
برگزاري همايش هم انديشي حفاظت از منابع طبيعي 
و آبخيزها با نگاه مشاركت مردمي

دراینشمارهمیخوانید:

 برگزاری مراسم والدت حضرت فاطمه زهرا)س( در دانشگاه

 نصب و رونمایی از تصاویر روسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون 
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عکس یادگاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم دید و بازدید نوروزیـ  15 فروردین  1394

همايش هم انديشي حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزها با نگاه مشارکت مردمي در 
سالن خليج فارس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي برگزار گرديد.

 در اين همايش معاون  امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: 
دانشگاه گرگان گاهواره جنگل بانان قديم بوده و نقش به سزايي در جنگلداري داشته است.

مهندس بهزاد انگورج ادامه داد: اميد مي رود اين همايش بتواند راهگشاي خوبي باشد و 
بتوانيم تهديدات موجود را با نگاه كارشناسي به جامعه منتقل كنيم.

وي افزود: در كشور، 135 ميليون هكتار عرصه به نام اموال عمومي ثبت شده و نياز به كار 
گسترده اي در اين زمينه به چشم مي خورد.

... ادامه در صفحه 6

صفحه 2
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و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  از سوی 
امناء  هیأت  جدید  حقیقی  اعضای  فناوری، 

دانشگاههای منطقه گلستان معرفی شدند.
فناوری،  در حکم وزیر علوم، تحقیقات و 
دکتر  گلستان(،  صادقلو)استاندار  حسن  دکتر 
عبدالرضا باقری) قائم مقام سازمان تحقیقات و 
آموزش کشاورزی(، حجت االسالم و المسلمین 
سید مجتبی نورمفیدی)مدرس حوزه و دانشگاه(، 

عبدالحسین  دکتر  و  نژاد  تربتی  نورمحمد  دکتر 
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  )اعضای  طاهری 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان( و دکتر غالمرضا 
گلستان(  دانشگاه  بازنشسته  حدادچی)استاد 
امناء  هیأت  جدید  حقیقی  اعضای  عنوان  به 

دانشگاههای منطقه گلستان معرفی شدند.
نژاد،  به ذکر است: دکتر علی نجفی  الزم 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 

منطقه  دانشگاههای  امنای  دبیر هیأت  گرگان و 
گلستان از اعضای حقیقی قبلی هیأت امنا با اهداء 

لوحی، تقدیر به عمل آورد.
همچنین اعضای جدید کمیسیون دائمی 
نیز  گلستان  منطقه  دانشگاههای  امناء  هیأت 

معرفی شدند.
اعضای جدید شامل دکتر سید محمود عقیلی، 
دکتر سرا...گالشی و دکتر عبدالحسین طاهری)اعضای 

هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
گرگان( و دکتر علیرضا شاکری) عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران( می باشند.
نژاد،  نجفی  دکتر  است:  گفتنی  همچنین 
ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
گرگان و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا با اهداء 
لوحی از زحمات اعضای سابق کمیسیون دائمی 

تقدیر و تشکر کردند.

اعضای  نوروزی  بازدید  و  دید  مراسم 
ومنابع  کشاورزی  علوم  علمی دانشگاه  هیأت 
طبیعی گرگان، شنبه پانزدهم فروردین ماه در 

تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه از توجه ویژه به روحیه و 
هویت دانشگاهی و سازندگی به عنوان دستاورد 
مهم سال گذشته یاد کرد و از مجموعه دانشگاه 
خواست نقاط ضعف خود را شناسایی تا شاهد 

تحوالت مناسب تری در دانشگاه باشیم.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به پیام نوروزی 
مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال از سوی 
معظم له به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت 
اعالم کرد: رمز موفقیت هر کشوری همکاری و 

همدلی است.
در سال جدید؛  دانشگاه  برنامه  افزود:  وی 
رساندن سطح کیفی دانشگاه به سطح استاندارد از 
لحاظ سخت افزاری، مدیریت و ماهیت دانشگاهی 

است.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به موفقیت دولت و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 
هسته ای تاکید کرد: با درایت و حمایت مقام 

معظم رهبری و زحمات دولتمردان و تیم مذاکره 
کننده، تالشهای یکساله در این زمینه به ثمر رسید.
وی در این راستا اظهار کرد: هم اکنون ایران 
به عنوان کشوری مستقل حق استفاده از انرژی 
هسته ای را دارد و ملت بزرگ ایران نشان دادند 
که در برابر فشارهای جهانیان تسلیم نخواهند شد.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 

رهبری در دانشگاه در ادامه مراسم گفت: با توجه 
به مذاکرات هسته ای که مستقیمأ با نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط است، باید از 

این فعالیت حمایت کنیم.
نامدار  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تاثیر شعار همدلی و همزبانی دولت و  افزود: 
نشان  را  خود  بیشتر  خصوص  این  در  ملت 

می دهد.
وی با توجه به سجایای اخالقی توصیه 
شده در دین اسالم اذعان کرد: بخشیدن و عفو 
افراد جامعه  کردن از صفات خداوند است که 
بهتر است آن را رعایت کنند. در پایان آرزو کرد 
تا در سال جدید همه از همدلی و همزبانی الهی 

بهره مند گردند.
شایان ذکر است: در این مراسم از 9 نفر 
اعضای هیأت علمی  به نامهای دکتر علیرضا 
احمد  دکتر  سیفی،  اسماعیل  دکتر  عالیشاه، 
ندیمی، دکتر رضا قربانی، دکتر عظیم قاسم 
دکتر امان  اصل،  رضایی  عباس  دکتر  نژاد، 
و  رسولی  داود  دکتر  ضیایی فر،  محمد 
تیم  اعضای  عنوان  به  که  زینلی  دکتر ابراهیم 
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  اساتید  فوتسال 
منابع طبیعی گرگان عنوان قهرمانی را در میان 
با  کردند،  کسب  گلستان  استان  دانشگاههای 
اهدا لوح سپاس و هدیه ای تقدیر به عمل آمد.
فعالیت های  کلیپ  پخش  است:  گفتنی 
دانشگاه در سال 93 و گرفتن عکس یادگاری از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.

