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بیستمیننمایشگاه

دستاوردهایپژوهشی،
فناوری و فن بازار

استان گلستان افتتاح شد
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فنبازار ،با حضور استاندار گلستان،
جمعی از مدیران استان و محققان در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افتتاح شد.
شایان ذکر است :در نمایشگاه امسال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمانها و
نهادهای استان گلستان ،دستاوردهای پژوهشی خود را در  ۳۰غرفه در معرض دید عموم
قرار دادند.
گفتنی است :این نمایشگاه از  15تا  20آذرماه در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،دایر بود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نشست خبری هفتهپژوهش مطرح کرد:

تنها راه پیشرفت و توسعه کشور ،توجه به تحقیق ،پژوهش و کاربرد و عمل به آن است

نشست خبری دکتر علی نجفینژاد به عنوان جانشین رییس ستاد استانی
هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،سهشنبه ،دوازدهم آذر ماه در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در
جمع خبرنگاران گفت :تنها راه را رونق و توسعه اقتصادی؛ توسعه علمی با استفاده از
نتایج تحقیقات و به کارگیری آنها در جامعه است .
دکتر علی نجفینژاد افزود :هر ساله برنامههای هفته پژوهش و فناوری با هدف
ارتباط بیشتر افراد جامعه با دستاوردهای پژوهشی محققان در کشور برگزار میشود
که امسال مقرر شد برنامههای هفته پژوهش و فناوری از  ۱۶لغایت  ۲۲آذرماه در
استانهای مختلف کشور برگزار شود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خاطرنشان کرد:
ن دهنده یک پژوهش
«پژوهش اثربخش ،فناوری ارزشآفرین و رونق تولید» که نشا 
مناسب است به عنوان شعار هفته پژوهش امسال انتخاب شد.
وی بیان کرد :با نواختن زنگ پژوهش در روز شنبه ،شانزدهم آذرماه در یکی از
مدارس شهرستان گرگان ،برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان آغاز میشود.
وی تاکید کرد :نمایشگاه دستاوردهای فناورانه استان گلستان نیز ساعت سیزده
روز یکشنبه ،هفدهم آذرماه و با حضور دکتر حقشناس استاندار گلستان ،در پردیس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح میشود که همزمان ،طی مراسمی

از پژوهشگران برتر استان تجلیل به عمل خواهد آمد.
وی اظهار کرد :سعی شده است که نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش فناوری
انسان با برگزاری استارتاپها ،کارگاهها و نشستهای تخصصی با هدف ارتباط بیشتر
پژوهشگران با جامعه هدف یعنی تولیدکنندگان ،کشاورزان ،دامداران و صنعتگران از
تاثیرگذاری بهتری نسبت به سالهای قبل برخوردار باشد.
دکتر نجفینژاد تاکید کرد :امسال  ۳۰پرونده از سوی پژوهشگران و  ۱۰پرونده از
سوی فناوران به دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری ارسال شده است.
جانشین ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در ادامه گفت :آثار ارسال شده
در شش کارگروه تخصصی پزشکی ،پیراپزشکی ،کشاورزی ،فنی و مهندسی و علوم پایه
در معرض داوری قرار گرفتند.
دکتر نجفینژاد تصریح کرد :امسال برای اولین بار ،برگزاری تورهای پژوهشی
و بازدید از مراکز صنعتی و معدنی استان ،دیدار با نخبگان ،پیشکسوتان علمی و
کارآفرینان و تجلیل از آنها ،انتخاب طرحهای مرتبط با صنعت و  همزمان با هفته
پژوهش و فناوری در استان گلستان انجام میشود.
دکتر نجفینژاد افزود :هدف از برگزاری آیین هفته پژوهش ارائه دستاوردها و
برنامههای مختلف انجام شده در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به صاحبان صنایع و عموم
مردم است.
وی افزود :اگر وضعیت کشورهایی که پیشرفته محسوب میشوند و به رفاه و
پیشرفت خوبی دست یافتهاند را بررسی کنیم به این میرسیم که میزان رفاه و پیشرفت
آن کشور با پژوهش و تحقیق در آن جامعه ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد :طبعاً در کشور ما هم که از کشورهای در حال توسعه محسوب
میشود نیازمند این مسئله هستیم که موضوع پژوهش و فناوری بیشتر از گذشته توجه
کنیم.
وی تأکید کرد :تنها راهی که میتواند ما را به پیشرفت برساند توجه به تحقیق،
پژوهش و کاربرد و عمل به آن و تمامی امور جامعه است.
شایان ذکر است :پژوهش و فناوری ،مدرسه و جامعه به عنوان شعار روز اول،
پژوهش و فناوری و توسعه ملی به عنوان شعار روز دوم ،بیانیه گام دوم و پژوهش و
فناوری به عنوان شعار روز سوم ،پژوهش و فناوری و رونق تولید به عنوان شعار روز
چهارم و پژوهش و فناوری اثربخش اجتماعی به عنوان شعار روز پنجم هفته پژوهش و
فناوری اعالم شده است.
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اخبار برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان گلستان

انتصاب رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
به عنوان جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش
وفناوری استان گلستان

دکتر هادی حقشناس استاندار گلستان ،طی حکمی دکتر علی نجفینژاد
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به عنوان جانشین خود در
ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،منصوب کرد.
در متن حکم آمده است :به استناد نامه معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
وفناوری و رییس ستاد ملی هفته پژوهش و با توجه به تجربه ،تعهد و تخصص ،جنابعالی به
عنوان جانشین اینجانب در ستاد استانی هفته پژوهش وفناوری منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت قانونمداری وضوابط و مقررات مرتبط و
بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای استان و استفاده از توانمندیهای بخشهای خصوصی و
غیردولتی ،در ایجاد زیرساختهای الزم برای تحقق توسعه پژوهش وفناوری استان و تقویت
دستاوردهای پژوهش وفناوری منطقه ،برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری و
فنبازار استانی با محوریت پژوهش اثربخش ،فناوری ارزشآفرین و رونق تولید در پیشبرد امور
و انجام وظایف محوله براساس دستورالعملهای ابالغی موفق وموید باشید.
گفتنی است :از هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۳تاکنون ،دکتر نجفینژاد به عنوان
جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش وفناوری گلستان ،منصوب شدهاند.
**********
به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان

مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،هفدهم آذرماه با حضور
استاندار گلستان و جمعی از محققان در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار شد.
استاندار گلستان در این مراسم گفت :طبیعتا اگر پژوهشها هدفمند نباشد ،مفهوم
توسعه صنعت از بین خواهد رفت.
دکتر هادی حقشناس افزود :اگر امروزه کشورها به توسعه همه جانبه دست یافتند
به خاطر حضور واحدهای توسعه در کنار دانشگاه ها است تا ارتباط علمی و تحقیقاتی ایجاد
شود.
وی خاطرنشان کرد :یکی از دالیلی که مردم به سوی محصوالت خارجی سوق پیدا
میکنند میتواند به داشتن کیفیت محصوالت در کنار قیمت مناسب آنها اشاره کرد که طبق
قانون عقالنی اقتصادی صورت میپذیرد.
وی بیان کرد :این موضوع به این دلیل رخ میدهد که ارتباط صنعت با دانشگاه دائماً
بروزرسانینمیشود.
وی تصریح کرد :دانشمندان میتوانند از تحریم به عنوان یک فرصت طالیی برای انجام
تحقیقات استفاده بکنند تا نتایج این تحقیقات نه تنها به صورت تهیه مقاله بلکه به تولید
محصول با کیفیت بیانجامد.
استاندار گلستان گفت :رقم پیشنهادی دولت برای بودجه سال  ،۱۳۹۹مبلغی حدود ۲
میلیون میلیارد تومان است که از این میان حدود  ۱درصد باید صرف موارد پژوهشی شود،
اگر همه دستگاهها و دانشگاه ها این مبلغ را عملی کنند ،یک انقالب علمی همراه با توسعه
در کشور شکل خواهد گرفت.
در ادامه رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :دانشگاهیان
و پژوهشگران استان گلستان میتوانند در کنار مسوولین اجرایی به ایجاد بیش از پیش رفاه،
رونق اقتصادی و در استان کمک نمایند.
دکتر علی نجفینژاد و جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
استان افزود :دانشگاهها و مراکز پژوهشی و آموزشی به عنوان نقطه شروع توسعه استان با
ارائه محصوالت علمی و دانشبنیان میتوانند هم رونق اقتصادی ایجاد کرده و هم مشکل
اشتغال را حل کنند.

معرفی پژوهشگران ،فناوران و دانشآموزان برتر استان گلستان
در سال ۱۳۹۸

در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،از
ن پژوهشگران ،فناوران و دانشآموزان برتر استان با حضور استاندار گلستان
برتری 
و جمعی از محققان تقدیر به عمل آمد..
در این مراسم دکتر سید مهدی جعفری ،دکتر سید حسین حسینیفر و دکتر علیرضا
صادقی ماهونک از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دکتر محمدتقی
فیضبخش از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و مهندس کامران
بزازی از سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در گروه کشاورزی و منابع
طبیعی ،دکتر مهرداد جهانشاهی و دکتر علیرضا تهمتن از دانشگاه علوم پزشکی در گروه
پزشکی ،پیراپزشکی و دامپزشکی ،دکتر سید علی اکبر هدایتی از دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و مهندس محمد کردجزی از اداره کل هواشناسی استان در گروه
علوم پایه ،دکتر قاسم بهلکه از دانشگاه گلستان ،دکتر امیراحمد دهقانی از دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دکتر امیر بابایی از دانشگاه گلستان ،دکتر سید محمدجواد
ی کهساری از دانشگاه گلستان ،مهندس پریناز سلیمانی از شرکت گاز استان گلستان
حسین 
و مهندس مهدیس مصیبی از اداره کل استاندارد گلستان در گروه فنی و مهندسی ،دکتر
غالمرضا روشن از دانشگاه گلستان ،دکتر حیدر مختاری از دانشگاه پیام نور ،امکلثوم دهقان
از صدا و سیمای مرکز گلستان در گروه علوم انسانی به عنوان پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۸
استان انتخاب شدند.
همچنین دکتر مجید شهبازی از شرکت آریا تیاژن از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی
استان به عنوان فناور برتر و طرح های پژوهشی دکتر واحد بردی شیخ از دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دکتر حسین مومنی از دانشگاه گلستان و دکتر غالمحسین
عبداله زاده و دکتر محمد شریف شریف زاده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
به عنوان سه طرح برتر پژوهشی برتر استان ،همچنین درسا ماهنسایی در مقطع متوسطه
دوم ،فریما آخوندی در مقطع متوسطه دوم ،محسن سلمانی خیج ،ماهان طریقتی در مقطع
متوسطه اول و محمد پرهام آهنی ،بردیا خاندوزی و علیرضا علی اصغری در مقطع ابتدایی به
عنوان دانش آموزان برتر ،معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
**********

نواختن زنگ پژوهش استان همزمان با اولین روز هفته پژوهش

همزمان با اولین روز هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،زنگ پژوهش
استان ،شنبه ،شانزدهم آذرماه با حضور دکتر نجفی نژاد ،جانشین رییس ستاد
استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،فرماندار گرگان ،مدیرکل
اداره آموزش و پرورش استان گلستان و جمعی دیگر از مدیران استانی ،در
دبیرستان دخترانه واثقی شهرستان گرگان نواخته شد.
همچنین در این مراسم از دانشآموزان برتر در حوزه پژوهشی تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است :این برنامه به صورت زنده در بیست مدرسه استان به صورت ویدیو
کنفرانس پخش میشد.

سال هجدهم /شماره  /125دی 1398

4

اخبار برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان گلستان

امضای تفاهمنامه پژوهشی فیمابین دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی گلستان و سازمان مدیریت پسماند استان گلستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش و
فناوری استان گلستان و در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و
پژوهشی ،تفاهمنامه پژوهشی با حضور دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه علوم
کشاورزی و منابعطبیعی گرگان و مهندس سمیعی مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف افزایش همکاری مشترک و همهجانبه در جهت استفاده بهینه
از ظرفیتهای موجود و بکارگیری تجربه ،دانشفنی و فناوری دانشگاهیان و کارشناسان
سازمان مدیریت در اجرای طرحهای پژوهشی منعقد گردید.
**********

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگا ه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان و دانشگاههای علمیکاربردی استان و مائده

برگزاری نشست تخصصی گیاهان دارویی در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،نشست تخصصی گیاهان دارویی توسط
گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده تولید گیاهی و با همکاری متخصصین و
تولیدکنندگان گیاهان دارویی ،بیستم آذرماه در سالن توحید دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دکتر همتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این نشست گفت :هدف از برگزاری این نشست ،ایجاد رابطه بیشتر میان محققان،
تولیدکنندگان ،مدیران دستگاه های اجرایی و دانشجویان است.
وی بیان کرد :استان گلستان به دلیل تنوع آب و هوایی از پوشش گیاهی متنوع نیز
برخوردار است که با مدیریت هدفمند میتوان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
وی تصریح کرد :ایجاد مرکز فروش گیاهان دارویی در استان ،شناسنامهدار شدن گیاهان
دارویی استان ،ارائه مشاوره رایگان در حوزه گیاهان دارویی جزء برنامه های مهم درخصوص
ارتقای دانش تولیدکنندگان و افزایش سطح تولید در استان باید صورت پذیرد.
در ادامه دکتر دردیپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی خاک دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :گیاهان دارویی مانند همه گیاهان ،قبل از کاشت،
نیاز به آنالیز و آزمون خاک دارند تا کمبود و یا بیش بود عناصر غذایی موجود در خاک
موردنظر کشت گیاهان شناسایی شود و تولیدکنندگان با آگاهی از نوع خاک به کاشت گیاه
موردنظر خود مبادرت نماید.
سپس دکتر رهنما عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان خاطرنشان کرد :تولیدکنندگان به خصوص در زمینه تولید گیاهان
دارویی تا زمانی که به آستانه خسارت اقتصادی نرسیدند ،بهتر است از سم استفاده نکنند.
وی افزود :در استان گلستان ،کارشناسان گیاهپزشکی استان در زمینه گیاهان دارویی
از دانش ویژهای برخوردار نیستند ،پس الزم است تولیدکنندگان در فرآیند تولید ،صبوری
بیشتری داشته باشند.
شایان ذکر است :مدیریت یکپارچه گیاهان دارویی ،آموزش تولیدکنندگان ،تثبیت
قیمت تمام شده محصوالت و تولیدات ،تشکیل اتحادیه یا تعاونی و از خواستههای مطرح
شده از سوی تولیدکنندگان بود.
**********

برگزاری کارگاه توسعه نانوفناوری در صنایع غذایی

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،تفاهمنامه همکاری فی مابین رئیس
دانشگا ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و روسای دانشگاههای
علمیکاربردی استان و مائده ،امضاء شد.
رییس دانشگا ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این خصوص گفت:
برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تحریمها در کشور یک راه اصولی این است
که سازمانها انسجام بیشتری پیدا کنند.
دکتر نجفینژاد افزود :امروزه در دنیا بحث شبکهسازی مطرح است تا سازمانها و
دانشگاهها با همکاری با یکدیگر یک فرآیند موفقیتآمیز را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد :امضای تفاهمنامه میان سه دانشگاه مطرح در استان گلستان
نشان از درک ،بلوغ و رشد مدیریتی دانشگاهها دارد.
در ادامه معاون پژوهش و فناوری دانشگا ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان تصریح کرد :این تفاهمنامه در موضوعاتی همچون تبادل استاد ،انجام طرحهای
پژوهشی مشترک و کارهای فناورانه و فنبازار و تنظیم شده است.
دکتر حمیدرضا رضایی افزود :اگر بین مراکز آموزش عالی استان گلستان
همکاریهای هدفمند شکل بگیرد ،اهداف علمی و پژوهشی استان نیز پیشرفت
سریعتری خواهد یافت.

