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امیردریادار خانزادی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان کرد:

 93درصد صادرات و 83درصد از واردات کشور از طریق مرز دریایی انجام میشود

آیین گرامیداشت روز دانشجو و
گردهمایی عظیم انقالبیون جوان با حضور
امیر دریادار خانزادی در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی کشور در این
همایش گفت 93 :درصد صادرات و 83درصد از
واردات کشور از طریق مرز دریایی انجام میشود
در حالیکه  37درصد از مرزهای کشور ،آبی و 63
درصد زمینی هستند.
امیردریادارحسین خانزادی افزود :استفاده
از دریا ابعاد مختلفی دارد که میزان بهرهگیری
از آن به جغرافیا ،سیاست و دولتمردان ،ویژگی
مردم ،گستردگی سواحل و کیفیت آنها مرتبط
است همچنین دریا بزرگترین منبع تامین
موادخام و موادغذایی است.
وی تصریح کرد :گستردگی و پیوستگی
آبهای سطح کرهزمین یک سیستم پیوسته
تحرک ایجاد کرد که این سیستم از طریق 9
گذرگاه راهبردی به نامهای تنگه هرمز ،تنگه
ماالکا ،کانال سوئز ،تنگه جبلالطارق ،کانال

پاناما ،تنگه بابالمندب و ...بهم متصل هستند
که  3تنگه هرمز ،بابالمندب و ماالکا به عنوان
تنگههای راهبردی جهان شناخته میشوند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر  58ناوگروه
نیروی دریایی ارتش به صورت شبانهروزی در
خلیج عدن حضور دارند و از امنیت دریایی در
مقوله صادرات و واردات کاالهای ایرانی دفاع
میکند.
امیردریادار خانزادی افزود :خودکفایی در
ساخت زیردریاییها و تجهیزات موردنیاز این نیرو
امروزه توسط جوانان کشور به وجودآمده است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در ادامه گفت :دانشجویان قبل
از انقالب در مبارزه با طاغوت ،همزمان با پیروزی
انقالب در عرصههای مدیریت کشور در زمان
جنگ تحمیلی در برابر متجاوزین به سرزمین
و در دوران سازندگی همواره جز نفرات مهم
تاثیرگذار و سرآمد بودند.
دکتر علی نجفینژاد افزود :دانشجویان باید
امروز در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،نقش

اساسی و کلیدی در همه عرصههای پیشرفت
کشور ایفا نمایند چرا که امروز دشمنان انقالب
اسالمی به سالحهای جدیدتری مجهز شدند به
عنوان مثال در حوزه سختافزار به انواع پهبادها
و موشکها و ...که جمهوری اسالمی ایران برای
تقابل و آمادگی در برابر تجاوز احتمالی آنها باید
در این حوزهها هم پیشرفت کند.
وی اعالم کرد :همچنین در حوزه جنگ
اقتصادی و فرهنگی هم فضای جنگ تغییر
یافته است که طبعا دانشجویان و دانشگاهیان در
این عرصه باید با استفاده از ظرفیتهای علمی و
فناوری ،راهگشای مسايل کشور باشند.
رییس دانشگاه اظهارکرد :یکی از نمونههای
موفق خودباوری جوانان در نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران را شاهد هستیم که با
تکیه بردانش بومی و تالش جوانان توانستیم
نتایج درخشانی را دربرطرف ساختن نیازهای
نظامی کشور باشیم.
گفتنی است :دکترنجفینژاد و بسیج
دانشجویی دانشگاه ،نشان  60سالگی دانشگاه و

اطلس درختان و درختچههای دانشگاه و تصویر
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری
اسالمی ایران را به ایشان هدیه دادند ،همچنین
امیردریادار خانزادی نشان نیروی دریایی را به
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان اهدا کرد.
شایانذکر است :در این آیین از مرادعلی
اسماعیلزاده ،محمدحسین رحیمی ،رحمت
رضایینژاد وعلیرضا افتخاری به عنوان کارمندان
فعال فرهنگی و محمد طیبی ،رمضانعلی
پورعلی ،فاطمه نژادعینی ،رضا موسیخانی ،زهرا
میرزاجانزاده ،مهسا سمیعی ،هانیه نوروزی ،زهرا
خظیرنامنی و سارا سرایی به عنوان دانشجویان
فعال فرهنگی دانشگاه تقدیر بهعمل آمد.
همچنین امیر دریادار دکتر خانزادی
از نمایشگا ما می توانیم که به همت شورای
هماهنگی انجمنهای علمی معاونت فرهنگی و
اجتماعی در ورودی سالن خلیج فارس دانشگاه
برپا گردیده بود ،بازدید کرد.

برگزاری جشن والدت حضرت فاطمهزهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن در دانشگاه
مراسم جشن والدت حضرت فاطمهزهرا(س) و
بزرگداشت مقام مادر و روز زن ،در اردوگاه فرهنگی
جنگل شصتکالته دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه در این مراسم گفت :در جامعه ما،
خانمها نقش پررنگی در توسعه اجتماعی در حوزههای
مدیریتی ،فرهنگی و ...ایفا میکنند.
دکتر علی نجفینژاد افزود :همکاران خانم
دانشگاهی عالوه بر حضور در محیط آموزشی و اداری،
موضوع تربیت فرزندان و رسیدگی به خانواده را نیز
برعهده دارند ،که این نشان از تعهدپذیری و حس
مسئولیت بانوان دانشگاهی دارد.
وی بیان کرد :رسالت اصلی فعالیتهای دانشگاه،