دانشگاه  ریاست  سفر  طی 
جهت شرکت در اجالس اتحادیه 
دانشگاههای جهان اسالم و بازدید 
از  ایشان  توسط  گرفته  صورت 
راولپندی  کشاورزی  دانشگاه 
علمی،  نامه  تفاهم  پاکستان 
دو  مابین  پژوهشی  و  آموزشی 

دانشگاه نامبرده شده امضاء شد.
اجالس  است:  ذکر  شایان 
اتحادیه دانشگاههای جهان اسالم 

کشورهای  از  یکی  در  ساله  هر 
این  در  شود،  می  برگزار  جهان 
ارائه  به  دانشگاهها  اجالس 
زمینه های  در  خود  دستاوردهای 
علمی  و  پژوهشی  آموزشی، 

می پردازند.
گفتنی است: گسترش روابط 
علمی دانشگاههای جهان اسالم در 
قالب انعقاد تفاهم نامه از مهمترین 
دستاوردهای این اجالس می باشد.

شورای گسترش آموزش عالی با با ایجاد مقطع دکتری علوم باغبانی و کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر در دانشگاه موافقت کرد.
شایان ذکر است: دانشگاه تاکنون با دارا بودن 23 دوره کارشناسی، 58 دوره کارشناسی ارشد و 37 دوره دکتری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص جهت فعالیتهای تخصصی در زمینه های 

کشاورزی و منابع طبیعی در سطح منطقه ای و ملی در حال فعالیت بود که با این احتساب تعداد مقاطع کارشناسی ارشد به 59 دوره و تعداد مقاطع دکتری به 38 دوره رسیده است.

2

معرفی اعضای حقیقی جدید هیأت امناء دانشگاههای منطقه گلستان

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مقطع دکتری علوم باغبانی و کارشناسی ارشد علوم و 
تکنولوژی بذر در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 امضاء تفاهم نامه علمی، 
آموزشی و پژوهشی مابین 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان و دانشگاه 

کشاورزی راولپندی پاکستان

مراسم ديد و بازديد نوروزی اعضای هيأت علمی دانشگاه برگزار شد

ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  ممیزه  هیأت  جلسه 
طبیعی گرگان، دوازدهم اسفند ماه با حضور اعضاء در دفتر 

ریاست دانشگاه برگزار شد.
شایان ذکر است: در این جلسه با ارتقاء مرتبه علمی دکتر 
جاوید قرخلو، دکتر موسی حسام، دکتر موسی اکبرلو، دکتر 

هیأت  اعضای  )از  علیزاده  مهدی  دکتر  و  جعفری  اله  ولی 
علمی دانشگاه( به دانشیاری موافقت شد.

ارتقاء  این  دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 
عرض  تبریک  مذکور  علمی  هیأت  اعضای  به  را  علمی  رتبه 

می نماید.

 اعالم موافقت ارتقاء 
رتبه علمی تعدادی از اعضای 

هیأت علمی دانشگاه
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به مناسبت والدت باسعادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، مراسم بزرگداشت مقام مادر و روز 
زن، نوزدهم فروردین ماه در اردوگاه فرهنگی 

بقیه ا... االعظم جنگل شصت کال برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت: خداوند 
بارها در قرآن کریم درباره احسان به والدین و به 

خصوص مادر توصیه کرده است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: در دین اسالم 
همان  از  ندارد.  وجود  تفاوتی  مرد  و  زن  میان 
ابتداء زنان مانند مردان دارای حق رأی بودند این 
درحالیست که در بسیاری از کشورهای غربی تا 
عصر معاصر زنان از چنین حقی برخوردار نبودند.
جامعه  در  زنان  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
اسالمی ایران از هوش و درک باالیی برخوردار و 
در مسائل مختلف جامعه حضوری پررنگ دارند. 
وی اذعان کرد: حضور زنان ایرانی در مسائل 
احترام و ارزش  مختلف اجتماعی نشان دهنده 

جامعه به این قشر می باشد.
انشاءا...  کرد:  نشان  دانشگاه خاطر  رییس 
زنان ایرانی به رسالت مهم خود که تربیت نسل 

آگاه و هوشیار است، دقت نظر داشته باشند.
دکتر نجفی نژاد اظهار کرد: در دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نیز همکاران خانم، 

از بهترین و دقیقترین همکاران می باشند و ما در 
مدیریت دانشگاه هیچگاه نگاه جنسیتی به همکاران 

نداشتیم.
اساتید  از  یکی  مراسم  ادامه  در  همچنین 
فلسفه دانشگاه تهران گفت: سوره  کوثر در قرآن 
قدر  کریم در شأن حضرت زهرا)س( و سوره 

تفسیر طبیعی شخصیت واالی ایشان است.
دکتر مهرنوش حاجی احمدی افزود: دلیل 
ام ابیها خوانده شدن حضرت فاطمه)س( از سوی 
که  بود  خاطر  این  به  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 

وجود مبارک حضرت زهرا)س( در دنیایی پیش 
از این دنیا به نام اعیان ثابته به عنوان نفس کل از 
سوی خداوند متعال برگزیده شد که همه آدمیان از 

وجود ایشان سرچشمه گرفتند.
حضرت  کرد:  تأکید  فلسفه  استاد  این 
زهرا)س( با وجود اینکه در سن کم ازدواج کرد اما 
توانست فرزندانی را تربیت کند که بعد از گذشت 
عصرها هنوز از آنها به عنوان بهترین الگوها در 

زمینه های مختلف زندگی نام برده می شود.
وی درباره فضائل اخالقی، مسائل شخصی، 

حضرت  شخصیت  و...  حقوقی  اجتماعی، 
زهرا)س( نیز سخنانی ارائه کرد.