به همت دانشکده صنایع غذایی و همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،کارگاه
توسعه نانوفناوری در صنایع غذایی ،نوزدهم آذرماه در سالن اندیشه دانشگاه
برگزار شد.
دکتر سید مهدی جعفری ،عضو هیأت علمی گروه آموزشی صنایع غذایی دانشگاه در
این کارگاه که با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان برگزار شد درخصوص کاربردهای
نانوتکنولوژی در صنایع غذایی سخنانی بیان کرد.
وی در این کارگاه گفت :مواردی مانند استفاده از نانو در کنترل کیفیت ،بستهبندی مواد
غذایی ،ایمنی و قوانین مربوط به نانو و از جمله مواردی هستند که جزء کاربرد نانوتکنولوژی
در صنایع غذایی است.
دکتر جعفری درخصوص اهمیت استفاده از تکنولوژی در صنایع غذایی اظهار
کرد :با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع طبیعی ،استفاده از تکنولوژی مورد توجه جوامع
و دانشمندان قرار گرفته است.
وی یادآورشد :از مزایای نانوفناوری میتوان به کاهش استفاده از نگهدارندهها
ی و به
و افزودنیهای شیمیایی به مواد غذایی و از معایب آن به مشکالت محیط زیست 
خطرافتادن سالمت جامعه اشاره کرد.

برگزاریآییننکوداشت
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وتجلیلازپژوهشگران
برگزیده دانشگاه

آییننکوداشتوتجلیلازپژوهشگرانبرگزیدهدانشگاه،باحضوردکتروهابزاده
موسس اولین خانه طبیعت در ایران ،هفتم دیماه در سالن خلیجفارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تا به
امروز در مسیر تولید علم ،نقش بهسزایی داشته است.
دکتر علی نجفینژاد افزود :در حال حاضر به دنبال تولید فناوری و تبدیل ایده به ثروت
هستیم تا زنجیره تولید علم کامل بشود.
وی خاطرنشان کرد :روند فعالیتهای پژوهشی دانشگاه با سرعت در حال انجام است البته
ما از محققان ،اساتید و دانشجویان میخواهیم با برقراری ارتباط بیشتر با مرکز رشد دانشگاه،
شرکتهای دانشبنیان در دانشگاه ،تشکیل شوند.
وی تاکید کرد :همچنین با رایزنیهای انجام شده به دنبال تاسیس پارک علم و فناوری در
زمینه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هستیم.
رییس دانشگاه اعالم کرد :مبلغ  ۴۳۰هزار یورو برای خرید و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی
از سوی صندوق ذخیره ارزی به دانشگاه ابالغ شده است.
در ادامه معاون پژوهشی و فناوری به ارایه گزارش عملکرد یکساله دانشگاه
پرداخت و گفت :در سال گذشته تعداد  ۲۲مورد تالیف کتاب ،دو مورد ترجمه کتاب ،تعداد
 ۱۱۶مورد همایش بینالمللی و  ۱۸۴همایش ملی در کارنامه پژوهشی دانشگاه قرار گرفت.
دکتر حمیدرضا رضایی افزود :چاپ  ۲۴۲مقاله  ،ISIچاپ  ۴۳مقاله غیر  ISIو  ۲۲مورد
ثبت اختراع ۱۹ ،جلسه شورای پژوهشی و در سال  ۱۳۹۷در این دانشگاه انجام شد.
لوپنج قرارداد سفارشی و پنج قرارداد مشترک ،برگزاری هجده
وی تصریح کرد :تعداد چه 
نشست کارآفرینی و سازماندهی هستههای کسب و کار دانشجویی و از دیگر اقدامات صورت
گرفته دانشگاه در سال گذشته بود.
سپس دکتر عبدالحسین وهابزاده موسس اولین خانه طبیعت در ایران گفت :از
حضور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خرسندم.
وی افزود :اگر چه دانشگاهها و رشتههای تحصیلی زیادی در کشور وجود دارد اما مشکالت
زیادی به خصوص در حوزه محیط زیست داریم.
وی اظهار کرد :فارغالتحصیالن دانشگاهی در جامعه به خوبی به کار گرفته نمیشوند و یا
اینکه از معلومات خوبی برخوردار نیستیم که از آن استفاده بشود.
وی با اعالم اینکه آگاهی مردم در زمینه محیط زیست ،کم است گفت :دغدغه
دوستداران محیط زیست ،محققان و دانشجویان حفظ طبیعت و محیط زیست است.
* معرفی پژوهشگران برگزیده دانشگاه
همچنین در ادامه این مراسم ،از دکترسید مهدی جعفری به عنوان پژوهشگر برجسته
دانشگاه و پژوهشگر برتر دانشکده صنایع غذایی و نویسنده پراستناد جهانی ،دکتر سید حسین
حسینیفر به عنوان پژوهشگر نمونه از چاپ مقاالت  ISIو پژوهشگر برتر دانشکده شیالت و

محیط زیست ،دکترعلیرضا صادقی ماهونک پژوهشگر نمونه مقاالت علمی و پژوهشی ،دکتر
مهدی اجاق به عنوان نویسنده یک درصد برتر ،دکتر مرتضی خمیری به عنوان پژوهشگر نمونه
از ترجمه کتاب ،دکتر کامبیز مشایخی به عنوان پژوهشگر نمونه از تألیف کتاب ،دکتر واحدبردی
شیخ به عنوان پژوهشگر نمونه از جذب بیشترین بودجه از خارج از دانشگاه ،دکتر حسین
کاظمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده تولید گیاهی ،دکتر غالمحسین عبدازاده پژوهشگر
برتر دانشکده اقتصاد و مدیریت کشاورزی ،دکتر تقی قورچی پژوهشگر برتر دانشکده علوم دامی،
دکتر حسین بارانی پژوهشگر برتر دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دکتر حسین یوسفی پژوهشگر
برتر دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ،دکتر امیراحمد دهقانی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی
آب و خاک و پژوهشگر برتر  Hindexدر گروه مهندسی آب و دکتر آیدین پارساخو پژوهشگر
برتر دانشکده علوم جنگل ،تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم دکتر فرهاد خرمالی به عنوان پژوهشگر برتر روابط بینالملل ،دکتر سید
جواد موسویزاده به عنوان کارآفرین برتر هیأت علمی و فاطمه گزمه به عنوان دانشجوی برتر
کارآفرین ،مورد تجلیل قرار گرفتند.
همچنین از محمد جواد محمودی و احمدرضا جبله به عنوان دانشجویان برگزیده و از
گروههایمکانیکبیوسیستم،مهندسیآب،علومصنایعغذایی،مرتعوآبخیزداری،گیاهپزشکی
و علوم خاک به عنوان برگزیدگان غرفههای نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تقدیر شد.
در پایان نیز از دکتر تقی طبرسا ازگروه تکنولوژی و مهندسی چوب ،دکتر افشین سلطانی
از گروه زراعت ،دکتر مهدی علیزاده از گروه باغبانی ،دکتر احمد ندیمی از گروه گیاهپزشکی،
دکتر ساناز رمضانپور از گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دکتر بهروز دستار از گروه تغذیه دام
و طیور ،دکتر سیدرضا هاشمی از گروه اصالح دام ،دکتر مهدی کاشانی نژاد از گروه طراحی
مواد غذایی ،دکتر مهران اعلمی از گروه صنایع غذایی ،دکتر فرشاد کیانی از گروه علوم خاک،
دکتر احمد تقیزاده سرایی از گروه مکانیک بیوسیستم ،دکتر محمدشریف شریفزاده از گروه
ترویج و آموزش کشاورزی ،دکتر علی کرامتزاده از گروه اقتصاد ،دکتر چوقی بایرام کمکی از
گروه بیابانزدایی ،دکتر عبدالرضا بهرهمند از گروه آبخیزداری ،دکتر بهاره شعبانپور از گروه
فرآوری محصوالت شیالتی ،دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی از گروه محیط زیست ،دکتر
ت تکثیر و پرورش آبزیان ،دکتر سید علی اکبرهدایتی از گروه
حامد پاکنژاد از گروه شیال 
تولید و بهرهبرداری ،دکتر عادل سپهری از گروه مدیریت مرتع ،دکتر شعبان شتایی از گروه
جنگلداری ،دکتر داود آزادفر از گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل به عنوان پژوهشگران
برگزیده  Hindexتقدیر به عمل آمد.
همچنین از دکتر امیرسعدالدین ،دکتر عبدالرضا ظهیری ،دکتر مهدی مفتاح هلقی ،دکتر
عبدالرضا بهرهمند ،دکتر احمد عابدی سروستانی ،دکتر بهنام کامکار ،دکتر رامین رحمانی و
دکتر مژگان سادات عظیمی به عنوان اعضای کارگروههای هیأت ویژه گزارش ملی سیالبها
تقدیر شد.
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بازدید ریاست دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری از کتابخانه
مرکزی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار

برگزاری جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه های استان در دانشگاه

جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان،
چهارشنبه ،ششم آذرماه در دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان ،معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاهها ،مسئول ناحیه مقاومت بسیج
دانشجویی استان برگزار شد ،مباحثی چون ارائه گزارش اربعین ،مراسم و برنامههای
روز دانشجو و روز وحدت حوزه و دانشگاه مطرح گردید و هر یک از حضار نظرات و
دیدگاههای خود را بیان نمودند.

**********

برگزاری نشست هم اندیشی امور آموزشی دانشگاه

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار ،رییس و معاون پژوهشی
و فناوری دانشگاه از کتابخانه مرکزی ،مرکز نشر و دفتر مجالت دانشگاه
بازدید و با کارشناسان و همکاران بخشهای مختلف دیداری صمیمی داشتند.
دکتر نجفینژاد ضمن تبریک این هفته به نقش موثر و پررنگ کتابخانه در ترویج
و گسترش فرهنگ کتابخوانی و تاثیر جهانی کتاب به عنوان پایهایترین اصل انتقال
علم تاکید کرد.
رییس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بعد از بازدید از نمایشگاه تازههای کتاب،
میز مبادله کتاب ،نمایشگاه کتاب و فضاهای تازه تعبیه شده در طبقه دوم کتابخانه
(سالن مطالعه خواهران) و (سالن مطالعه برادران) ،در نشستی با مدیر کتابخانه و مرکز
نشر و دفتر مجالت دانشگاه به بررسی برنامههای این مجموعه در افق چشم انداز
 ۱۴۰۰پرداخته و از زحمات و تالشهای پرسنل این مجموعه تقدیر کردند.

با هدف تبیین برخی از امور آموزشی و نیز آشنایی حضار در جلسه با
قابلیتهای سامانه جدید آموزش جلسه هماندیشی معاون و مدیران
حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه با معاونین آموزشی
دانشکدهها ،مدیران گروهها و اساتید راهنمای دورههای کارشناسی در سالن
خلیجفارس برگزار شد.
دکتر کاشانینژاد معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در این جلسه ضمن بیان
نکاتی درخصوص امور آموزشی دانشگاه و نیز تغییر سیاستهای جذب دانشجو در سال
آینده و ضرورت فعالیت گروههای آموزشی در راستای معرفی هرچه بهتر رشتههای
دانشگاهی توضیحاتی را ارائه کرد.
دکتر رمضانپور ،مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز در این جلسه آمار مربوط به
کیفیت و کمیت جذب دانشجو در سال جاری و نیز آمار مربوط به دانشجویان سنواتی
در رشتههای مختلف را بیان نمود.
سپس مدیر آموزشی دانشگاه ،به بیان نکاتی درخصوص جایگاه و اهمیت نقش اساتید
راهنمای آموزشی پرداخت و بصورت عملی قابلیتهای سامانه جدید آموزش که در
اختیار اساتید راهنما گذاشته شده را ارائه کرد.

**********

**********

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود گروه های آبخیزداری
و مدیریت مناطق بیابانی

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود گروههای آبخیزداری و مدیریت مناطق
بیابانی و مهندسی طبیعت با حضور دانشجویان مقاطع مختلف و اعضای هیأت
علمی گروه در محل سالن شهید شهریاری برگزار شد.
دکتر نجفینژاد رییس دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری ضمن
بیان سیر تحول دانشگاهها از گذشته تاکنون ،در خصوص حمایتهای دانشگاه در
جهت فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان و تشویق آنها به کسب توام علم و مهارتهای
مربوط به رشتههای تخصصی تاکید کرد.
سپس اعضای هیأت علمی گروههای مختلف ضمن معرفی خود ،زمینههای تخصصی
خود را جهت آشنایی دانشجویان با عالیق تحقیقاتی آنها ،توضیح دادند .پس از آن
دانشجویان به معرفی خود و سوابق تحصیلی و محل تحصیل قبلی خود پرداختند.
در ادامه مهندس کریمآبادی ،کارشناس گروه و یکی از کارآفرینان استان ،به بیان
تجارب ،فعالیتها و توصیههای خود در زمینه خوداشتغالی برای دانشجویان پرداخت.
سپس رضاییمقدم ،دانشجوی دکتری آبخیزداری ،امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
موجود در آزمایشگاههای گروه را به همراه تصاویر دستگاهها برای دانشجویان ارائه
نمود.
گفتنی است :از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به پخش نماهنگهایی(کلیپ) از
معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و فعالیتهای علمی و پژوهشی
گروه (شامل برگزاری کنفرانس بینالمللی پانتاری و بازدید دانشجویان تحصیالت
تکمیلی از مناطق بیابانی و حوزههای آبخیز) و گرفتن عکس یادگاری اشاره کرد.

**********

انتشار کتاب راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی
در مرکز نشر دانشگاه

کتاب راهنمای شیمی چوب و چند سازههای چوبی ،توسط مرکز نشر دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،منتشر شد.
گفتنی است :این کتاب توسط دکتر محمدهادی آریاییمنفرد و دکتر حسین
محمدی ،در  ۷۴۲صفحه ترجمه شده است.
الزم به ذکر است :قیمت این کتاب  ۹۵هزار تومان است ،که برای اساتید با  ۱۰درصد
تخفیف و برای دانشجویان با  ۲۰درصد تخفیف ارائه میشود.
عالقمندان میتوانند جهت دریافت کتاب به مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان واقع در پردیس مراجعه نمایند.