وی در پایان گفت: زنان جامعه اسالمی باید 
با تبعیت از شخصیت گرانبهای بانوی دو عالم 
ارزشهای  برای  که  بیاموزند  زهرا)س(  حضرت 

اسالمی پایداری کنند.
شایان ذکر است: پیاده روی، اجرای گروه 
موسیقی دانشجویی و تقلید صدا به همراه اهداء 
هدیه به همکاران خانم دانشگاه از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
حضرت  والدت  جشن  مراسم  همچنین 
فاطمه زهرا س( وبزرگداشت مقام مادر و روز 
فارس  خلیج  سالن  در  ماه  فروردین  زن، 22 

دانشگاه برگزار شد.
از برنامه هاي این مراسم میتوان به سخنرانی، 
اجراي شعر و برنامه طنز، اجراي موسیقي و اهدا 
جوایزي به قید قرعه به دختران همنام با بانوي آب 

وآینه اشاره کرد.
شایان ذکر است: به همت معاونت فرهنگي 
نیز  دیگری  جشن  مراسم  دانشگاه  اجتماعي  و 
بیست و یکم فروردین ماه در سالن کوثر خوابگاه 
خواهران و بیستم فروردین  بعد از نماز مغرب و 

عشاء در خوابگاه برادران برگزار شد.

مراسم کاشت نمادین نهال به مناسبت هفته 
دانشگاه  پردیس  در  درختکاری  و  طبیعي  منابع 
علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان با حضور 
ریاست، مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و 

دانشجویان دانشگاه برگزار شد.
ضمن  مراسم  این  در  دانشگاه  رییس 
و  اهمیت  گفت:  طبیعي  منابع  هفته  گرامیداشت 
ضرورت حفظ و نگهداري صحیح و مدیریت منابع 
طبیعي بر کسي پوشده نیست.ما انسانها در چرخه 
حیات به عنوان مصرف کننده و جهت تامین غذا 
نیازمند آب و خاک هستیم و خود این منابع به حفظ 

سایر منابع موجود در طبیعت وابسته است.
دکتر علی نجفی نژاد ادامه داد: آب مهمترین 
منابع  هیدرولوژي  چرخه  در  که  است  انسان  نیاز 
منابع طبیعي درست  از  ما  اگر  طبیعي قرار دارد و 
استفاده نکنیم و مدیریت صحیح نداشته باشیم آب با 

کیفیت نخواهیم داشت.
وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه طي دهه هاي 
گذشته انسانها به منابع موجود در طبیعت فشار زیادي 
وارد کرده اند و امروزه یکي از مشکالت مهم بشر 

بحث تغییر اقلیم است.
اي که  افزایش گازهاي گلخانه  ایشان گفت: 
سهم زیادی از آن مربوط به عدم توجه به منابع طبیعي 
است مساله مهمي است که امروزه به شدت مورد 

توجه قراردارد و تنها راه مقابله با آن مدیریت صحیح 
منابع طبیعي است.

وي در خاتمه  تاکید کرد: مدیریت درست 
منابع طبیعي و نگاه علمي و عالمانه به آن جزو مسائلي 
است که باید به آن توجه ویژه شود. لذا ما دانشگاهیان 
باید بیش از پیش به این امر توجه کنیم و بتوانیم پیام 
آوران خوبي در سطح جامعه باشیم تا بتوانیم گامهاي 

موثري در بهبود شرایط زندگي همه فراهم آوریم.

در ادامه این مراسم  از یازده نفر از مسئوالن و 
کارکنان فضاي سبز دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعي گرگان به نامهای مهندس حمیدرضا کالتی، 
مهندس علیرضا مهدیانی، غالمرضا فغانی نوده، 
علی اکبر جمال باشی، شعبانعلی محمدیان، سید 
یحیی  کلویی،  تازیکه  مهدی  حسینی،  مرتضی 
بلوچی، اکبر نورز زیارت، علیرضا جهادی فر و 

محمد بهرامی میان آباد تقدیر به عمل آمد.

دانشگاه  رییسه  اعضاي هیات  است:   گفتنی 
نیز به صورت نمادین در جنب مزار شهید گمنام به 

کاشت نهال پرداختند.
مراسم  كاشت نهال توسط دانشجويان 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  در 

جنگل شصت كال
مراسم  کاشت نهال توسط دانشجویان در 
جنگل شصت کال هفدهم اسفند 93 برگزار شد.

در ابتداي این مراسم دکتر شتایي رییس 
دانشجویان  جمع  در  جنگلداري  دانشکده 
گفت: این درختکاری امروز کارگاه عملي است 
تا دانشجویان نحوه درست کاشت نهال در عرصه 
جنگل را از نزدیک بینند و امیدواریم بتوانیم در 

راستاي احیاي عرصه هاي جنگلي گام برداریم.
از  جز  به  مهم  مساله  افزود:  شتایي  دکتر 
کاشت نهال  شرایط حفظ و نگهداري  آن است 
که ما باید سعي کنیم تا فرآیندي در نظر گرفته شود 
که نهال هاي کاشته شده به درخت تبدیل شوند. 
از طرفي کاشت گونه هاي بومي که با شرایط آب 
و هوایي و خاک سازگاري داشته باشند، اهمیت 
ویژه اي دارد و کمک مي کنند تا این نهال ها به 

رشد و تکامل برسند. 
در ادامه دانشجویان به کاشت تعدادی نهال 

پرداختند.

3

مراسم والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشت مقام مادر 
و روز زن در دانشگاه برگزار شد

 برگزاري مراسم نمادین کاشت نهال در دانشگاه

ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  نشست 
طبیعي  منابع  و  کشاورزي  علوم  دانشگاه 

گرگان شد.
امور  مدیرکل  جلسه  این  ابتداي  در 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گفت: 
وظیفه اصلي دانشجویان آموزش است، منتهی 
موقعیتها و شرایطي  اسالمي   نظام جمهوري 

را فراهم کرده که دانشجویان شاهد و ایثارگر 
بتوانند عالوه بر ارتقاي جنبه علمي ، در ابعاد 
و  یابند  بالندگي دست  و  به رشد  دیگر هم  
در عرصه  هاي دیني، فرهنگي، مذهبي و به 
وی ژه در راستاي فرهنگ ایثار و شهادت که از 
خانواده بزرگ آن هستند، ایفاي نقش بهتر و 

موثرتري داشته باشند.