برگزاری دوره تخصصی آموزشی خوراک دام و طیور با عنوان
دای و رولیک در دانشگاه

دوره آموزشی تخصصی خوراک دام و طیور با عنوان دای و رولیک با همکاری
دانشکده علوم دامی دانشگاه و شرکت صنایع غلطک شرق (اریکو) سی
آبانماه در سالن توحید دانشگاه برگزار شد.
در این دوره آموزشی که توسط مهندس رسول ساداتی از شرکت اریکو ارائه شد جمعی
از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم دامی ،کارشناسان کارخانجات خوراک دام و طیور
استان و فعالین صنعت دام و طیور استان حضور داشتند.
از مباحث مطرح شده در این دوره میتوان به روشهای تولید ،اجزا ،عوامل موثر بر عمر
مفید ،خرابیهای رایج و علل شناخت علل شناسایی عوامل شکستگی دای و رولیک
اشاره کرد.
شایان ذکر است :براساس هماهنگی بین دانشگاه علوم دامی و شرکت صنایع غذایی
شرق در سال جاری چهار دوره آموزشی در هر فصل برنامهریزی شده است که دوره
چهارم با عنوان عوامل موثر بر افزایش بازده کارخانجات خوراک دام و طیور در زمستان
سال جاری برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است :دای و رولیک اصلیترین بخش دستگاه پلت هستند که به طور
متراکم در دستگاه پلت قرار گرفتهاند .مواد خوراکی آسیاب شده در دستگاه پلت تحت
نیروی رولیک از منافذ دای عبور و به صورت کام ً
ال یکنواخت به شکل پلت در میآیند.

برگزاری همایش ملی و سمینار تخصصی استانداردسازی مراکز
پرورش و تکثیر زالوی طبی
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گفتنی است :این مراسم که با حضور جمع کثیری از اساتید ،دانشجویان و کارمندان
برگزار شد با قرائت قرآن ،فاتحه خوانی ،مداحی و شعرخوانی دبیر شورای صنفی دانشجویان
همراه بود.

**********

مراسم رونمایی از سیزده عنوان کتاب از تازههای مرکز نشر دانشگاه

به همت شرکت دانش بنیان رشد فناورانه و مرکز رشد واحدهای فناور و با
همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ همایش ملی و سمینار
تخصصی استانداردسازی مراکز پرورش و تکثیر زالوی طبی با رویکرد صادرات،
کاربردهای درمانی ،قوانین و مقررات ،پنجشنبه ،بیست و ششم دی ماه ،در سالن
رشد دانشگاه برگزار میشود.
در این همایش دکتر حسن حاج طالبی ،محقق و مدرس تولید و پرورش زالو و زالو
درمانی علمی ،دکتر شیرین حسنی ،عضو بنیاد ملی نخبگان و دکترای فرآوری شیالت،
مهندس احمدپور ،مدیر شرکت فرهمند گستر دشتی و مهندس محمدرضا حلیمی ،مدیر
فنی شرکت دانشبنیان رشد فناورانه نیز درباره موضوعاتی همچون استانداردسازی مراکز
پرورش و تکثیر زالو ،فرآوری زالو و محصوالت جانبی ،درمان نوین با زالو ،بستهبندی و
صادرات ،نکتههای طالیی در پرورش و تکثیر ،تجاریسازی ،مقررات و اخذ مجوزهای
بهداشتی به سخنرانی خواهند پرداخت.

**********

ابراز همدردی دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان با خانوادههای داغدار سقوط هواپیمای مسافربری

مراسم رونمایی از سیزده عنوان کتاب از تازههای انتشارات دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،سهشنبه ،هفدهم دی ماه سالن مطالعه برادران
واقع در طبقه دوم کتابخانه مرکزی دانشگاه و با حضور صاحبان اثر برگزار شد.
عناوین این کتابها شامل کتاب پایش ارزشیابی و پیامدسنجی در توسعه پایدار/
مفاهی م فنون و ابزارها /تالیف دکتر شریفزاده ،مهندس اسدی و دکتر عبداهللزاده ،کتاب
پژوهشهای کاربردی در تکنولوژی بذر تالیف دکتر قادریفر و مهندس گرزین ،کتاب
رویکردهای نوین در مدیریت کاربردی آبخیز تألیف دکتر صادقی ،مهندس شریفیمقدم و
دکتر محسنی ساروی ،کتاب گیاهشناسی ،فیزیولوژی و کشت سبزی (تکمیلی  )۲تالیف
دکتر مشایخی ،مهندس سوسرایی و مهندس شمالی ،کتاب منطق فازی در صنایع غذایی
گردآوری و تدوین توسط دکتر ضیاییفر و دکتر صباغی ،کتاب مبانی شناسایی و مکانیابی
جایگاههای کنترلکننده صفات کمی گردآوری و تدوین شده توسط دکتر زینلینژاد و
مهندس نجفآبادی ،کتاب پیشرفت در فناوریهای نوین دستکاری هدفمند ژنومهای
گیاهی ترجمه دکتر سرمست و مهندس جنتی ،کتاب زیست فناوری و تولید ترکیبات
ضد سرطانی ترجمه دکتر قاسمنژاد ،مهندس سهرابی ،مهندس ورزندی و مهندس شمالی،
کتاب پاالیش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذسازی ترجمه دکتر قاسمیان و دکتر
ت کلیات حشرهشناسی ترجمه دکتر یزدانیان ،مهندس حسینی
اکبرپور ،کتاب حشرا 
و مهندس رجایی ،کتاب راهنمای شیمی چوب و چند سازههای چوبی ترجمه دکتر
ل مدیریت مبتنی بر پیچیدگی
آریاییمنفرد و دکتر محمدی ،کتاب نقدی بر پرورش جنگ 
ترجمه دکتر رحمانی و همکاران ،کتاب نانو مواد و غشاهای پلیمری :ساخت ،تعیین خواص
و کاربردها ترجمه دکتر افرا و مهندس مهری ایرایی میباشد.

**********

تدریس عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در دانشگاه  Chiang Maiتایلند

دکتر سیدحسین حسینیفر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به دعوت دانشگاه  Chiang Maiتایلند دوره آموزشی Feed
 Additives in Aquacultureرا در این دانشگاه تدریس کرد.
الزم به ذکراست :از سال ۲۰۱۶جایگاه استاد وابسته دانشگاه  Chiang Maiبه دکتر
حسینیفر اعطا شده است ،همچنین دانشگاه مذبور در رنکینگ  ۶۰۰دانشگاههای جهان
قرار دارد.

**********

کسب مقام توسط دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات شنای
دانشجویان دختر منطقه ۲کشور

به همت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ،مراسم یادبود درگذشت مسافران
سانحه هواپیمایی ،در مسجدالنبی (ص) پردیس دانشگاه برگزار شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این مراسم ضمن
تسلیت به ملت شریف ایران اسالمی ،مقام معظم رهبری ،جامعه دانشگاهی و
همچنین به خانوادههای این عزیزان و تشکر از شورای صنفی دانشجویان و
مسئوالن دانشگاه برای برگزاری این مراسم گفت :حادثه هواپیما حادثهای بسیار
عظیم و تاسف بار بود و همه را داغدار کرد و ما با داغداران این حادثه همدردی مینماییم
و همگی باید در این داغ خود را سهیم بدانیم.
حجت االسالم والمسلمین طاهری با اشاره به مصائب پیامبر اکرم (ص) و اهل
بیت (ع) افزود :خداوند بندگان خود را در همه حال مورد آزمایش قرار می دهد و طبق
آیات قرآن کریم ،مومنین با ادعای ایمان رها نمیشوند و حتماً باید در جهات مختلف مورد
آزمایش و امتحان قرار گیرند تا ایمان و صبر مومن مشخص شود.
ایشان تصریح کرد :همه ما باید مراقب باشیم که دشمن از این حادثه سوء استفاده
نکند و وحدت و یکپارچگی عظیمی که به واسطه شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم
سلیمانی ایجاد شد با شیطنت دشمنان از بین نرود.
وی خاطر نشان کرد :مسئولین باید حتماً با مقصر یا مقصرین این حادثه برخورد
قانونی کنند اما مراقب باشید خدمات این نهاد مقدس یعنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
نادیده گرفته نشود.

مسابقات شنا ویژه دانشجویان دختر منطقه  ۲کشور از تاریخ  ۷لغایت  ۸دی
ماه در دانشگاه فناوریهای نوین آمل برگزار شد که در این مسابقات دانشجویان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به کسب عناوین مختلفی
شدند.
در این مسابقات که با حضور چهار تیم و  ۱۵ورزشکار برگزار شد خانم سارا فرصیاد
موفق به کسب مقام دوم شنای  ۵۰و  ۱۰۰متر آزاد و مقام سوم  ۲۰۰متر آزاد و خانم فائزه
غالمپور موفق به کسب مقام دوم  ۴*۵۰متر انفرادی و مقام دوم  ۱۰۰متر قورباغه شدند.
شایان ذکر است :نفرات اول و دوم مسابقات انفرادی و تیمی سهمیه شرکت در المپیاد
قهرمانی دانشگاههای کشور که در تابستان  ۹۹به میزبانی دانشگاه گیالن برگزار میشود
را کسب نمودند.
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برگزاری دومین کارگاه تخصصی تدوین درس آموختههای
سیل اسفندماه سال گذشته استان گلستان

دومین کارگاه تخصصی تدوین درس آموختههای سیل استان گلستان ،با حضور
جمعی از مدیران و کارشناسان استانی از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری،
شرکتهای آبمنطقهای و آب و فاضالب ،هالل احمر ،مدیریت بحران استان،
اداره کل هواشناسی ،معاونت پژوهشی دانشگاه و اعضای هیأت علمی گروههای
آموزشی مهندسی آب ،آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،کلینیک دانشگاه و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالن رشد برگزار شد.
دبیر کارگروه سیل ،خشکسالی و مخاطرات طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این کارگاه که با موضوع محوریِ تحلیل علل ریشهای سیل اسفند  ۱۳۹۷استان
گلستان برگزار شد ،ابتدا مختصری از نتایج کارگاه اول در تابستان امسال برگزار شده بود را
برای حضار ارائه کرد.
دکتر امیرسعدالدین افزود :تکنیکهای مختلف تحلیل علل ریشهای معرفی و یکی
از تکنیکها موسوم به نمودار تیغماهی ( )Fishbone diagramبرای ریشهیابی و
اولویتبندی علل سببی و تشدیدی سیل گلستان مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه شرکت
کنندگان به دو گروه متشکل از کارشناسان رشتههای مختلف به صورت جمعی و مشارکتی
علل سیل را از زوایای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و نتایج را بهصورت
طبقهبندی شده جمعبندی کردند.
شایان ذکر است :در انتها نتایج دو گروه به صورت اولیه با یکدیگر مقایسه شد و مقرر
گردید که طی هفتههای آتی کارگاه مشارکتی دیگری در ادامه این کارگاه برای تکمیل
فرایند تحلیل مسئله مورد بررسی برگزار شود.
همچنین شرکت کنندگان در خصوص لزوم انتقال جمعبندیها و نتایج تحلیل کارگاههای
برگزار شده به سیاستگذاران و برنامهریزان استانی تاکید نمودند.

**********

روسی از مرکز تحقیقات ملی ایتالیا و تعدادی از اساتید دانشگاه ،از رخسارههای
فرسایشی نهشتههای لسی استان گلستان و حرکات تودهای آبخیز چهلچای
مینودشت بازدید کردند.
در ادامه این گروه با حضور در استان سمنان برای استفاده از تجربیات استحصال آب از
ی قلی ،نبکا ،فرسایش هزاردره ،مارنهای فرسایشی
طریق قنات از رخسارههای کویر حاج عل 
و گنبدهای نمکی بازدید انجام دادند.
گفتنی است :پس از آشنایی دکتر مائورو روسی با مناطق و خاکهای استانهای گلستان
و سمنان ،مقرر شد تحقیقات بینالمللی مشترک با محوریت پژوهشکده لس و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در قالب پروژههای مشترک علمی انجام شود.
همچنین مقرر شد ،دکتر مائورو روسی به همراه سایر محققین ایتالیایی مرتبط ،جهت انجام
پروژههای مشترک در سال آینده مجددا ً به ایران سفر کنند.

**********

برگزاریمسابقهدوستانهفوتسالمیانتیمهایدانشجویانغیرایرانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و مرکز آموزشی جامعه المصطفی

به مناسبت روز دانشجو ،مسابقه دوستانه فوتسال میان تیمهای دانشجویان
غیر ایرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز آموزشی
جامعهالمصطفی در زمین چمن مصنوعی دانشگاه برگزار شد.
شایان ذکر است :تیم مرکز آموزشی جامعه المصطفی در این بازی دوستانه با نتیجه  ۶بر
 ۱به پیروزی دست یافت.

**********

برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و
ایثارگردانشگاه

برگزاری نشست آشنایی با خدمات و حمایتهای مالی شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در دانشگاه

به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نشست آشنایی با خدمات و حمایتهای
مالی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با حضور معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه ،کارشناس شبکه ،جمعی از اساتید و دانشجویان و جمعی از مدیران
آزمایشگاههای استان در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
دکتر یوسفی ،سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در این نشست گفت :شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری بوده که در
سالهای اخیر تشکیل شده و حمایت مالی از خدمات آزمایشگاهی از جمله اقدامات مفید
این شبکه میباشد.
وی افزود :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز به عضویت قطعی شبکه درآمده و با ارائه تخفیفات
و تسهیالت شبکه ،آماده خدماتدهی به متقاضیان میباشد.
ایشان خاطر نشان کرد :امیدواریم اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی با
مراجعه به سایت  labsnet.irاز تسهیالت این شبکه استفاده کنند تا با افزایش آمار
استفادهکنندگان در دانشگاه بتوان تسهیالت بهتری برای دانشگاه از شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی دریافت نمود.
گفتنی است :در این جلسه مبلغ پنج میلیون تومان گرنت هدیه با تخفیف ۱۰۰درصد از
طرف شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی به قید قرعه به  ۱۵نفر از شرکتکنندگان
اهدا شد.

**********

بازدیدعلمیدانشجویانتحصیالتتکمیلیگروههایآبخیزداری،
مدیریت مناطق بیابانی و خاکشناسی از مناطق مختلف استانهای
گلستان وسمنان

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروههای آبخیزداری ،مدیریت مناطق بیابانی و
خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر مائورو

آیین تودیع و معارفه مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ،یکشنبه
اول دیماه برگزار شد که طی آن از زحمات خانم معصومه خسروینیا مدیر سابق
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تقدیر و به جای ایشان دکتر قربانعلی زاهدی
به سمت مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،منصوب شد.
دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه در این جلسه گفت :آقای زاهدی خود از رزمندگان
هشت سال دفاع مقدس و از جانبازان گرانقدر است که امیدواریم بتواند در خصوص گسترش
فرهنگ ایثار وشهادت و توجه به دانشجویان ایثارگران ،گامهای موثری را بردارد.
در متن حکم آمده است :براساس بند الف ماده  ۶آییننامه مدیریت دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت گروه امور دانشجویان شاهد
و ایثارگر دانشگاه منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و همفکری سایر همکاران محترم هیأت
علمی ،کارکنان و دانشجویان فرهیخته در انجام وظایف محوله در حوزه شاهد و ایثارگر
دانشگاه موفق و موید باشید.
شایان ذکر است :خانم خسروینیا پس از سالها تالش در خدمترسانی به جامعه
دانشگاهی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

کسب عنوان قهرمانی تیم دانشجویان دختر دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در مسابقات تیراندازی دانشجویان دختر
دانشگاههای منطقه ۲کشور
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علمی ،بازدید علمی صحرایی از مناطق شرق استان گلستان که پدیدههای فرسایش زیادی
در آن رخ میدهد و بازدید از تپههای ماسهای منطقه دامغان و سمنان اجرا میشود.
شایان ذکر است :این کارگاه بینالمللی به همت گروه آبخیزداری و مدیریت بیابان و
دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه در حال برگزاری است.

**********

انتصاب دبیر و دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین المللی کواترنر

تیم دانشجویان دختر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق
شد در مسابقات تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه  ۲کشور،
عنوان قهرمانی را کسب کند.
معاون دانشجویی دانشگاه با اعالم این خبر گفت :این مسابقات طی روزهای
توچهارم آذرماه ،در مجموعه ورزشی آفتاب دانشگاه علوم کشاورزی و
توسوم و بیس 
بیس 
منابع طبیعی گرگان برگزارشد.
دکتر ابوطالب هزارجریبی خاطرنشان کرد :در این مسابقات ،چهار تیم از
دانشگاههای صنعتی نوشیروانی بابل ،مازندران ،گلستان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در دو بخش تیراندازی با تفنگ و تپانچه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی اعالم کرد :تیم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان قهرمان
این دوره از مسابقات به المپیاد ورزشی دانشجویان که تابستان سال  ۱۳۹۹در دانشگاه
گیالن برگزار خواهد شد ،راه یافت.
شایان ذکر است :خط الکترونیکی سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آفتاب دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان تنها خط الکترونیکی سالن تیراندازی در
استان گلستان و دانشگاههای شمال کشور است.

دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی
احکام جداگانهای دکتر فرهاد خرمالی را به عنوان دبیر و دکتر فرشاد کیانی را به
عنوان دبیر اجرایی دومین کنفرانس بینالمللی کواترنر منصوب کرد.
در متن احکام آمده است :با توجه به پیشنهاد برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی
کواترنر توسط دانشکده مهندسی آب و خاک و با عنایت به مراتب تخصص و تجارب
جنابعالی بدین وسیله به عنوان دبیر و دبیر اجرایی دومین کنفرانس بینالمللی کواترنر
منصوبمیشوید.
اطمینان دارم با رعایت مقررات مربوط به برگزاری همایش در دانشگاه و با همفکری و
همکاری سایر واحدهای دانشگاه ،شاهد برگزاری آن به نحو احسن خواهیم بود.
شایان ذکر است :این کنفرانس طی روزهای  ۲۹مهر لغایت  ۴آبان  ۱۳۹۹در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار خواهد شد.

**********

بازدید استاندار گلستان  ،مشاور وزیر ارشاد و دکتر نجفینژاد از غرفه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در نمایشگاه کتاب استان

**********

تقدیر حراست کل استان گلستان از مسوول حراست دانشگاه

مدیر حراست کل استان گلستان با ارسال لوحی ،از تالشهای مسوول
حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تقدیر کرد.
در این لوح خطاب به مهندس اعتراف آمده است :از تالش و جدیت جنابعالی در
طرح شبکه حافظان نظام حراست کل در سال  ۱۳۹۸تقدیر و تشکر میکنم.
مدیر حراست کل استان گلستان در ادامه این لوح خاطر نشان کرد :امید است
با استعانت از خداوند متعال در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و اجرای منویات ولی
تا العظمی خامنهای (مدظله العالی) در جهت تحقق آرمانهای
امر مسلمین حضرت آی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شاهد توفیق روزافزون شما در دستیابی به اهداف
متعالیباشیم.
گفتنی است :مهندس محمد اعتراف از بهمن ماه سال  ،۱۳۹۷مسوولیت مدیریت
حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را برعهده گرفته است.

**********

کارگاه بینالمللی مروری بر تجربیات فرسایشهای تودهای خندقی
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

کارگاه بینالمللی مروری بر تجربیات فرسایشهای تودهای خندقی،
توچهارم آذرماه ،با حضور پروفسور مارو روسی عضو هیأت علمی مرکز
بیس 
تحقیقات ملی ایتالیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار
شد.
مدیر دفتر همکاریهای علمی و بینالملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این کارگاه گفت :باتوجه به واقع شدن استان گلستان در منطقهای با
وقوع مخاطرات محیطی فراوان از جمله فرسایش خاک ،رسوبگذاری ،سیل و  ....برگزاری
چنین نشستهایی به ویژه با بهرهگیری از متخصصین بینالمللی میتواند در پیشبینی و
تا حدی کنترل این گونه مخاطرات ،مفید باشد.
دکتر فرهاد خرمالی افزود :همچنین با راهاندازی پژوهشکده لس در دانشگاه و
بهرهگیری از توان علمی متخصصین دانشگاهی و محققین بینالمللی میتوان در مدیریت
هرچه بهتر اصولی و علمی منابع ارزشمند خاکی اقدام نمود و از خسارتهای مالی و جانی
این مخاطرات جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد :در این کارگاه بینالمللی ،برنامههایی همچون ارائه سخنرانیهای

دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه با حضور در نمایشگاه کتاب استان از غرفه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد.
دکتر نجفینژاد در این بازدید با توجه به چاپ بیست عنوان کتاب در سال  ۹۸و چاپ
 ۲۵عنوان تا پایان سال از رشد  ۲۵درصدی چاپ کتاب نسبت به سال  ، ۹۷همچنین
تدوین سیاستهای راهبردی موثر در شیوهنامه مرکز نشر ،افزایش چاپ کتب تألیفی،
همکاری با اساتید دانشگاههای معتبر کشور بهویژه دانشگاه تهران ،ایجاد تعادل بین تیراژ و
تقاضا ،کاهش قیمت تمام شده کتاب با توجه به اخذ کاغذ دولتی ،از مدیریت و کارشناسان
مرکز نشر دانشگاه و تالش اعضای هیأت علمی برای تالیف و گردآوری و ترجمه کتاب
تقدیر کرد.
همچنین دکتر نجفینژاد از خانم دکتر کشمیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان به خاطر برگزاری خوب نمایشگاه و استقرار محل مناسب جهت غرفه دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،قدردانی کرد.
دکتر حقشناس استاندار گلستان و دکتر احمدی مشاور وزیر ارشاد به صورت جداگانه از
غرفه دانشگاه بازدید و در جریان روند فعالیتهای کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه قرار گرفتند.
دکتر حقشناس در این بازدید که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی
از مدیران استان گلستان حضور داشتند ،در جریان فرآیند رو به رشد چاپ کتاب در مرکز
نشر دانشگاه که با فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه و سایر دانشگاههای معتبر کشور،
انجام میشود ،قرار گرفت.
ایشان چاپ ۲۰عنوان کتاب در سال  ۹۸که توسط مرکز دانشگاه انجام شد را مورد
تمجید قراد داد و این تالش علمی دانشگاه را گامی بلند در راستای ایفای نقش دانشگاه
درتولید علم و فناوری دانست.
شایان ذکر است :این نمایشگاه از  ۲۴لغایت  ۲۸آذر ماه در محل نمایشگاه بینالمللی
گرگان برپا شده و عالقمندان میتوانند از ساعت  ۱۱الی  ۲۰از نمایشگاه بازدید نمایند.
کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه از اساتید ،کارمندان و دانشجویان جهت حضور در نمایشگاه
و بازدید از غرفه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دعوت به عمل آورده است.
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دکتر نجفینژاد در مراسم گرامیداشت روز دانشجو:

طالعه،تحقیقوآموزشتکنولوژیبهعنوانعملصالحافراد
جامعهتلقیمیشود

به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه و با حضور دکتر ناظمی اردکانی ،برنامههای
روز دانشجو در تاالر خلیجفارس برگزار شد.
معاون اجتماعی مجمع تقریب مذاهب اسالمی در این برنامه گفت :شانزدهم آذر
 ۱۳۳۲به عنوان روز تجلی آرمانگرایی و استکبارستیزی دانشجویان بود.
دکتر ناظمی اردکانی افزود :اگر در آن روز دانشجویان ایرانی مورد هدف گلوله قرار
گرفتند ،امروزه پیشرفتهترین پهپادهای آمریکایی که به آسمان ایران تجاوز کردند مورد هدف
گلوله جوانان ایرانی قرار گرفتند.
وی درخصوص عوامل خارجی و اقدامات کشورهای استکباری که جمهوری اسالمی ایران
را تهدید میکند ،سخنانی بیان کرد و گفت :هدف این تهدیدات ،ارکان اقتداری کشور است.
وی تصریح کرد :انسجام ملی ،قدرت منطقهای ،قدرت انرژی و قدرت دفاعی جمهوری
اسالمی ایران به عنوان چهار رکن اقتداری کشور همواره طی چهل سال گذشته مورد تهدید

قرار گرفته است.
معاون اجتماعی مجمع تقریب مذاهب اسالمی اذعان کرد :نقشه راه آمریکا برای
مقابله با ارکان اقتدار کشور در زمینه فشار اقتصادی ،عملیات روانی بر مردم ،تحریک گسلهای
نارضایتی مردم ،دینزدایی ،شبیهسازی فروپاشی کشورهای دیگر مانند شوروی و است.
در ادامه رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره دانشجویان شهید شانزدهم آذر  ۱۳۳۲گفت :استفاده از فرصتها در آیات
متعدد قرآن کریم تأکید شده است که مردم بیشتر متوجه این نکته که فرصتها برگشتناپذیر
هستند،شوند.
دکتر علی نجفینژاد تاکید کرد :عمل صالح هر انسان چه در زندگی شخصی و چه در
زندگی اجتماعی این است که با توجه به شرایط زمانه ،بهترین کار را انجام دهد.
وی افزود :امروزه با پیشرفت تکنولوژی میتوان گفت ،مطالعه ،تحقیق و آموزش تکنولوژی
به عنوان عمل صالح افراد جامعه تلقی میشود ،عملی که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در
بیانیه گام دوم انقالب از آن به عنوان خواسته خود از محققان یاد کرده است.
وی تصریح کرد :دانشجویان با درنظرگرفتن شرایط امروز جامعه و جهان باید بسیار
هوشیارتر بوده و با شناخت مسائل عصر حاضر ،اهدافی را برای خود ترسیم و برای آن
برنامهریزی و اقدام نمایند.
رییس دانشگاه در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناوری استان
گلستان گفت :به نظر من هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه آن ،نمایشگاه امید است که
دانشجویان و محققان در آن واژه ما میتوانیم را به منصه ظهور برسانند.
دکتر نجفینژاد در پایان اظهار امیدواری کرد تا مسئوالن دانشگاهی در کنار جوانان خالق و نوآور
بتوانند ماموریتهای دانشگاه در حل چالشهای کشور را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانند.
سپس حجتاالسالم و المسلمین سید رضا طاهری ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت :دانشجویان میبایست از فصل جوانی در کنار تحصیل
علم بهترین استفاده را داشته باشند زیرا این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد.
شایان ذکر است :اجرای تئاتر توسط بسیج هنرمندان ،شعرخوانی و تقدیر از فعالین بسیج
دانشجویی دانشگاه و قرعهکشی مشهد مقدس از دیگر برنامههای این مراسم بود.

با حضور دکتر مصطفی کواکبیان:

مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دعوت
انجمن اسالمی دانشجویان و با حضور دکتر کواکبیان ،چهارشنبه ،بیستم آذرماه
در تاالر خلیجفارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در این برنامه گفت :براساس
فرمایشات امام راحل (ره) ،مقام معظم رهبری و اصول قانون اساسی ،مجلس باید در راس
امور باشد.
دکتر مصطفی کواکبیان افزود :اما گاهی با انجام بعضی رویدادها در راس امور بودن
مجلس ،زیر سوال میرود.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد :همه مردم وظیفه
شرعی و ملی دارند که در انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی شرکت نمایند.
وی از همگان خواست با شناختن صحیح از شخصیت و نحوه مدیریت کاندیداهای
مجلس ،وارد انتخابات شوند تا سرنوشت خوبی برای خود و جامعه رقم بزنند.

وی درباره موضوع دو نرخی شدن بنزین ،تصریح کرد :نمایندگان مجلس با
موضوع افزایش قیمت بنزین مخالف بودند اما طبق نظر سران سه قوا و مصوبه شورای
عالی امنیت ملی ،این موضوع عملی شد.
در ادامه معاون دانشجویی ،فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای  ۱۶آذر ۱۳۳۲گفت :دانشجو ،فردی تصمیمساز و تصمیمگیر است که
در جامعه بسیار اثرگذار است.
دکتر ابوطالب هزارجریبی اظهار کرد :حضور و تاثیر دانشجویان در هر خانوادهای
در تصمیمسازی برای آن خانواده در مباحث اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و بر
همگان واضح است ،از این لحاظ میتوان گفت که دانشجو ،مهندس فعالیتهای خانواده
است.
شایان ذکر است :پرسش و پاسخ با دانشجویان ،اجرای گروه موسیقی و پخش کلیپ
از دیگر برنامههای این مراسم بود.

11

سال هجدهم /شماره  /125دی 1398

مراسمتقدیرازمهندسرمضانعلیقائمیمدیرپایگاهجهانیجنگلهای
هیرکانیاستانگلستاندرخانهطبیعتگرگان

مراسم تقدیر از مهندس رمضانعلی قائمی مدیر پایگاه جهانی جنگلهای هیرکانی
استان گلستان با حضور ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ،مدیران و مسئولین شهرداری گرگان و جمعی
از مدیران حوزه منابع طبیعی و فعالین محیط زیست استان در محل خانه طبیعت
گرگان برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن تشکر
از تالشهای مهندس قائمی به دلیل پیگیری ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی گفت:
ما باید در حفظ و نگهداری این اثر جهانی توجه ویژهای داشته باشیم .همانطور که همه بخشها و
سازمانهای کشور دست در دست هم داده و موفق به ثبت این اثر جهانی شدهاند در سایر موارد
نیز به همین شیوه عمل کنیم و به کمک هم به حل مشکالت بپردازیم.
ی نژاد در ادامه افزود :آمارها نشان میدهد در کل دنیا وضعیت محیط زیست
دکتر نجف 
در حال افول است و گونههایی در حال انقراض و نابودی میباشند.
وی آلودگی هوا ،فرسایش خاک ،آتشسوزی و نابودی جنگلها به دالیل مختلف،
زبالههای موجود و رها شده در طبیعت را از این موارد دانست و گفت :منابع طبیعی و
محیط زیست ما نیازمند یک عزم جدی و همگانی در حفاظت میباشد تا بتوانیم این منابع را
در اختیار نسلهای آینده قرار دهیم.
همچنین دکتر رضایی ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با تقدیر از مهندس قائمی به عنوان عضو موثر در ثبت جنگلهای
هیرکانی گفت :این جنگلها به عنوان بخشهای محیط زیست جهانی دارای قدمت طوالنی
میباشد و با توجه با اینکه تحت تاثیر عصر یخبندان قرار نگرفته است به عنوان پناهگاه
موجودات زنده دارای یک تنوع زیستی و اکوسیستم بوده و توانسته تمام موجودات زنده را
در خود حفظ کند.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دیدگاه جهانی در مورد حفاظت متفاوت
است افزود :در حال حاضر حفاظت از سرزمین به صورت تنوع زیستی میباشد و با حفظ
یکپارچه از یک اکوسیستم میتوانیم تنوع زیستی آن را نیز حفظ کنیم و مسوولیت ما در قبال
این موضوع باال رفته و دارای اهمیت بسیاری است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،مهندس قائمی را دارای شاخصهایی ویژه
معرفی کرد و افزود :از نظر علمی ،هنری ،فعالیتهای اجتماعی ،چهره برتر محیط زیست
ایران ،چهره برتر تحقیقات استان در سالهای متوالی ،مدرس دانشگاه ،همکاری با فعالین
بینالمللی در زمینههای مختلف محیط زیست و جانوران و نامگذاری یک پروانه به نام مهندس
قائمی ،عضو شورای ثبت میراث فرهنگی و تاریخی استان گلستان ،عضو شورای راهبردی پارک
ملی گلستان ،مدیر انجمن پرندهشناسی هیرکانی و یکی از پرندهشناسان مطرح کشور ،جزو
عکاسان برتر کشور در زمینه محیط زیست،چاپ چهل مقاله در مجالت خارجی و داخلی،
مجری و محقق در بیش از چهل طرح تحقیقاتی ،انتشار کتاب در زمین ه اکوسیستمهای آبی و
رودخانهایی در منطقه حفاظت شده جهاننما ،جاذبههای گردشگری استان ،بومشناسی محیط
زیست و منبعشناسی محیط زیست و کتاب پارک ملی گلستان ،فعالیت در فرآیند ثبت جهانی
جنگلهای هیرکانی در یونسکو از جمله فعالیتهایی است که مهندس قائمی در طی این
سالها داشته است.
در ادامه این مراسم خانم دکتر محمدزاده مدیر خانه طبیعت گرگان با اشاره به
برگزاری این مراسم در قالب برنامه جشنواره پاییز هزار رنگ که در سالهای اخیر
توسط شهرداری گرگان برگزار شده است گفت :به خاطر اهمیت جنگلهای هیرکانی و
ثبت جهانی آن که در طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده است ،بهانهایی شد تا از زحمات مهندس
رمضانعلی قائمی مدیر پایگاه جهانی جنگلهای هیرکانی استان گلستان تقدیری داشته باشیم.