به  اشاره  ابا  جعفري  اله  ولي  دکتر 
دانشجویان شاهد  کانون  تشکیل  نامه  آیین 
اهدافي  نامه  آیین  این  در  افزود:  ایثارگر  و 
شهیدان  پیام  آثار  از  حراست  و  حفظ  چون 
و  شهادت  فرهنگ  ترویج  و  ایثارگران  و 
در  دانشجویان  نقش  تقویت  و  ایثارگري 
زمینه  ایجاد  فرهنگي،  و  علمي  هاي  عرصه 

شده  مطرح  داشجویان  فکري  مشارکت 
نیل  راستاي  در  مي خواهیم  نیز  ما  که  است، 
جامعه  در  گذاري  تاثیر  و  اهداف   این  به 

برداریم. گام 
در خاتمه دانشجویان شاهد  و ایثارگر 
کانون  تشکیل  پیرامون   کننده  شرکت 

دانشجویی به تبادل نظر پرداختند.

  تشکیل کانون شاهد و ایثارگر دانشجویان دانشگاه
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مراسم محفل انس با قرآن، یازدهم اسفند 
علوم  دانشگاه  )ص(  النبي  مسجد  در  ماه 

کشاورزي و منابع طبیعي گرگان برگزار شد.
در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء 
برگزار شد دکتر نجفي نژاد گفت: قرآن کتاب 
آسماني ما مسلمانان و کتاب هدایت است.کتابي 
است که مردم را از ظلمات، جهل، خرافه، شرک و 

بت پرستي به سمت نور هدایت می کند.
رییس دانشگاه ادامه داد: قرآن آمده است تا 
انسانها را به سمت نور الهي رهنمون و آنها را به 
سر منزل مقصود برساند.قرآن در آیات مختلف به 
معرفي خود پرداخته و اگر توجه کنیم در مي یابیم 

که قرآن چه ویژگي هایي دارد.
وي با اشاره به اینکه قرآن کتابي محکم 
و استوار است افزود: این کتاب آسماني همه 
چیز را بیان مي کند و براي همه انسانها  هشدار 

دهنده است.
بخواهیم  اگر  نشان ساخت:  ایشان خاطر 

جامعه و زندگي ما درست و الهي باشد باید به 
قرآن توجه بیشتري داشته باشیم که غیر از این 

قطعاً به بیراهه می رویم.
وصیت  به  اشاره  با  نژاد  نجفي  دکتر 
مبادا  فرمایند:»  می  که  علي)ع(  حضرت 
دیگران و غیر مسلمانان در عمل به قرآن از 
شما سبقت بگیرند.« گفت: ما نیز باید دقت کنیم 

که چقدر تا کنون به قرآن توجه و عمل کرده ایم. 
مشکالت  از  بسیاري  که  باشد  حواسمان  باید 
زندگي  اقتصادي  حتي  و  فرهنگي  اجتماعي، 

امروز ما ناشي از عمل نکردن به قرآن است.
به  اشاره  با  ادامه  در  دانشگاه  رییس 
گفتار امام خمینی)ره( در صحیفه نور افزود: 
اهالي دانشگاه و تفکر به پا خیزند وقرآن را از 

شر جاهالن نجات دهند و در تمسک به قرآن 
بکوشند که همچون من در پیري افسون زمان از 

دست رفته را نخورند.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: امید مي رود 
مراکز علمي و فرهنگي و کساني که دغدغه کار 
علمي و فرهنگي دارند توجه و تعمق بیشتري در 
قرآن داشته باشند و ما بتوانیم با تالش داشجویان 
و  قرآني  دانشگاهي  فرهنگ،  و  علم  اهالي  و 

اسالمي داشته باشیم.
قاري  شاکرنژاد  حمید  استاد  ادامه  در 

بین المللي  به قرائت قرآن پرداختند.
والمسلمین  االسالم  نیز حجت  خاتمه  در 
نوري  تفسیر دو سوره مبارکه یاسین و کوثر را 

بیان کرد.
از دیگر برنامه هاي این محفل مي توان به 
و  االئمه   توسط گروه جواد  تواشیح  اجراي 
قرائت قرآن توسط مهندس اسالم شایسته از 

دانشجویان دانشگاه اشاره کرد.

نشست مسئوالن دانشکده ها با دانشجویان 
بین  بیشتر  ارتباط  ایجاد  هدف  با  دانشگاه 
دانشجویان و مسئوالن دانشکده ها و استفاده از 

نظرات و پیشنهادات دانشجویان، برگزار شد.
در این راستا نشست مسئوالن دانشکده های 
شیالت، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، پنجم 

اسفندماه در سالن شهید چمران برگزار شد.
تولید  دانشکده   مسئوالن  نشست  همچنین 
گیاهی، سه شنبه پنجم اسفندماه در سالن اجتماعات 

این دانشکده برگزار شد.

در ادامه نشست مسئوالن دانشکده  مهندسی 
آب و خاک، چهارشنبه ششم اسفندماه در سالن 

اجتماعات دانشکده تولید گیاهی انجام شد.
نشست مسئوالن دانشکده های مهندسی چوب 
و کاغذ و علوم جنگل نیز، ششم اسفندماه در سالن 

شهید شهریاری برگزار شد.
گفتنی است: در این نشستها مدیران گروه های 
آموزشی مسائل مربوط به دانشکده های مرتبط را با 
دانشجویان مطرح و دانشجویان موارد مورد نظر 

خود را بیان کردند.

مهندسي  دانشکده   شوراي  مشترک  نشست 
آب و خاک ، ششم اسفند ماه  در سالن اجتماعات 

دانشکده تولید گیاهي برگزار شد. 
در ابتدا دکتر دهقاني، معاون دانشکده مهندسي 
در  نشستها  این  ضرورت  بیان  به  خاک،  و  آب 
دانشگاه به منظور ایجاد ارتباط صمیمي بین مسئوالن 
دانشکده و دانشجویان و آگاهي از مشکالت احتمالي 

و نظرات و پیشنهادات دانشجویان پرداخت.
 سپس به ترتیب دانشجویان از مقاطع مختلف 
تحصیلي به بیان پرسشها و پیشنهادات خود پرداختند 

و معاون دانشکده و مدیران گروههاي آموزشي نیز 
به سواالت ارائه شده دانشجویان گروه خود پاسخ 

دادند. 
صورتجلسه اي  نیز  پایان  در  است:  گفتنی 
با امضاء اعضاء شوراي دانشکده آماده شد که به 

استماع دانشجویان رسید . 
قابل توجه است: عالوه بر دانشجویان تني 
چند از اعضاء هیات علمي دانشکده مهندسي آب و 
خاک نیز حضور داشتند و مطالبي در این خصوص 

ارائه کردند.