سپس دکتر واعظ موسوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به اهمیت جنگلهای هیرکانی در ابعاد مختلف علمی آن اشاره کرد و
افزود :ویژگی مهمی که ثبت جهانی شدن دارد این است که تمامی کشورهای عضو یونسکو
که نزدیک به دویست کشور میباشد نسبت به حفظ آن متعهد میشوند.
در ادامه این مراسم مهندس رمضانعلی قائمی از چهرههای برجسته محیط زیست
و مدیر پایگاه میراث جهانی جنگلهای هیرکانی استان گلستان با اشاره به این نکته
که کشور ایران در خط کمربندی خشک جهان قرار گرفته است و نگاه بیرونی که
سایر کشورها به سرزمین ما دارند گفت :موقعیت کشور ایران به گونهایی است که با داشتن
دو پهنه آبی در شمال و جنوب ،دو رشته کوه زاگرس و البرز ،نوع توپوگرافی و جنگلی بودن ۷
درصد مساحت کشور ،از تنوع زیستی بسیار مهمی برخوردار بوده که در این میان جنگلهای
هیرکانی نقش عمدهای دارد.
وی در راستای حفظ و نگهداری از این اکوسیستم و تنوع زیستی گفت :در
حال حاضر  ۲۸پارک ملی ۱۶۶ ،منطقه حفاظت شده ۱۱ ،ذخیرهگاه زیست کره ۲۴ ،تاالب
بینالمللی ۹۱ ،ذخیرهگاه جنگلی و در حدود  ۱۵۶منطقه شکار ممنوع در سطح کشور داریم.
وی افزود :در حال حاضر توانستهایم دو میراث را در سطح جهانی به ثبت برسانیم که اولین آن
پهنههای کویر لوت در سال  ۲۰۱۶و دومین مورد ثبت جنگلهای هیرکانی است.
مدیر پروژه ثبت جنگلهای هیرکانی پس از تشریح مراحل ثبت این اثر طبیعی
در لیست میراث جهانی گفت :ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی مزایای بسیاری دارد که
جلب توجه سایر کشور ،تخصیص اعتبارات ملی برای حفاظت ،تحقیقات و ارزیابی جنگلهای
هیرکانی و اختصاص ردیف بودجه مستقل از طرف یونسکو از جمله این مزایا است.
رمضانعلی قائمی اظهار داشت :ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی به تنهایی کافی نیست
و باید عالوه بر حفاظت مطلق از این میراث و تقویت ساختار نیروی انسانی برای مراقبت بیشتر
از آن ،تعارضات موجود رفع و بازسازی مناطق تخریب شده جنگلهای هیرکانی در دستور کار
قرار گیرد.
این کارشناس و پژوهشگر محیط زیست افزود :جنگلهای هیرکانی با قرار گرفتن در
فهرست میراث جهانی قابلیت فراوانی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی پیدا کرده که اگر
برنامه درستی برای استفاده از این ظرفیت طراحی نشود فرصتهای فراوان توسعه اقتصادی و
ایجاد اشتغال با محوریت جنگلهای هیرکانی از دست خواهد رفت.
گفتنی است :طبق دادههای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان وسعت
جنگلهای هیرکانی در این استان  ۴۵۲هزار هکتار است که محل رویش این عرصهها در نوار
جنوبی استان از نوکنده بندرگز آغاز و تا گلیداغ در شرق گلستان ادامه دارد.
 ۱۴تیر امسال و در چهل و سومین اجالس کارگروه میراث جهانی سازمان آموزشی ،علمی
و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در کشور آذربایجان برگزار شد ،مناطقی از جنگلهای
هیرکانی یا جنگلهای شمال تحت نام میراث طبیعی ایران با تایید اتحادیه بینالمللی حفاظت
از طبیعت ( ،)IUCNدر فهرست میراث جهانی قرار گرفت.
این مناطق شامل پارک ملی گلستان ،دهنه زرینگل ،افراتخته و جهاننما در استان گلستان
و مناطق بوالی دودانگه و چهاردانگه ،جنگل الیمستان هراز در آمل ،جنگل واز حوزه کجور
نوشهر ،چهارباغ چالوس ،جنگل خشکهداران ،جنگل رودخان ،سیاه رودبار گیالن ،منطقه
حفاظت شده لیسار گیالن ،مازندران ،سمنان و خراسان شمالی و در مجموع منطقه ای به
مساحت  ۳۰۷هزار هکتار است که سهم گلستان از این مساحت دو میلیون و  ۱۰۰هزار هکتاری
حدود  ۲۱درصد است.
در پایان با اهدای لوح تقدیر و نشان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط
دکتر نجفینژاد از زحمات مهندس قائمی تقدیر به عمل آمد.
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برگزارینشستمعاون

و مدیران حوزه معاونت

اداری ،مالی و توسعه منابع
باکارکناندانشگاه

نشست معاون و مدیران حوزه معاونت اداری ،مالی و توسعه منابع با کارکنان
غیر هیأت علمی دانشگاه در سالن خلیجفارس دانشگاه برگزار شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه گفت :امیدوارم در سایه تالشهای
کارکنان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بتواند مسیر اعتالی خود را به
صورت مستمر ادامه داده و رتبههای بهتری در سطح دانشگاههای کشور کسب نماید.
دکتر کامکار با اشاره به اینکه هر آنچه در دانشگاه اتفاق میافتد باید شفاف و
روشن باشد افزود :اعتقاد دارم در حوزه مدیریت ،شفافیت میتواند یک بازوی قوی برای
مدیران و مجموعه باشد تا تصمیماتی که برای مجموعه برنامهریزی میشود به بهترین
نحو انجام شود.
ایشان تصریح کرد :در حوزه معاونت اداری ،مالی و توسعه منابع اعتقادی به فرد
گرایی وجود نداشته و تمامی تصمیمات مبتنی بر خرد جمعی و شورایی میباشد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه از تغییر شیوهنامه ارزشیابی

کارکنان در شورای عالی نظارت و ارزیابی دانشگاه خبر داد و گفت :بر اساس
این شیوهنامه ارزشیابی ۶۰ ،امتیاز در اختیار حوزههای مربوطه و  ۴۰امتیاز نیز مبتنی
بر مستندات عددی حاصل از معیارهایی شامل انضباط اداری در ورود و خروج کارکنان،
احکام قضایی و حقوقی ،ساماندهی تقدیرنامهها و تشویقیها ،تفکیک انواع کارگاههای
آموزشی و گزارشهای اداره حراست مبنی بر خروجهای غیر مجاز نیز در اختیار معاونت
اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه قرار خواهد گرفت که به زودی این شیوهنامه ارزشیابی
به کارکنان ابالغ خواهد شد.
ایشان در ادامه در مورد تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی ،جابجایی بین حوزه
کارکنان ،پاداش پایان سال و رفاهیات کارکنان ،اضافه کار پرسنل و طرح تحول مشاغل
توضیحاتی را ارائه نمود.
گفتنی است :در این نشست هر یک از مدیران این حوزه به ارائه گزارشهایی از اهم
فعالیتهای مرتبط با کارکنان و پرسنل دانشگاه پرداختند.

بیش از ۱۹۸هزار مترمربع از زمینهای استان گلستان
تحت کشت گلخانهای قرار دارند
نشست تخصصی تولیدات گلخانهای استان گلستان با حضور جمعی از مدیران،
کارشناسان ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و تولیدکنندگان ،دهم دیماه در
سالن توحید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دکتر حسین زارعی عضو هیأت علمی دانشکده تولید گیاهی در این نشست
گفت :گلخانهها براساس استفاده و کاربرد به چهار دسته آموزشی ،تحقیقاتی ،خانگی و تجاری
تقسیمبندیمیشوند.
وی یادآور شد :براساس آمارها ،سه دهم گلخانههای جهان در ایران استقرار دارند که این
عدد با توجه به مساحت کشور ایران ،بسیار کم است.
وی افزود :بزرگترین مساحت گلخانهای جهان به کشورهای چین ،کره جنوبی ،اسپانیا،
ژاپن ،ترکیه و تعلق دارد ،در این راستا قرار است تا سال  ۱۴۰۴سطح کشت گلخانهای کشور
به  ۵۸هزار هکتار برسد ،اگر این عدد محقق شود ،ایران نیز در رتبهبندی کشورهای دارای
کشت گلخانهای جایگاه مناسبی پیدا میکند.
دکتر زارعی با اشاره به این موضوع که بحران کم آبی و فرونشست زمین ،توجه
به توسعه گلخانهای را افزایش داد ،تصریح کرد :از دالیل عدم موفقیت پرورش دهندگان
گیاهان زینتی منطقه را میتوان به مناسب نبودن تجهیزات ،دانش فنی پایین در مراحل
تولید ،عدم تولید گیاهان مادری استاندارد در داخل کشور ،افزایش هزینههای تولید در
مقایسه با قیمت فروش و اشاره کرد.
در ادامه مسئول طرح توسعه گلخانههای استان گلستان گفت :از سال ۱۳۹۷
بحث توسعه گلخانه در کشور و استان گلستان با توجه به بحران کم آبی با جدیت مورد
پیگیری قرار گرفت.
خانم مهندس رضاعرب افزود :در استان گلستان تا سال  ،۱۳۹۶دوازده هزار مترمربع
زمین سطح کشت گلخانهای بود و گلستان رتبه  ۲۲کشور را داشت اما از سال  ۱۳۹۷با توجه
به حمایت دولت در خصوص کشت گلخانهای و با ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان ،سطح
کشت گلخانهای به بیش از  ۱۹۸هزار مترمربع رسیده است.
وی تصریح کرد :جمعآوری اطالعات و شناسایی عرصههای مستعد در سطح
شهرستانهای هدف و ارزیابی براساس مطالعات آمایش سرزمین و امکانسنجی توسعه

گلخانهای استان ،برگزاری نشستهای هماندیشی و مشورتی با مسئوالن استانی ،تشکیل
کارگروههای شخصی ،بازدید میدانی از عرصههای معرفی شده و جزء اقدامات انجام شده
دفتر توسعه گلخانههای استان بود.
سپس دکتر همتی عضو هیأت علمی دانشکده تولید گیاهی گفت :با شکلگیری
اتحادیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی ،سبزیکاری ،گیاهان زینتی و فعالیتها از انسجام
بهتری برخوردار میشود.
وی افزود :برای اجرای موفقیتآمیز فعالیت گلخانهای باید فرآیند پایان کار را در نظر
بگیریم تا جلوی ضرر و زیان تولیدکنندگان گرفته شود.
در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان گلخانهای استان به ارائه نظرات خود پرداختند که از
مهمترین نظرات آنها میتوان به تامین منابع مالی و حمایتی ،ایجاد بازار فروش مطمئن،
بحث زیرساختها ،نظارت دستگاههای اجرایی ،معرفی کارشناسان و مربیهای با تجربه و
اشاره کرد.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

برگزارینشستمدیرانحراستدانشگاههایمنطقه ۲کشور

نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه  ۲کشور با حضور دکتر محسن
پالیزبان ،مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
سهشنبه ،هفدهم دی ماه به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
دکتر پالیزبان ،رئیس مرکز حراست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن
تشکر از میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :امیدوارم
حراست بتواند در خدمت اهداف دانشگاه باشد.
وی افزود :وظیفه اصلی حراست این است که همه تالش خود را به عمل آورد تا دانشگاه
به اهداف خود برسد.
ایشان در ادامه گفت :اوج هنر مدیریت این است که با توجه به شرایط و وضعیت
موجود کشور با صرفهجویی و انعطاف الزم بتواند فرصتسازی کند و با منابع کم ،بیشترین
بهرهوری را به دست آورد .
دکتر پالیزبان تصریح کرد :با توجه به اینکه حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از محورهای
اصلی توسعه و تولید و مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید در این حوزه کارهای زیادی
صورت گیرد که خوشبختانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این امر موفق
بوده و توانسته مأموریتهای سرزمینی و استانی خود را به خوبی انجام دهد و امیدوارم این
دانشگاه بتواند منشاء خیر و برکات برای استان و کشور باشد .
سپس ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست
گفت :شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باعث ایجاد غم بزرگی برای همه مسلمانان و
همه عاشقان اسالم و والیت شد و باعث ایجاد موج عظیمی در بین ملت ایران و جهان گردید.
دکتر نجفینژاد با اشاره به اینکه آمریکا گمان میکرد با ترور شهید حاج قاسم
سلیمانی میتواند به اهداف خود در منطقه برسد گفت :ادعای کشور آمریکا که همواره
خود را حافظ امنیت و ایجادکننده صلح و دوستی در کشورهای دیگر میدانست با ترور

ناجوانمردانهای که انجام شد همچون گذشته نقش بر آب شد و نشان داد حرفهای آنها فقط
شعار است و از هیچ کار و اقدامی برای رسیدن به منافع خود کوتاهی نکرده و به هیچ نظام
حقوقی بینالمللی پایبند نیستند .
وی افزود :من مطمئنم خون این شهید بزرگوار باعث خواهد شد که آنها با سرافکندگی
مجبور به ترک منطقه شده و این شهادت سبب وحدت بیشتر بین مسلمانان در جبهه
مقاومت خواهد شد.
ایشان در ادامه با اشاره به تخصصی بودن دانشگاه علوم کشاورزی منابع
طبیعی گرگان گفت :تالش این دانشگاه این است که در راستای سیاستهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در جهت توسعه علمی و بهبود شرایط علمی کشور ،افزایش مهارت،
ایجاد امید ،نشاط و کارآفرینی برای دانشجویان و موضوعاتی که در این حوزه است بتواند
موثر باشد و خوشبختانه با همت همکاران دانشگاهی بسیاری از این اهداف محقق و گامهای
خوبی برداشته شده است .
دکتر نجفی نژاد با بیان اهمیت و نقش کلیدی حراست در دانشگاه گفت:
نقش مدیران حراست در دانشگاهها بسیار کلیدی است و هر چقدر توانمندتر باشند و بر
پیچیدگیهای موجود در دانشگاه تسلط بیشتری داشته باشند ،بهتر میتوانند کمک و یاور
ت دانشگاه باشند.
مدیری 
در ادامه دکتر رورده ،دبیر حراست دانشگاههای منطقه دو کشور گفت :خداوند به
برکت وجود جوانمردانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی که جان خود را فدای این وطن
و نظام نمودهاند به کشور عزت و آزادگی بخشید.
مهندس اعتراف ،مدیر حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این نشست ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و تسلیت به مناسبت شهادت
سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :امیدواریم این نشست مفید و
راهگشای بحث حراست و حفاظت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور باشد.

برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو ،یکدوره مسابقات ورزشی در رشته فوتسال در دانشگاه
برگزار شد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه در این خصوص گفت :بنا به درخواست دانشجویان دانشگاه
یک دوره مسابقات ورزشی در رشته فوتسال با عنوان جام پاییزه  ۹۸با همکاری معاونت دانشجویی
و اداره تربیت بدنی دانشگاه از بیست و پنجم آبانماه در دانشگاه آغاز شد.
مهندس سپهری افزود :در این مسابقات  ۶۳ورزشکار در قالب  ۷تیم ورزشی حضور داشتند.
وی تصریح کرد :مسابقات اختتامیه در تاریخ نوزدهم آذرماه برگزار شد که درنهایت تیمهای
اتحاد ،۹۵شاهین و دکتری به ترتیب مقامهای اول ،دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
الزم به ذکر است :در جام پاییزه  ،۹۸محمد واحدی از تیم کانون همیاران و مهدی
حسینعلیپور از تیم قناری به عنوان بازیکنان اخالق و رضا نیکخواه از تیم اتحاد  ۹۵عنوان بهترین
دروازهبان همچنین حسین بوعلی به عنوان آقای گل،جوایز انفرادی این دوره از مسابقات را از
آن خود کردند.
وی در پایان ضمن عرض خسته نباشید به بازیکنان ،سرپرستان ،مربیان ،تماشاگران ،مسئولین
از ریاست محترم دانشگاه دکتر نجفی نژاد ،معاون دانشجویی دکتر هزار جریبی ،معاون پژوهشی
و فناوری دکتر رضایی  ،مدیر امور دانشجویی مهندس مالحسینی ،مسئول دفتر ریاست دانشگاه
مهندس آمر و کارکنان اداره تربیتبدنی دانشگاه تشکر کرد.
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برگزاریمراسمبزرگداشتروزجهانیخاک
دردانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

پنجمین مراسم استانی بزرگداشت روز جهانی خاک ،سیزدهم آذرماه در تاالر
خلیجفارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
استاندار گلستان در این مراسم گفت :زندگی بشر به سه عنصر آب ،خاک و هوا
مرتبط است و تفاوت اساسی کشورهای صنعتی با کشورهای نیمه صنعتی در این است که
تولیدکنندگان در کشورهای صنعتی با موضوع مازاد محصول روبرو هستند.
دکتر هادی حقشناس افزود :آنها به دنبال این هستند که مازاد محصوالت خود را به
فروش برسانند پس به دنبال بازار برای محصوالت خود هستند.
وی خاطرنشان کرد :کشورهای صنعتی با تسریع بازیافت محصوالت و کاهش عمر
محصول به دنبال بازار هستند.
وی اذعان کرد :موضوع حفظ خاک هنوز در کشور به موضوع مهم چالشی تبدیل نشده
است.
ایشان تأکید کرد :استان گلستان از ویژگی منحصر به فرد استقرار خاک لس برخوردار
است که میتوان از آن برای مطالعات جهانی استفاده کرد .
استاندار گلستان با اشاره به وسعت  ۲۰هزار کیلومتری استان گلستان گفت :در
بخش زراعی ،کشت های آبی و دیم با  ۶۵۰هزار هکتار رتبه نهم کشور و در تولید محصوالتی
مانند برنج ،گندم ،دانههای روغنی و رتبههای  ۱تا  ۵را دارا هستیم.
دکتر حقشناس خاطر نشان کرد :امروز اعتراف میکنیم در حوزه حفاظت از خاک با
مشکل مواجه هستیم که امیدواریم پژوهشگران درباره حل این موضوع و مشکالت حوزه آب
و هوا راهحلهای علمی پیدا کنند و این راه حلها نیز جنبه اجرایی یابد تا در آینده موضوعات
چالشی به بحران و ابرچالش تبدیل نشوند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت:
فعالیتهای انسانی در دوره حاضر بر بسیاری از فعالیتها و پدیدهها از جمله تغییر اقلیم،

عقبنشینی یخچالهای قطبی و فرسایش خاک تاثیر فراوان دارد.
دکتر علی نجفینژاد افزود :پدیده فرسایش خاک اثرات و جنبههای گستردهای دارد
که از جمله میتوان به کاهش مواد آلی خاک ،کاهش تولید ،کاهش درآمد سرانه اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد :در استان گلستان ساالنه بحرانهای متعددی مانند سیل ،فرسایش
خاک و  ..به وقوع میپیوندد که منشا همه این بحرانها ،کام ً
ال با موضوع خاک مرتبط است.
وی تصریح کرد :سیل و فرسایش خاک یک موضوع کام ً
ال مرتبط با هم هستند که هر ساله
هزینههای بسیاری برای استان به خصوص در حوزه الیروبی ایجاد میکند.
دکتر نجفینژاد اذعان کرد :استان گلستان بیشترین میزان خاک لس را در میان
استانهای کشور داراست که جزء حساسترین نوع خاکها به موضوع فرسایش است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد :اگر بخواهیم چالشها و
بحرانهایی مثل سیل ،خشکسالی ،میزان تولید و درآمد کشاورزان را حل کنیم باید مدیریت
جامع را در دستور کار قرار دهیم.
در ادامه مراسم رئیس انجمن علوم خاک شعبه گلستان گفت :این برنامه امسال به
صورت استانی و با همکاری انجمن علوم خاک شعبه گلستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اجرا شد.
دکتر فرهاد خرمالی خاطرنشان کرد« :جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده»
به عنوان شعار امسال روز جهانی خاک انتخاب شده است.
وی افزود :امیدواریم با همکاری همه جانبه سازمانهای مرتبط با مسائل خاک و ترویج
فرهنگ حفظ خاک در جامعه بتوانیم گام مهمی در نگهداشت این سرمایه ارزشمند تجدیدناپذیر
برداشته و از بروز مخاطرات طبیعی مانند سیل ،روسوب و لغزش زمین جلوگیری کنیم .
شایان ذکر است :تجلیل از خادمان خاک استان و امضای تفاهمنامه ایجاد پژوهشکده لس
استان از دیگر برنامههای این مراسم بود.

پروفسور احمد مرموت:

موضوعات امنیت غذایی و خاک برای جهان مهم است
پنجمین مراسم استانی بزرگداشت روز
جهانی خاک ،چهارشنبه سیزدهم آذر
ماه در تاالر خلیجفارس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس سابق انجمن علوم خاک اروپا در
این مراسم گفت :موضوعات امنیت غذایی و
خاک برای جهانیان همواره مهم بوده و هست.
پروفسور احمد مرموت افزود :با توجه
به افزایش جمعیت در کشورهای مختلف به
خصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی ،در
آینده مشکل امنیت غذایی و خاک به موضوع
بحرانی تبدیل خواهد شد .
وی خاطر نشان کرد :موضوعاتی مانند
افزایش گازهای گلخانهای،کشاورزی نامناسب
واز جمله عواملی هستند که امنیت غذایی را

تهدید می کنند.
وی تصریح کرد :در دین اسالم و قرآن
کریم اشارههای متعددی به کشاورزی صحیح،
حفاظت از خاک و منابع طبیعی شده است و
این نشان از مهم بودن این موضوعات در زندگی
بشر دارد .
وی اظهار کرد :امروزه بیوانرژی و تولید گیاه
از انرژی و به طور کل استفاده از تکنولوژی مورد
توجه محققان قرار گرفته است تا زندگی آینده
بشر را تأمین کنند.
پروفسور مرموت درپایان تاکید کرد:
بخش جدیدی از علم به موضوع آنتیاکسیدانها
و سمزدایی از خاک و محصوالت متمرکز شده
است تا با استفاده از این روشهای علمی
انسانها زندگی ایده آلی داشته باشند .

معاون دانشجویی دانشگاه:
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هدف ما ایجاد

شرایط آرام و مناسب
برای فعالیتهای

آموزشی و پژوهشی
دانشجویان است

در کنار رسیدگی به مسایل آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها ،لزوم توجه به امور
صنفی و رفاهی دانشجویان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که این امر میتواند در
تسهیل شرایط ادامه تحصیل و فراهم نمودن بستر مناسب جهت فعالیتهای مختلف
آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان نقش عمدهای را ایفا کند.
در این میان ،این وظیفه مهم برعهده حوزه معاونت دانشجویی است که امور
مربوط به دانشجویان از قبیل تغذیه ،اسکان در خوابگاههای دانشجویی ،مسائل
صنفی و رفاهی و را در کنار موارد مختلف دیگر پیگیری و اجرا می کند.
از این رو به سراغ معاون دانشجویی دانشگاه رفتیم تا از وی در خصوص اقداماتی
که طی ماههای گذشته در خوابگاهها ،سالن غذاخوری و  انجام شده بپرسیم و
اطالعات بیشتری کسب کنیم:
دکتر هزارجریبی در این خصوص گفت :حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه در ایام
تابستان فعالیتهای بازسازی و بهسازی اماکن خوابگاهی و سلف سرویس را به منظور ارتقاء
فضای فیزیکی استاندارد و بهروزرسانی تجهیزات موجود با هدف کسب رضایت دانشجویان
و فراهم کردن محیطی آرام و در شأن دانشجویان در اولویت اقدام قرار داد تا با شروع سال
تحصیلی جدید ،دغدغههای کمتری برای دانشجویان فرهیخته دانشگاه وجود داشته باشد.
وی افزود :شروع تعمیرات تابستانه با اولویت بازسازی ،بهسازی و استانداردسازی اماکن و
خرید تجهیزات دارای اولویت دانشجویان آغاز شد .امسال نیز همانند سالهای گذشته بعد از
تخلیه خوابگاهها و اتمام طبخ غذا در سلف سرویس ،تعمیرات تابستانه شروع شد که با توجه
به زمانبندی صورت گرفته و اعتبارات موجود ،اقدامات موردنیاز در حوزه عمرانی  ،تاسیساتی و
خرید تجهیزات صورت گرفت.
دکتر هزارجریبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سالن غذاخوری جهاننما
دانشگاه گفت :در این ساختمان که در سال  ۱۳۸۷ساخته شده است ،روزانه در حدود دو هزار
پرس غذا در وعدههای (صبحانه ،ناهار و شام) طبخ و توزیع میشد که به دلیل قدمت  ۱۱ساله،
این بنا و تجهیزات موجود آن ،امسال مورد بازسازی و بهسازی کامل قرار گرفت.
وی در خصوص بهسازی فضای داخلی آشپزخانه گفت :بهسازی فضای داخلی
آشپزخانه شامل  :بهسازی کامل سیستم اگزوزفن مرکزی ،لولهکشی آب و فاضالب ،ایزوگام
سقف ،بهسازی کامل سقفهای کاذب ،کاشیکاری دیوارهها و سرامیک کف فضای داخلی
آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی ،بهسازی سیستم روشنایی ،راه اندازی دو باب سرویس
بهداشتی فرنگی ،بهسازی کامل سردخانه زیر صفر و باالی صفر و بهسازی نمای بیرونی
ساختمانی سلف و رنگآمیزی راهروها بود که انجام گرفت.
وی همچنین افزود :اضافه نمودن فضای ابنیهایی نیز شامل :نانوایی ،فضای کبابپزی،
فضای شستشوی سبزیجات و به فضای موجود افزوده شد.
دکتر هزارجریبی در خصوص تجهیزات خریداری شده نیز توضیحاتی داد و افزود:
خرید کانتر توزیع غذا ،گرمگن غذا ،بنماری و وسایل و تجهیزات مورد نیاز و همچنین برای

زیباسازی نمای ورودی از جمله اقدامات مهم در سلف سرویس دانشگاه بوده است.
معاون دانشجویی دانشگاه به اهمیت مسأله خوابگاههای دانشجویی اشاره کرد و
ضمن تأکید بر ایجاد فضایی آرام و دلنشین برای دانشجویان ساکن خوابگاهها گفت:
رنگآمیزی کامل بلوک  ۳خوابگاه برادران ،بهسازی سیستم فاضالب (اگو شهری) ،محوطهسازی
خوابگاه همراه با کاشت درختچه و گلهای فصلی ،تعمیر و بهسازی کامل سیستمهای سرمایشی
و گرمایشی و بهسازی سرویسهای بهداشتی ،آشپرخانه و اتاق خوابگاهها از جمله اقداماتی بود
که در خوابگاه برادران انجام شد.
وی اقدامات دانشگاه در خصوص بهسازی خوابگاههای خواهران را نیز چنین
برشمرد و افزود :تعویض و بهسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و بهسازی سرویسهای
بهداشتی ،آشپزخانه و اتاقهای خوابگاه ،محوطهسازی و نصب برخی امکانات تفریحی و رفاهی
در محوطه خوابگاه از جمله کارهایی بود که در طی تابستان انجام گرفت.
ایشان خرید تجهیزات خوابگاهها را در تابستانی که گذشت شامل یخچال ،اجاق
گاز ،میز ،صندلی ،موکت ،روفرشی ،پرده ،روتشکی ،تشک ،المپ شارژی ،سطل زباله،
منبع انبساط و عنوان و خاطر نشان کرد :انجام تمامی این امور با هدف ایجاد شرایط
مناسبتر و مساعدت حضور دانشجویان عزیز ساکن خوابگاهها صورت گرفته است.
دکتر هزارجریبی همچنین طی این مصاحبه گفت :بلوک دو خوابگاه خواهران با قدمت
 ۳۵ساله به منظور ارتقاء سطح در طرح رتبهبندی فضای کالبدی صندوق رفاه دانشجویان
بصورت کامل تخریب و با مشارکت دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان در حال بازسازی کامل
میباشد که در حال حاضر فرآیند سفت کاری ،عایقکاری و سیمانکاری فضای داخلی،
مقاومسازی اسکلتها ،انجام سیستم لولهکشی داخلی و فاضالب ،ایزوگام سقف و دیوارهها
و شروع فرآیند نازککاری فضای داخلی خوابگاه ،کفسازی فضای داخلی و سرامیککاری
و نمای بیرونی خوابگاه انجام شده است و انشاءا ..با تکمیل آن فضای مناسبتری در اختیار
دانشجویان قرار میگیرد.
معاون دانشجویی دانشگاه در پایان این گفتگو با تشکر از نگاه ویژه ریاست محترم
دانشگاه به امر بهسازی سالن غذاخوری و خوابگاههای دانشجویی و پیگیریهای
مستمر ایشان خاطر نشان کرد :جا دارد از دکتر کامکار ،معاون محترم اداره مالی و توسعه
منابع ،دفتر فنی دانشگاه ،مدیریت امور اداری و همه همکاران خودم در حوزه معاونت دانشجویی
و کارکنان سلف سرویس و امور خوابگاهها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
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برگزارینشستمشترکگروههایمدیریتمرتعوآبخیزداریو
مدیریتمناطقبیابانیباحضوراساتیدپیشکسوت