برگزاری نشست مسئوالن دانشکده ها با دانشجویان

تصاویر روسای دانشگاه علوم کشاورزی 
تا  تأسیس  بدو  از  گرگان  طبیعی  ومنابع 
ریاست  دفتر  محل  در  کنون)1336-1393( 

و سالن رشد دانشگاه نصب ورونمایی شد.
و  ریاست  حوزه  مدیر  یوری  عبدالغفور 
مطلب  این  اعالم  با  دانشگاه  عمومی  روابط 
قرن  نیم  از  بیش  بزرگداشت  هدف  با  گفت: 
فعالیت علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و 
فرهیختگانی که سنگ  یاد و تالش  نکوداشت 

بنای این مرکز علمی را گذاشتند و  همه کسانی 
که در رشد، توسعه و گسترش کمی و کیفی آن 
در مسئولیتهای مختلف همت گمارده اند و  بنا 
به پیشنهاد دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه، و 
قاب عکس  دانشگاه،  عمومی  روابط  به همت 
تاکنون  تأسیس  بدو  از  دانشگاه  این  روسای 
)1393-1336( تهیه، طراحی، چاپ و در محل 
و  نصب  دانشگاه  رشد  سالن  و  ریاست  دفتر 

رونمایی شد.

نصب و رونمایی از تصاویر روسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون 

دكتر نجفی نژاد در محفل انس با قرآن كه با حضور قاری بين المللی برگزار شد گفت:

برای داشتن زندگی و جامعه ای درست بايد به قرآن توجه بهتری كنيم وگرنه به بيراهه خواهيم رفت 

به همت امور اداری دانشگاه، عیادت و دلجویی از دو تن از 
کارکنان بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

نوزدهم اسفندماه برگزار شد.
در این دیدار که مدیر امور اداری و مدیر مالی دانشگاه حضور 
داشتند از ذبیح ا... مقصودلو و قربانعلی نجفی از کارکنان بازنشسته 
دانشگاه، عیادت و ضمن تقدیر از زحمات آنان در طول دوران خدمت 
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، برایشان از درگاه 

خداوند متعال سالمتی و توفیق آرزو کردند.
البته در آخرین لحظاتی که نشریه در حال چاپ بود متاسفانه 
باخبر شدیم که همکار عزیزمان، زنده یاد ذبیح ا... مقصودلو دارفانی 
را وداع گفته و به دیار حق شتافتند. روابط عمومی دانشگاه ضمن 
عرض تسلیت به جامعه دانشگاهی، از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحوم مغفرت و برای سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت می نماید.

عیادت و دلجویی از کارکنان بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان



در چهل و ششمین گردهم آیی و نشست مدیران تربیت بدنی 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که با حضور82 
میزبانی  به  سراسرکشور  دانشگاههای  بدنی  تربیت  مدیران  از  نفر 
دانشگاه اصفهان برگزار شد از مهندس قدمنان مدیر اداره تربیت بدنی 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است: این تقدیر به جهت ارزیابی عملکرد تربیت بدنی 
دانشگاه در سال 93 و همچنین ارسال اخبار و تعامل و ارتباط با اداره کل 

تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد.

در همایش نقش مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش 
تاالر  در  اسفندماه  شانزدهم  که  روانگردها  و  مخدر  مواد 
فخرالدین اسعدگرگانی برگزار شد از مرکز مشاوره دانشگاه 

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان تقدیر به عمل آمد.
مشاوره  مرکز  پیش  چندی  است:  ذکر  شایان  همچنین 
دانشگاه، همایش »یک فنجان ارتباط به همراه یک لیوان خنده« با 

موضوع روابط دختر و پسر را برگزار کرد.
در این برنامه خانم کریمی و آقای کریم آبادی از کارشناسان 
مرکز مشاوره به ایراد سخنرانی پرداختند. اجرای تئاتر طنز توسط 

گروه دانیال از دیگر برنامه های این مراسم بود.

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  همت  به 
برای  و  گرگان  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 
ششمین سال متوالی مراسم یادها و خاطره ها، 
بیست و پنجم اسفندماه در مسجدالنبی)ص( 

برگزار شد. 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
با  گفت:  مراسم  این  در  دانشگاه  در  رهبری 
توجه به در پیش بودن ایام نوروز و تقارن آن با 
ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه زهرا)س(، 

باید احترام ایام فاطمیه را حفظ کرد. 
نامدار  المسلمین علی  و  حجت االسالم 
افزود: توجه به اهل بیت)ع( و شعائر الهی در 

قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است در این 
راستا مردم نیز می بایست اهل بیت)ع( و شعائر 

الهی را مورد تکریم قرار دهیم. 
به  خواست:  کارکنان  از  پایان  در  وی 
رسیدگی  و  توجه  خود  اطرافیان  و  بستگان 
بیش  از  بیش  را  انفاق  و  باشید  داشته  بیشتری 

سرلوحه زندگی خود قرار دهید.
هدف  با  مراسم  این  است:  ذکر  شایان 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانشگاه، 
کارمندان و اساتید فقید دانشگاه و همدردی با 
از  را  عزیزی  جاری  سال  در  که  دانشگاهیانی 

دست داده بودند، برگزار شد. 