نشست مشترک گروههای مدیریت مرتع و آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی با
حضور اساتید پیشکسوت این گروههای آموزشی ،دوشنبه ،شانزدهم دی ماه برگزار
شد.
در ابتدای این نشست دکتر شعبانپور ،ریاست دانشکدههای شیالت ،محیط
زیست و مرتع و آبخیزداری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی و پاسداشت یاد و خاطره این سردار گرانقدر و خوش آمدگویی به
حاضرین و مدعوین گفت :اساتید پیشکسوت همچون مشاورانی باتجربه هستند که میتوانند
با تکیه بر تجربیات بسیار ارزندهای که در گذشته در امور مختلف آموزشی ،تحقیقاتی و اجرایی
کسب نمودهاند ،راهبردهای گوناگونی را در زمینههای مختلف برای اساتید نسل جوان فراهم
آورند.
در ادامه دکتر حشمتی ،استاد پیشکسوت گروه مدیریت مرتع ،برگزاری نشستهایی با
حضور اساتید باتجربه را بسیار مفید و ارزنده دانست و پیشنهاداتی در خصوص برگزاری منظم

این دورهها ارائه نمود که با موافقت اساتید گروههای آموزشی همراه بود.
سپس دکتر نجفی نژاد ،عضو هیأت علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری و ریاست دانشگاه
ضمن تاکید بر ضرورت پاسداشت تجارب گرانقدر اساتید پیشکسوت و استفاده از تجربیات آنها
در بخشهای مختلف ،پیشنهاد نمود تا این اساتید تجربیات خود را مکتوب و مستند نموده تا
بتوان با انتشار آن ،این تجربیات ارزنده را به عنوان تاریخ شفاهی دانشگاه برای نسلهای آتی
مکتوب و به یادگار گذاشت.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری اینگونه نشستها بصورت دورهای و در زمانهای مشخص
تاکید و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نمود.
الزم به ذکر است :این نشست عالوه بر اعضای هیأت علمی فعلی ،با حضور دکتر حشمتی،
دکتر بیرودیان ،دکتر خلیقی و دکتر اونق صورت گرفت و هریک از اساتید به بازگویی تجربیات
و خاطرات در طول دوران خدمت خود پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص بهبود امور آموزشی
و تحقیقاتی در دانشگاه ارائه نمودند.

برای دومین سال متوالی؛

قرار گرفتن عضو هیأتعلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در لیست
نهایی پژوهشگران پراستناد دنیا در سال۲۰۱۹

دکتر سید مهدی جعفری ،عضو هیأتعلمی
دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،در لیست نهایی پژوهشگران
پراستناد دنیا در سال  ۲۰۱۹قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم
به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،دکتر
دهقانی سرپرست ISCگفت :شرکت کالریویت آنالتیکز
( )ISIهرساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا
( )Highly Cited Researchersمیپردازد .این
فهرست شامل گروهی از پژوهشگران علوم و علوم اجتماعی
میشود که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقاالتشان
توانستهاند بیشترین تعداد استنادها را دریافت کنند.
پژوهشگران بر اساس فعالیتشان در  ۲۱رشته موضوعی

انتخاب شدهاند .همچنین پژوهشگرانی که در چند رشته
بهصورت همزمان ( )CrossFieldفعالیت میکردند نیز
تحت یکرشته جداگانه طبقهبندیشدهاند.
وی اظهار داشت :برای قرار گرفتن در فهرست
پژوهشگران برتر ،کلیه فعالیتهای علمی  ۱۰ساله اخیر
در سطح بینالمللی ازجمله تعداد مقاالت ،تعداد استنادها،
تعداد مقاالت پر استناد ،تعداد استناد به مقاالت پر استناد
مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسائلی نظیر رعایت
اصول اخالقی در پژوهش ،رعایت میزان خوداستنادی در
حد قابلقبول و نیز مقاالت بازپسگیری شده در انتخاب
یک پژوهشگر از فهرست پژوهشگران برتر مؤثر میباشد .بر
این اساس تقریباً  ۶۲۰۰پژوهشگر در سال  ۲۰۱۹میالدی
ب شدهاند.
بهعنوان پژوهشگر پراستناد انتخا 
الزم به ذکر است :تعداد استنادهای مقاالت یک درصد
پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین
پژوهشگران دنیا است.
وی گفت :از جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۱۹
تعداد  ۱۲پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در لیست ۶۲۰۰
پژوهشگرپراستنادبرتردنیاقرارگرفتهاند.کهپژوهشگرانبرتر
کشور در حوزههای موضوعی بینرشتهای شامل محمدرضا
گنجعلی از دانشگاه تهران ،حمید رضا پورقاسمی از دانشگاه
شیراز ،محمد میرزازاده از دانشگاه گیالن و مصطفی اسالمی
از دانشگاه مازندران ،در حوزه کشاورزی شامل سید مهدی
جعفری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
مسعود رضایی از دانشگاه تربیت مدرس و حسن کریمی مله
از دانشگاه صنعتی قوچان ،در حوزه ریاضیات شامل مهدی

دهقان و سجاد جعفری و ژولین کلینتون اسپروت از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر و در حوزه مهندسی شامل امید ماهیان
از دانشگاه صنعتی قوچان و آرش کریمپور از دانشگاه آزاد
اسالمی میباشد.
دکتر دهقانی اظهار داشت :در لیست پژوهشگران
برتر دنیا نام  ۱۴کشور اسالمی مشاهده میشود که سهم
کشورهای اسالمی تقریباً ۳درصد پژوهشگران برتر دنیا
است .کشور عربستان با  ۱۰۲نفر ،مالزی با  ۲۱نفر ،ترکیه
با  ۱۸نفر و ایران با  ۱۲نفر بیشترین تعداد پژوهشگران
پراستناد دنیا در میان کشورهای اسالمی را دارند.
کشورهای آمریکا ،چین ،انگلستان ،آلمان ،استرالیا ،کانادا،
هلند ،فرانسه ،سوئیس و اسپانیا بیشترین تعداد پژوهشگران
پراستناد دنیا را دارند .آنها به ترتیب ،۵۱۶ ،۶۳۶ ،۲۷۳۷
 ۱۵۵ ،۱۵۶ ،۱۶۴ ،۱۸۳ ،۲۷۱ ،۳۲۷و  ۱۱۶پژوهشگر برتر
را در اختیار دارند که چیزی بین  ۴۴تا  ۲درصد پژوهشگران
برتر دنیا میباشد ۲۳ .نفر از برندگان جوایز نوبل در این
فهرست قرار دارند که سه نفر از آنها مربوط به برندگان
نوبل سال جاری میباشد.
دکتر دهقانی در پایان افزود :پژوهشگران پراستناد
کیفیترین و پراستنادترین مقاالت علمی دنیا را انتشار داده
و لذا در حوزه موضوعی تخصصی خود بهعنوان پژوهشگر
مؤثر در سطح بینالمللی شناخته و معرفی شدهاند .اما باید
در نظر داشت که امروزه مؤثر بودن فقط در تعداد استنادها
خالصه نمیشود ،بلکه رفع مشکالت جامعه و اثرگذاری
اقتصادی ،اجتماعی ،فنآورانه و نوآورانه از سایر ابعادی هستند
که میبایست موردتوجه پژوهشگران قرار گیرند.
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برگزاری دومیننشست
هماندیشیبررسیپتانسیلهای
استان گلستان در صنعت ماهیان
خاویاری در دانشگاه
دومین نشست هماندیشی بررسی پتانسیلهای استان گلستان در صنعت
ماهیان خاویاری ،ششم آذرماه در تاالر خلیجفارس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رییس دانشکدههای شیالت ،محیط زیست و مرتع و آبخیزداری دانشگاه در این
نشست گفت :سال گذشته اولین نشست را با پیگیری موضوعات عمومی در حوزه شیالت
در این دانشگاه برگزار کردیم ،اما برای برگزاری دومین نشست ،تصمیم گرفتیم تابه صورت
تخصصی در مورد یک موضوع که به چالش استان گلستان مبدل شده است بپردازیم.
دکتر بهاره شعبانپور افزود :در این راستا ،موضوع ماهیان خاویاری را به عنوان موضوع
دومین نشست انتخاب کردیم.
وی خاطرنشان کرد :از اینرو ،پتانسیلهای استان گلستان در تکثیر و پرورش و
صید ماهیان خاویاری ،چالشهای پیشروی تولید غذای ماهیان خاویاری از الرو تا مولد،
نیازمندیهای صنعت ماهیان خاویاری ،پتانسیلهای ایجاد اشتغال در این صنعت و را به
عنوان محورهای این نشست در دستور کار قرار دادیم.
وی بیان کرد :انشاءاهلل با توسعه صنعت ماهیان خاویاری در استان گلستان ،شاهد رونق
اقتصادی و حل مشکل اشتغال جوانان این استان و فارغالتحصیالن رشته شیالت باشیم.
وی در پایان از زحمات خانم دکتر صفری عضو هیأت علمی گروه شیالت دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و انجمن علمی شیالت دانشگاه
به خاطر برنامهریزی و اجرای این نشست ،تشکر کرد.
مدیر کل شیالت استان گلستان در این نشست گفت :یکی از دغدغههای استان
گلستان از سال  ۱۳۹۴این است که استان گلستان از حالت تولید تک محصولی (میگو)
خارج شود.
مهندس قدسعلوی افزود :تمرکز بر موضوع تولید خاویار در این راستا مورد توجه
مدیران قرار گرفت و با همکاری مرکز تحقیقات شیالت استان ،دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان و بخش خصوصی ،مطالعات ایجاد مجتمع خاویار استان در سواحل
استان گلستان به پایان رسید.
وی تاکید کرد :در سال گذشته و با حضور وزیر وقت جهاد کشاورزی ،کلنگ ساخت
مجتمع خاویار استان در زمینی به مساحت  ۴۰۰هکتار و با ظرفیت  ۴هزار تُن گوشت ماهی
خاویاری و  ۳۰۰تُن خاویار در سواحل گمیشان به زمین زده شد.
وی بیان کرد :فعالیت در حوزه آبزیپروری استان گلستان در زمینه پرورش ماهیان
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گرمابی ،سردآبی ،میگو ،زالو ،ماهیان تزیینی ،جلبک و در حال انجام است.
وی اظهار کرد :الزم به ذکر است که توسعه آبزیپروری استان وابسته به منابع آبی
است در این جهت با استفاده از آبهای شور ،لبشور و غیرمتعارف درحال انجام برنامههای
آبزیپروری هستیم.
مهندس قدسعلوی افزود :براساس دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
گلستان ،چهار پروژه پرورش ماهی در قفس به عنوان پروژه ملی با تولید ساالنه چهار هزار تُن،
ایجاد حوضچههای پرورش ماهی در مزارع کشاورزی ،پرورش میگو در مزارع شمال گمیشان
و پرورش ماهیان خاویاری در دستور کار اداره کل شیالت استان قرار گرفت.
وی در خصوص پرورش ماهیان خاویاری در استان گلستان گفت :این موضوع در
مزارع منفرد و مزارع مجتمع در  ۴مزرعه در شهرستانهای بندرگز ،کردکوی و علیآباد در
حال انجام است.
مدیر کل شیالت استان تصریح کرد :همچنین  ۲۴متقاضی سرمایهگذاری در پرورش
ماهیان خاویاری در استان گلستان در حال پیگیری مراحل کار خود هستند که با اضافه
شدن این  ۲۴مزرعه ،میزان تولید گوشت ماهی خاویاری در استان به  ۳۲۹تُن و میزان تولید
خاویار به  9/8تُن خواهد رسید.
مهندس قدسعلوی اظهار کرد :در حال حاضر استان گلستان با  ۴مزرعه فعال ،میزان
 54/5تُن گوشت ماهی خاویار و  0/2تُن خاویار ،را تولید میکند.
مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از آبزیان سازمان شیالت کشور دراین نشست
با اعالم این مطلب که توسعه آبزیپروری یک مبحث جهانی است ،گفت :طبق
آمارهای فائو در سال  ۸۰ ،۲۰۱۶میلیون تُن آبزیپروی با ارزش  ۲۳۱میلیارد دالر در جهان
تولید شد.
مهندس کرمیراد افزود :تا سال  ،۲۰۵۰حدود ۳۰درصد از جمعیت جهان چه به
صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در جهت تامین غذا ،می بایست در زمینه
کشاورزی فعالیت داشته باشند.
وی بیان کرد :تامین نیازهای غذایی ،بیماری و موضوع ذخایر اصالح نشده ژنتیکی به
عنوان چالشهای صنعت آبزیپروری در دنیا مطرح هستند.
وی تصریح کرد :افزایش امنیت زیستی در سایه تنوع زیستی و مدیریت بهداشتی در
مزارع به عنوان راهکار فائو در زمینه رفع چالشهای مطرح شده در جهت افزایش آبزیپروری
و کاهش ضایعات ماهی موردنظر است.
وی اظهار کرد :در سال  ،۱۳۹۷ایران در زمینه صید آبزیان در جایگاه  ۲۸دنیا و در زمینه
پرورش آبزیان جایگاه  ۱۹دنیا را کسب کرد.
مهندس کرمیراد گفت :با توجه به ارزشهای باالی ماهیان خاویاری و صید بیرویه
آن ،موضوع پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید گوشت و خاویار از دو دهه پیش در
کشور ،آغاز شد.
مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از آبزیان سازمان شیالت کشور تاکید کرد:
وجود اقلیم مناسب برای پرورش ماهیان خاویاری ،وجود نیروی انسانی ،داشتن تجربه و
دانش فنی متخصصان ،وجود ارزشمندترین گونه ماهیان خاویاری در آبهای بومی ایران و
از جمله علل توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور است.
وی اذعان کرد :در حال حاضر سد تجن در استان مازندران به عنوان ذخیرهگاه ژنتیکی
ماهیان خاویاری در دنیا مطرح است ،در این راستا هدفگذاری شده است تا در پایان سال
 ، ۱۴۰۴میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری به  ۱۰هزار تُن و میزان تولید خاویار پرورشی
به ۱۰۰تُن در سال برسد.
مهندس کرمیراد در پایان گفت :استان گلستان بعد از استانهای مازندران وگیالن
با تولید  54/5تُن گوشت خاویار و 0/2تُن خاویار ،در جایگاه سوم پرورش ماهیان خاویاری
قرار دارد.
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نخستینجشنوارهرویشدانشگاهی
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعیگرگانبرگزارشد

آیین افتتاحیه نخستین جشنواره رویش دانشگاهی ،با حضور رییس دانشگاه،
توچهارم آذرماه
معاونین ،جمعی از مدیران ،کارمندان و دانشجویان دانشگاه ،بیس 
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این آیین گفت :رویش یک موضوع حیاتی است که شما دانشجویان با
استفاده از فرصت حضور در دانشگاه و برخورداری از ظرفیت و استعدادهای خود و نیروی جوانی،
میتوانید از آن برای ساختن آینده بهتر ،استفاده نمایید.
دکتر علی نجفینژاد اظهار کرد :انشاء ...برگزاری جشنواره رویش به جهت انعکاس
فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری و جشنواره حرکت برای بررسی فعالیتهای علمی
دانشجویان ،تداوم داشته باشد.
در ادامه مدیر حمایت و پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت :مقدمات برگزاری
این جشنواره با دستورالعمل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مهرماه امسال آغاز شد.
دکتر محمدرحیم فروزه یادآور شد :جشنواره رویش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در دو بخش رقابتی با دریافت  ۶۰اثر و در بخش نمایشگاهی در  ۱۲غرفه ،انجام
میشود.
وی تصریح کرد :در حاشیه این نمایشگاه  ۱۰کارگاه از جمله کارگاههای شعرنویسی ،گفتمان،
کمکهای اولیه و با همکاری انجمن عکاسان استان ،هالل احمر ،آستان قدس رضوی ،میراث
فرهنگی و گردشگری استان و برنامهریزی شده است.
ت وهفتم آذرماه با معرفی و
دکتر فروزه خاطرنشان کرد :جشنواره رویش چهارشنبه ،بیس 
تجلیل از نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.
شایان ذکر است :در بخش نمایشگاهی جشنواره ،کانونهای همیاران ،گردشگری ،گلفام و
سبزاندیشان ،رضوی ،قرآن و عترت ،رستگاری ،یار مهربان ،فیلم و عکس ،تئاتر دانشجویان ،هالل
احمر و غرفه دارند.

با حضور محمدعلی بهمنی:

برگزاریآییناختتامیهنخستینجشنوارهدانشگاهیرویش
آیین اختتامیه نخستین جشنواره دانشگاهی
رویش ،با حضور رییس دانشگاه و مسئول دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه۲۷،
آذر ماه در تاالر خلیجفارس دانشگاه برگزار شد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه در این آیین ضمن تبریک روز وحدت
حوزه و دانشگاه گفت :برگزاری موفق نخستین
جشنواره دانشگاهی رویش ،نتیجه کارتیمی و گروهی
دانشجویان و همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی بود.
دکتر ابوطالب هزارجریبی افزود :انجام کار تیمی
در کشور در حوزههای مختلف ورزشی ،علمی و چندان
موفق نبوده است که شما دانشجویان امروز ثابت کردید
که با برگزاری این گونه جشنوارهها و آموختن کار تیمی،
آیندهای موفق برای کشور خواهید ساخت.
نائب رییس جشنواره خاطرنشان کرد :فعالیت
در حوزه معاونت فرهنگی به خصوص در دانشگاه خیلی
مهم و حساس است که نقش موثری در شکوفایی
ظرفیتهای بالقوه دانشجویان دارد.
در ادامه مدیر حمایت و پشتیبانی معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطرنشان کرد:
جشنواره رویش در دانشگاه در دو بخش رقابتی با  ۶۰اثر
و در بخش نمایشگاهی در  ۱۲غرفه برگزار شد.
دکتر محمدرحیم فروزه گفت :در زمان
برگزاری جشنواره حدود َده کارگاه مختلف هنری
و ادبی اجرا شد.
وی تصریح کرد :در این جشنواره ارزیابیها،

براساس شاخصهای کمی و کیفی صورت پذیرفت و به
خاطر تالش همهجانبه دانشجویان رقابت بسیار نزدیک
و فشرده بود با این وجود در کلیه بخشها ،آثار فردی و
گروهی کانونها و غرفهها ،توسط یک تیم مجرب داوری
انتخاب شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد.
وی افزود :این جشنواره ،نخستین از نوع خود
بوده و امید میرود که به یاری خداوند سرآغاز حرکتی
هنرمندانه و ارزشمند در آینده باشد.
سپس محمدعلی بهمنی شاعر معاصر گفت:
رویش یک مفهوم بسیار پیچیده و روییدهای دارد به
قرائت اشعاری از خود پرداخت.
شایان ذکر است :در این آیین در بخش ادبی
محدثه بهمدی ،در بخش عکس ریحانه ربانی ،در بخش
هنرهای تجسمی طراوت اندروا ،در بخش صنایع دستی
ریحانه آهاز و در بخش فیلم کوتاه ،اثر مشترک احد
فرودیان ،احمدرضا صالحی و علیرضا نوحهگری و در
بخش کانونهای برگزیده ،کانون ادبی گون به مرحله
کشوری راه یافتند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
گفتنی است :در بخش نمایشگاهی غرفه هنر هفتم
(سارا جفایی) ،غرفه آرامش (علیرضا قربانی) و غرفه
ایستگاه هنر(الناز افروزیان) حائز رتبههای برتر شدند
همچنین از دبیران کانون های دانشجویی نیز تقدیر شد.
گفتنی است :اجرای گروه موسیقی سنتی خاطرهها،
امضا تمبر جشنواره ،قرائت بیانیه هیأت داوران ،پخش
کلیپ و گرفتن عکس یادگاری از دیگر برنامههای این
آیین بود.
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دکتر نجفینژاد در نشست با رییس دانشگاه هرات اعالم کرد:

آمادگیهمکاریدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
بادانشگاههراتافغانستان

نشست روسای دانشگاههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و هرات
افغانستان ،در سالن اندیشه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست عنوان
کرد :این دانشگاه با قدمت و تجربه  ۶۲ساله ،امروزه به یکی از بهترین دانشگاههای تخصصی
ایران تبدیل شده است.
دکتر نجفینژاد گفت :از چند سال گذشته این دانشگاه در زمینه راهاندازی شرکتهای
دانشبنیان ،فعالیتهای کارآفرینی و تجاریسازی ایدهها فعالیتهای ارزندهای را انجام داده
است تا در همین محیط دانشگاه دانشجویان بتوانند همزمان فعالیت علمی و عملی را
بیاموزند و با حضور موفق در بازار کار ،فرد موفقی برای جامعه بشوند.
رییس دانشگاه در ادامه درخصوص همکاری با دانشگاه هرات اظهار کرد :دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آمادگی دارد در زمینههای مختلف اعم از تربیت
نیروی انسانی متخصص ،امضای تفاهمنامه همکاری ،فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی ،ارائه
فرصتهای تحقیقاتی و با دانشگاه هرات همکاری نماید.
وی همچنین از ریاست دانشگاه هرات خواست ،زمینه حضور اعضای هیأت علمی و
دانشجویان آن دانشگاه را در همایشهای بینالمللی ،کارگاهها و دورههای آموزشی که در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار میشود ،فراهم نماید.
وی تصریح کرد :امیدواریم با افزایش این همکاریها شاهد ارتقای علم و مسیر توسعه
پایدار در افغانستان و همچنین موفقیت کشورهای مسلمان و به خصوص فارسیزبانان در
جهان باشیم.
سپس دکتر فائز رییس دانشگاه هرات افغانستان اذعان کرد :دانشگاه هرات یک
دانشگاه جوان در افغانستان است اما طی همین مدت کم توانسته جزء چهار دانشگاه برتر
کشور افغانستان بشود.
وی عنوان کرد :در این دانشگاه  ۴۴۷عضو هیأت علمی ،بیش از  ۲۷هزار دانشجو۷۱ ،
رشته تحصیلی و  ۱۶دانشکده فعال هستند که دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات به عنوان

بهترین دانشکده کشاورزی افغانستان مطرح است.
وی افزود :دانشگاه هرات دارای مرکز تحقیقات و پژوهشها ،چهار شعبه در استانهای
افغانستان و دو خوابگاه است.
رییس دانشگاه هرات گفت :طی سه سال ریاست بنده در این دانشگاه تصمیم گرفتیم
موضوعاتی همچون تربیت نیروی متخصص ،همکاری با ادارات و سازمانهای افغانستان و
همکاری با صنعت را مورد توجه قرار دهیم.
دکتر فائز در ادامه با ابراز خرسندی از حضور اساتید و دانشجویان این
دانشگاه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،خاطرنشان کرد:
امیدوارم در آینده شاهد امضای تفاهمنامه همکاری میان این دو دانشگاه معتبر باشیم
تا کشور افغانستان بتواند از ظرفیتهای کشور دوست و مسلمان ایران جهت سازندگی
پس از جنگ استفاده نماید.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و فرماندار
گرگان از پروژههای عمرانی دانشگاه

برگزاری آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید گروه انفورماتیک و
خدمات رایانهای دانشگاه

مهندس میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان
و مهندس محمد حمیدی ،فرماندار شهرستان گرگان ،از پروژههای عمرانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.
در این بازدید دکتر نجفینژاد رییس دانشگاه به همراه مهندس صفریان مدیر طرحهای
عمرانی ،توضیحاتی درباره روند ساخت و منابع مالی پروژههای عمرانی دانشگاه ارائه کردند.
شایان ذکر است :در این برنامه از پروژههای استخر و مجموعه ورزشی آفتاب ،پایلوت
پلنت صنایع غذایی ،دانشکده جنگل و مجتمع فرهنگی بازدید به عمل آمد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید گروه انفورماتیک و خدمات رایانهای
دانشگاه برگزار شد که طی آن از زحمات دکتر بهنام کامکار ،قدردانی و به جای
ایشان خانم دکتر حمیده عالالدین به عنوان سرپرست جدید گروه انفورماتیک و
خدمات رایانهای دانشگاه منصوب شد.
در این آیین که کارکنان و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه حضور داشتند ،دکتر کامکار
گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در زمان مدیریت خود در حوزه زیرساخت
انفورماتیک و خدمات رایانهای دانشگاه ارائه کرد.
گفتنی است :دکتر کامکار از هجدهم شهریور ماه سال  ۱۳۹۷به عنوان معاون اداری ،مالی
و توسعه منابع دانشگاه منصوب شده است.

به همت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،جلسه آشنایی دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی،
جلسه آشنایی دانشجویان مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری با فرآیندها و انتخاب واحد در سامانه جدید آموزشی ،دهم دیماه در سالن خلیجفارس برگزار شد.
تحصیلی با فرآیندها و انتخاب واحد
دکتر محمدیان مدیر آموزشی دانشگاه در این جلسه که به صورت کارگاهی برگزار شد ،مطالبی را درباره سامانه جدید آموزش دانشگاه و
در سامانه جدید آموزشی دانشگاه قابلیتهای آن ،فرآیند انتخاب واحد و بیان کرد.
در ادامه سواالتی از سوی دانشجویان مطرح شد که دکتر محمدیان به آنها پاسخ داد.
برگزار شد

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی
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مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در آیین میعاد دانایی گفت:

دانشجویانبایدازفرصتعلمآموزیوارتقاءروحیهمعنوی
دردانشگاهبهبهتریننحو،استفادهکنند
آیین میعاد دانایی ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
سوم آذرماه در سالن خلیجفارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این آیین گفت :دانشگاه محیط سرشار از فرصت و چالش است که شما
دانشجویان باید در این محیط در کنار فعالیتهای آموزشی ،مهارتهای متنوع را کسب کنید.
دکتر علی نجفینژاد خاطرنشان کرد :هر چقدر شما دانشجویان جوان در جهت پرورش استعدادهای
خودتان گام بردارید ،در زندگی فردی و اجتماعی آینده خودتان ،شرایط مطلوبتری خواهید داشت.
وی تصریح کرد :حضور اساتید باتجربه و توانمند در دانشگاه ،وجود امکاناتی همچون آزمایشگاهها و
کارگاهها ،فعالیت انجمنهای علمی و کانونهای دانشجویی و گوشهای از فعالیتهای دانشگاه در جهت
پرورش استعدادهای دانشجویان است.
دکتر نجفینژاد بیان کرد :طی سالیان گذشته تالش زیادی در دانشگاه در جهت ایجاد زیرساختهای
مناسب آموزشی ،پژوهشی و کارآفرینی صورت پذیرفت.
وی تصریح کرد :انشااهلل در ایام دهه فجر امسال ،استخر دانشگاه به بهرهبرداری خواهد رسید تا
دانشجویان بتوانند فعالیتهای ورزشی و مفرح نیز داشته باشند.
سپس مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت :شما دانشجویان از
فرصت علمآموزی و ارتقاء روحیه معنوی در دانشگاه به بهترین نحو ،استفاده کنید تا در آینده برای خود،
خانواده و جامعهتان ،سربلندی بیافرینید.
حجتاالسالم والمسلمین طاهری افزود :صرف دریافت مدرک یک هدف ناچیز در دوران تحصیلی
باید تلقی شود ،اما حرکت به سوی تبدیل شدن به یک دانشمند نافع و موثر برای جامعه باید به عنوان
هدف برتر دانشجویان شناخته شود.
در ادامه یکی از دانشجویان کارآفرین دانشگاه خطاب یه دانشجویان نوورود گفت :برای
رسیدن به اهدافتان بایستی از هیچ کوششی دریغ نکنید و از هیچ مسأله و چالشی واهمه نداشته باشید.
سیده نگین سیدی دانشجوی ترم پنجم رشته صنایع غذایی گفت :رشتههای تحصیلی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از ظرفیت خوبی در راستای خوداشتغالی برخوردار
هستند که امیدوارم دانشجویان با درنظر گرفتن این ظرفیت بتوانند برای خود و دیگران ،کسب و
کار ایجاد کنند.
شایان ذکر است :پخش کلیپ و اجرای گروه موسیقی از دیگر برنامههای این مراسم بود.

مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور باشکوه
دانشگاهیان ،امروز ،چهاردهم دیماه در مسجدالنبی(ص) دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان
گلستان با اشاره به جایگاه رفیع شهادت و مقام واالی شهدا گفت :هنوز پیکر مطهر
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیامده است ولی شاهدیم که دلهای همه مردم غمگین و
چهره ها نیز پریشان و آشفته است.
حجتاالسالم والمسلمین مازندرانی گفت :سردار حاج قاسم سلیمانی بیش از چهل
سال از عمر خود را وقف مبارزه با استکبار و صهیونیسم نمود.
وی افزود :سردار شهید قاسم سلیمانی چهره بینالمللی مقاومت بود که شهادت او باعث
به درد آوردن دلهای بسیاری شد اما طبق وعده الهی بازگشت همه به سوی خداوند است.

ایشان تصریح کرد :مستکبرین و منافقین با اصل اسالم مخالفند و پیشرفتهای ایران
اسالمی در زمینههای مختلف شامل جایگاه علمی ،علوم نانوتکنولوژی و مولکولی ،علوم
فیزیک ،علوم ریاضی و .در جهان ،برای آنها سخت و غیر قابل تحمل است لذا همواره در صدد
ایجاد مشکالت برای کشور هستند.
حجتاالسالم و المسلمین مازندرانی افزود :ضایعه بسیار دردناکی است ولی نباید
مأیوس و ناامید شد و محکم و با صالبت ،فکر و اندیشه شهدا را ادامه داد تا شرمنده آنها و
امام عصر (عج) نشویم.
ی است :مداحی ،مرثیهخوانی و سینهزنی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
گفتن 
شایان ذکر است :در پایان دانشگاهیان با حضور بر مزار شهید گمنام دانشگاه با آرمانهای
شهدای گرانقدر انقالب اسالمی تجدید میثاق نمودند.