تیم فوتسال اساتید دانشگاه در در مسابقات 
مقام   گلستان  استان  دانشگاههای  قهرمانی 

قهرمانی را کسب کرد.
این  در  دانشگاه  بدنی  تربیت  اداره  مدیر 
با شرکت  بازیها  از  این دوره  خصوص گفت: 
7 تیم از دانشگاههای استان گلستان به میزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

گلستان برگزار شد.
دانشگاه  تیم  افزود:  قدمنان  علی  مهندس 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دور 
مقدماتی با نتیجه 2 بر1 تیم اساتید دانشگاه فنی 
وحرفه ای چمران را شکست داد، دربازی دوم 
درمقابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی گلستان تن به شکست داد و بعنوان تیم 
دوم گروه به مرحله دوم بازیها صعود کرد و در 

بازی بعد تیم دانشگاه علمی وکاربردی را شکست 
داد ودربازی فینال با اینکه درنیمه اول 3برصفر از 
تیم دانشگاه علوم پزشکی عقب بود با ارائه یک 
بازی منطقی وبسیار زیبا توانست این تیم پرمهره 
را با نتیجه 5 بر3 شکست دهد وقهرمان فوتسال 

دانشگاههای استان گلستان شود.
اسامی تیم فوتسال اعضای هیأت علمی 

دانشگاه به شرح ذیل می باشد : 
دکتر علیرضا عالیشاه، دکتر اسماعیل سیفی، 
دکتر احمدندیمی، دکتر رضا قربانی، دکتر عظیم 
قاسم نژاد، دکتر عباس رضایی اصل، دکتر امان 
محمد ضایی فر، دکتر داود رسولی،  داریوش کر، 
ابوالقاسم دهقان، امید امیری، دکتر ابراهیم زینلی 
و  )مربی(  قدمنان  علی  مهندس  )سرپرست(، 

سید میثم حسینی )تدارکات(

هماهنگي  شوراي  توسط  جوان  کشاورز  مسابقه  دوره  اولین 
انجمن هاي علمي ، هجدهم اسفند ماه در تاالر خلیج فارس 

برگزار شد.
در این مسابقه دانشجویان در 12 گروه 3 نفره در سه مرحله به رقابت 

پرداختند و در نهایت تیمهای منتخب به شرح زیر اعالم شد.
تیم اول: امید سهرابی، عباس علیزاده، مهدی شیخ

تیم دوم: محمد جهانتیغ، یاسر گلوی، محمد تقی قربان تبار
تیم سوم: محمود رضوی، مهدی حضرتی ، عابد زید علی
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کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
گرگان در مسابقات قهرمانی دانشگاه های استان گلستان

تقدیر از مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه در 
چهل و ششمین گردهم آیی و نشست مدیران 

تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی سراسر کشور

تقدیر از مرکز مشاوره دانشگاه در همایش 
نقش مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش 

مواد مخدر و روانگردها

  برگزاري نخستین دوره 
مسابقه استاني کشاورز جوان 

در دانشگاه 

برگزاری مراسم یادها و خاطره ها در دانشگاه

در ایامی که گذشت اساتید 
و همکاران گرامی 

جالل  مهندس  مرادی،  وارسته  حسین  دکتر 
و  امیدرضا   حسینی،  محمد  سید  جاللی، 
سیده  رضایی نژاد،  رحمت  رستاقی،  مجید 
خواجه،  فاطمه  قلیچ،  محمد  حسینی،  هما 
و  هاشمی  رمضان  سید  محمود قجر، 
سید عیسی سید نصیری  در غم از دست دادن 

عزیزان خود عزادار بودند.
عرض  ضمن  دانشگاه  عمومی  روابط 
تسلیت، از خداوند متعال برای این همکاران 
ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسئلت می نماید.

منظور  به   R افزار  نرم  با  آشنایی  کارگاه 
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  توانمندسازی 
شهید  سالن  در  گرگان،  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 

شهریاری برگزار شد.
نفر  با حضور حدود چهل  کارگاه که  این  در 
دکتر  شد  انجام  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از 
محمدهادی پهلوانی عضو هیأت علمی گروه اصالح 
بیوتکنولوژی دانشگاه درخصوص نحوه  نباتات و 
استفاده و بهره برداری و همچنین خصوصیات این 

نرم افزار توضیحاتی ارائه کرد. 
شایان ذکر است: این برنامه توسط مدیریت امور 

فناوری و کارآفرینی دانشگاه برگزار شد. 

برگزاری كارگاه 
R آشنايی با نرم افزار



سال چهاردهم   شماره 104   فروردین و اردیبهشت 94 
6

ادامه از روی جلد ...
جنگل ها،  سازمان  جنگل  امور  معاون   
مراتع و آبخیزداري کشور گفت: باید توجه 
شود که ماموریت سازمان جنگلها در راستاي 
حفظ ریشه اراضي جنگل است که تا کنون به 
درستي صورت گرفته است.اما ماموریت دیگر 
که بسیار سخت است، ساماندهي بهره برداري 

است.
درادامه رییس دانشگاه علوم کشاورزي  
و منابع طبیعي گرگان گفت: کشور ما از نظر 
میزان جنگل و شرایط اقلیمي جایگاه متوسطي 
نسبت به سایر کشورها دارد، به طوریکه ما یک 
برخورداریم  از جنگل  متوسط جهاني  چهارم 
چندان  بارندگي وضعیت  و  اقلیمي  نظر  از  و 

مطلوبي نداریم.
طرفي  از  کرد:  اذعان  نجفی نژاد  دکتر 
خشک  همچون  اخیر  سال  چند  بحران هاي 
از  توجهي  قابل  بخش  ارومیه،  دریاچه  شدن 

روي  پیش  معضل  آبي  منابع  سایر  و  تاالبها 
ماست.

 وي افزود: نباید با اطالق عنوان بالیاي 

طبیعي از خود سلب مسوولیت کنیم در حالي 
که  بخش قابل توجهي از این اتفاقات ناشي از 
مدیریت غلط، بهره برداري بیش از حد منابع 

مي باشد.  منابع   این  پایداري  به  توجه  وعدم 
چاره اي  امروز  اگر  که  است  این  واقعیت 
و  داده ایم  دست  از  را  زیادي  زمان  نیندیشیم 
نیازمند  که  است  موضوعاتي  نیز  مسایل  این 
باز  قبل  نقطه  به  بتوانیم  تا  است  زیادي  زمان 
گردیم لذا عزم جدي در این زمینه نیاز است 
تا همه مجموعه کشور مشارکت داشته باشند.

وي با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم 
نشان  خاطر  طبیعي  منابع  درباره  رهبري 
ویژه  توجه  از  حاکي  ایشان  دیدگاه  ساخت: 
به این بخش است و طبیعتًا باید در این باره 
تالش و برنامه ریزي دقیق و علمي انجام شود.
در  همیشه  ما  گفت:  نژاد  نجفي  دکتر 
صحبت  مردم  مشارکت  از  مختلف  مباحث 
برنامه اي  نیازمند  موضوع  این  در  اما  مي کنیم 

منسجم و جامع براي مشارکت مردم هستیم.
در خاتمه این همایش جلسه پرسش و 

پاسخ نیز برگزار شد.

در  اسفندماه  هجدهم  سین،  هفت  دانشجویی  جشنواره 
محوطه پردیس دانشگاه برگزار شد.

در این جشنواره که 14 گروه از از دانشجویان دانشگاه علوم 
سفره  زمینه  در  را  آثار خود  گرگان  طبیعي  منابع  و  کشاورزي 
آرایي هفت سین عرضه کردند، بر اساس ارزیابي هیات داوران 
و نظرسنجي دانشجویان و بازدیدکنندگان گروههاي برتر انتخاب 
و معرفی و به آنان جوایزی از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي 

دانشگاه اهدا شد.
گفتنی است: گروه 8 )الناز عربیان، هیوا عرب عامري و نیلوفر 
مهرگان( رتبه اول ، گروه 2 )حامد ابراهیم زاده و امید جهان دیده( 
و گروه 3 )مصطفي مخدوم، وحیده سادات باقرپور و مهري دهقان 
نیا(  مشترکأ رتبه دوم و گروه 10 )بهناز وفانیا، الهام روحي و سیما 
مهاجر خراساني( و گروه 14 )سید عباس زارع، شهاب ذاکري و 

مطهره کبودتبار( رتبه سوم را کسب کردند.

اولیه  تشخیصي  مصاحبه  اصول  کارگاه 
مراکز  هماهنگي  شوراي  جلسه  چهارمین  و 
مشاوره دانشجویي استان گلستان 23 اسفند ماه 
در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

طبیعي برگزار شد.
با حضور کارشناسان و  این کارگاه که  در 
مسووالن مراکز مشاوره دانشجویي  برگزار گردید 

در ابتدا مریم ملک کارشناس ارشد روانشناسي 
تعریف  خصوص   در  توضیحاتي  به  بالیني 
مصاحبه، شیوه هاي مصاحبه و چگونگي ارزیابي 

مشاهدات بالیني در حین مشاوره  پرداخت.
***

مصاحبه   اصول  کارگاه  پایاني  نشست 
شوراي  جلسه  چهارمین  و  اولیه  تشخیصي 

استان  دانشجویي  مشاوره  مراکز  هماهنگي 
گلستان 23 اسفند ماه در سالن رشد دانشگاه 
گرگان  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  علوم 

برگزار شد.
در این مراسم معاون دانشجویي دانشگاه 
علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان گفت: ما 
باید نیروهایي تربیت کنیم که در کنار تخصص، 

روان سالم نیز داشته باشند.
داد:  ادامه  هزارجریبي  ابوطالب  دکتر 
بارز  ظهور  مراکزمشاوره  خصوصاًَ  و  مشورت 
شعار پیشگیري بهتر از درمان است که متاسفانه 

در کشور ما کمتر به آن توجه شده است و حتي 
در مسائل خانوادگي هم مراجعات در این مراکز 

پیگیري نمي شود.
وي در خاتمه افزود: جامعه ما امروز بیش 
از هر زمان دیگري نیاز به مشاوره دارد و باید 
تالش شود تا بتوانیم دانشجویاني متخصص و با 

رواني شاد و سالم به جامعه تحویل دهیم.
دبیر  جانشین  طالبي  کارگاه  این  پایان  در 
اعتیاد استان به  از  شوراي هماهنگي پیشگیري 
مواد  مخرب  تاثیرات  در خصوص  توضیحاتي 

مخدر بر زندگي و روان افراد جامعه پرداخت.

برگزاري همايش هم انديشي حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزها با نگاه مشاركت مردمي

جشنواره دانشجویي هفت سین در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي 
گرگان برگزار شد

 برگزاري کارگاه اصول مصاحبه تشخیصي اولیه و چهارمین 
جلسه شوراي هماهنگي مراکز مشاوره دانشجویي استان گلستان

انتصاب جديد
سمتنام و نام خانوادگی

رييس اداره كارگزينی و رفاهمهندس محمد رضا زاهدی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده توليد گياهیدكترسيده ساناز رمضان پور

دبير شورای هم انديشی اساتيد دانشگاهدكتر غالمرضا منتظری
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کارکنان  نوروزی  بازدید  و  دید  مراسم 
دانشگاه )دیدار در بهار(، هشتم فروردین ماه 

در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
گفت:  مراسم  این  در  دانشگاه  رییس 
است  طبیعت  و  زمین  احیاء  فصل  بهار  فصل 
و نشانه ای از جانب خداوند متعال که نشان 
و  میدهد  تغییر  را  فصول  که  همانطور  میدهد 
زنده  بخشد،  می  دوباره  جان  را  مرده  طبیعت 
کردن انسانها بعد مرگ نیز به وقوع می پیوندد.

نژاد افزود: فصل بهار،  دکتر علی نجفی 
درس معاد و خداشناسی به بشر  میدهد و در 
این میان چه بهتر است که اعمال خود را مورد 

سوال و بازبینی قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه آموزشی، 
ایجاد انضباط آموزشی، رعایت قوانین، تدوین 
استاندارهای آموزشی و... ، در حوزه پژوهشی، 
فعالیتهای  و  ها  مقاله  کیفیت  افزایش  بحث 
اجرایی  بدنه  و  سازمانها  با  ارتباط  پژوهشی، 
همایشهای  برگزاری  گلستان،  استان  و  کشور 

ملی و بین المللی و... را اجرا کردیم.
زمینه  در  شد:  یادآور  نژاد  نجفی  دکتر 
کردن  فعال  اجتماعی  فرهنگی،  فعالیتهای 
نشریات  و  فرهنگی  و  علمی  کانونهای 
فعالیتهای دانشجویی  دانشجویی و... در زمینه 
تابستان  اساسی خوابگاهها در فصل  تعمیرات 

را انجام شد.
رییس دانشگاه اظهار کرد: در بحث اداری 

و مالی که پشتیبانی از همه بخشهای دانشگاه را 
برعهده دارد هم توانستیم به موفقیتهای خوبی 

دست یابیم.
وی تاکید کرد: در بخش عمرانی نیز در 
سال گذشته دو پروژه کتابخانه مرکزی و مجتمع 
آموزش نظری به بهره برداری رسید و هم اینک 
دانشکده  ساختمان  پروژه  در  فعالیت  در حال 
تولید گیاهی می باشیم که امیدواریم در 6 ماهه 

اول سال جاری به بهره برداری برسد.
سازمانی  تشکیالت  تصویب  ایشان 
دیگر  از  را   93 سال  اواخر  در  دانشگاه 

یادآور  دستاوردهای مهم دانشگاه دانست و 
پستهای  جدید  سال  آغاز  در  شاءا...  ان  شد: 
ابالغ  آنها  به  افراد  اداری  جایگاه  و  سازمانی 

خواهد شد.
همه  از  پایان  در  دانشگاه  رییس 
تالشهای کارکنان در سال گذشته قدردانی 
نمود و تصریح کرد: در سال جدید با اشاره 
به نامگذاری سال بنام دولت و ملت، همدلی 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  همزبانی  و 
این  قراردادن  سرلوحه  با  دانشگاه  کارکنان 
سال93  شعار  به  خود  فعالیتهای  در  شعار 

با عزم ملی و مدیریت  اقتصاد و فرهنگ  که 
جهادی بود نیز توجه داشته باشند.

در ادامه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم  مقام  گفت:  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
چهار  به  خود  نوروزی  فرمایشات  در  رهبری 
نهی  و  معروف  به  امر   ، زکات  نماز،  موضوع 
از منکر اشاره نمودند که این نشان از اهمیت 

موضوعات ذکر شده دارد.
حجت االسالم و المسلمین علی نامدار 
اهمیت  با  توانند  اساتید می  کارکنان و  افزود: 
دانشجویان  برای  را  مهم  این  نماز  موضوع  به 

نهادینه نمایند.
قراردادن  اختیار  در  یادآورشد:  وی 
عنوان  به  تواند  می  نیز  یکدیگر  به  تجربیات 

زکات در کارها مورد توجه قرار گیرد.
ایشان از گسترش علم و فناوری به عنوان 
و  کرد  یاد  معروف  به  امر  از مصدایق  یکی 
از  ایران اسالمی یکی  ادامه داد: اعتالی ملت 

بهترین معروفها می باشد.
وی اذعان کرد: ابتذال فرهنگی موضوعی 
است که قشر دانشگاهی باید به آن توجه ویژه 
داشته باشد تا از این طریق جامعهای با فرهنگ 

اسالمی داشته باشیم.
شایان ذکر است: پخش کلیپ فعالیتهای 
دانشگاه در سال گذشته، کلیپ صلوات خاصه 
جمعی  دسته  یادگاری  عکس  و  رضا)ع(  امام 

کارکنان از دیگر بخشهای این مراسم بود.

کارکنان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعي گرگان در قالب  کاروان راهیان نور، 
هفده اسفند ماه به مناطق عملیاتي دفاع مقدس 

عزیمت نمودند.
 در مراسم بدرقه کارکنان که با حضور 
رییس دانشگاه  و جمعي از اساتید و کارکنان 
حجت  شد  برگزار  گمنام   شهید  مزار  در 
االسالم والمسلمین نامدار گفت: سعادتي است 

که لطف  خداوند شامل حال  این عزیزان شده و 
امید مي رود بتوانید به فیض کامل از این خاکهاي 

مقدس برسید.
دفاع  دوران  رزمندگان  از  یکي  ادامه  در 
مقدس به بیان خاطراتی از آن دوران و رشادتها و 
ایثارگریهاي شهدا و رزمندگان گرانقدر  پرداخت.
پایگاه  همت  به  سفر  این  است  گفتنی 

مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه برگزار گردید.

اولین نشست کارشناسان کارگروه بهداشت و سالمت، رفاه 
و خدمات عمومی و تدارکات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
دولتی منطقه2کشور، به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 

طبیعی گرگان برگزار شد.
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان در حاشیه این نشست طی گفتگویی اظهار 
کرد: هدف از برگزاری این نشست ایجاد روحیه نشاط و همکاری 

بیشتر در محیط های کاری و صرفه جویی در هزینه ها  است.
دکتر سرا... گالشی افزود: طبق مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری دانشگاه های سراسر کشور به 9 منطقه تقسیم شدند که دانشگاه 

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در منطقه 2 قرار گرفته است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: براین اساس هفت کارگروه 

مسئولیت  که  گرفت  شکل  وزارتخانه  شده  تعریف  مناطق  در 
کارگروه های بهداشت و سالمت، رفاه و خدمات عمومی و تدارکات 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی منطقه2کشور به مهندس نیک 
پیام مدیر امور اداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

واگذار شده است.
در ادامه مدیر امور اداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان گفت: در این نشست به بررسی نحوه اجرای پایش 
سالمت، تشکیل پرونده های سالمت الکترونیک کارکنان و نحوه 
اجرای کارگاههای آموزشی: ارائه سبک الگوی زندگی سالم، تغذیه 
سالم، ورزش، پیشگیری و خود مراقبتی، ارگولومی اداری و مشاوره 

پرداخته شده است.
مهندس محمود نیک پیام اظهار کرد: همچنین بررسی آیین 

نامه های مالی و معامالتی در خصوص مسائل پشتیبانی و تدارکات، 
صرفه  از  بهره گیری  برای  دانشگاهها  خرید  کمیته  تشکیل  نحوه 
جویی های حاصل خرید انبوه، مزیت استفاده از تجارت الکترونیک 
و بررسی و پیشنهاد نرم افزار مناسب برای انبار و تدارکات یکپارچه 
با امکان صدور حواله و قبض انبار تحت شبکه نیز در این نشست 

مطرح شد.

برگزاری مراسم ديد و بازديد نوروزی كاركنان دانشگاه 

  اعزام کارکنان دانشگاه 
در قالب  کاروان 

راهیان نور به مناطق 
عملیاتي دفاع مقدس

 اولین نشست کارشناسان کارگروه بهداشت و سالمت، رفاه و 
خدمات عمومی و تدارکات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی 

منطقه2کشور برگزار شد

خبرنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چهاردهم   شماره 104   فروردین و اردیبهشت 94 

تلفن: 32220640 ـ  017 
www.gau.ac.ir  
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