تربیت نسل آینده و مهارت آموزی و ارتقاء درک و بینش
دانشجویان است که بانوان دانشگاهی درآن ،نقش و تاثیر
باالیی دارند.
گفتنی است :در ادامه دکتر بهاره شعبانپور مشاور
امور بانوان دانشگاه و خانم خرمی مشاور امور بانوان
کارمند دانشگاه ،از توجه رییس دانشگاه به قشر بانوان
دانشگاه تشکر و برای همکاران خانم آرزوی موفقیت
کردند.
شایان ذکر است :از ديگر برنامههاي اين مراسم
ميتوان به سخنرانی مهندس صدقی درباره حقوق زنان،
پیادهروی ،اجرای برنامه گروه دفنوازی ،مسابقه ،گرفتن
عکس یادگاری دسته جمعی و اهدای جوایز اشاره کرد.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهشی،فناوریوفنبازاراستانگلستان

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی ،فناوری و فن بازار استان
گلستان 24 ،آذرماه با حضور دکتر هاشمی
استاندار گلستان ،دکتر نجفینژاد جانشین
ستاد هفته پژوهش استان و جمعی از
مدیران استانی در سایت پردیس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
افتتاح شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در
حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه
به خبرنگار روابط عمومی گفت :در این
نمایشگاه  10دانشگاه و مرکز آموزش عالی
استان 13 ،دستگاه اجرایی و مرکز تحقیقاتی و
 2شرکت خصوصی ،دستاوردهای پژوهشی خود
را در معرض بازدید عالقمندان قرار دادند.
استاندار گلستان در این مراسم گفت :در
همه جوامع ،بارزترین شاخصه توسعه ،پژوهش

و فناوری های نوین است ،اگر پژوهشهای
کاربردی و بنیادی در حوزههای نخبگانی انجام
شود ،مشکالت کشور حل خواهد شد.
دکتر سیدمناف هاشمی افزود :فقدان
منابع مالی و انگیزه الزم در دانشگاهیان و
محققان و ...درخصوص این موضوع که چرا
پژوهش در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا
نکرده است ،موثر است.
دکتر هاشمی تصریح کرد :اگر در حوزه
استارت آپها و فناوریهای نو ،به صورت
شایسته اقدام شود ،مشکالت اشتغال کشور به
صورت چشمگیری برطرف خواهد شد.
جانشین ستاد استانی هفته پژوهش و
فناوری استان در این مراسم گفت :هفته
پژوهش فرصتی است که محققان می توانند،
یافتههای پژوهشی خود را به جامعه بشناسانند.
دکتر علی نجفینژاد افزود :توسعه استان

و کشور ،با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته
مسیری جز کسب علم و فناوری ندارد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان افزود :در دنیا ،کسب و کارهای
دانش بنیان و مبتنی بر علم ،جزء فعالیتهای
پایدار و با ارزش افزوده باال به شمار میروند.
رییس دانشگاه در پایان از تالش همه دست
اندرکاران برگزاری هفته پژوهش و فناوری
استان ،تقدیر کرد.
معرفی پژوهشگران ،فناوران و دانش
آموزان برتر استان گلستان
در این مراسم در گروه علمی پزشکی،
پیراپزشکی و دامپزشکی از دکتر علیجان
تبرائی و دکتر غالمرضا روشندل از دانشگاه
علوم پزشکی استان ،در گروه کشاورزی و
منابع طبیعی از دکتر سیدمهدی جعفری ،دکتر
عبدالحسین عبدا...زاده و دکتر علیرضا صادقی

ماهونک از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و مهندس محمدرضا شهرکی از
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،در
گروه علوم پایه از دکتر سید علی اکبر هدایتی از
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و در گروه فنی و مهندسی از دکتر سیدمحمد
جواد حسینی کهساری از دانشگاه گلستان
تقدیر به عمل آمد.
همچنین در حوزه فناوران از شرکت
داروسازی نیاک(هومان بیات) از شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری استان ،در حوزه
دانش آموزان برتر استان از حسین رجایی و
یونس زنگانه به عنوان رتبه برتر کشوری محور
پژوهش نوجوان خوارزمی استان گلستان و از
نگار دردی محمدی ،طیبه شیروانی و هادیه
خواجم سیدی به عنوان برگزیدگان استانی
جشنواره جابربن حیان تقدیر شد.

برگزاری چهارمین نشست معاونین اداری ،مالی و مدیریت منابع و مدیران برنامه و بودجه
دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه  2کشور در دانشگاه

چهارمین نشست معاونین اداری ،مالی
و مدیریت منابع و مدیران برنامه و بودجه
دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه
 2کشور ،دوازدهم آذر ماه در سالن اندیشه
دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این نشست گفت :باید در
این نشستها ،اخذ تصمیمات مناسب با شرایط
و نیازهای مناطق مختلف وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و ارائه آن به وزارتخانه جهت
دریافت منابع مالی و تخصیص آنها برنامهریزی
شود.
دکتر علی نجفینژاد افزود :ایجاد هماهنگی
و انسجام بیشتر در حوزه نیروی انسانی مناطق
دهگانه وزارت علوم باید از دیگر نتایج این نشست
باشد.
وی خاطرنشان کرد :انتقال تجربیات و
هماهنگی میان دانشگاهها و پارکهای علم و
فناوری در خصوص بودجه و منابع مالی نیز باید در
این نشست پیگیری شود.

وی بیان کرد :از سال  ،1392در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جهت مدیریت
بهینه منابع ،تصمیم گرفتیم در حوزه بهرهوری از
منابع مالی برنامهریزیهای مطلوبتری را داشته
باشیم که از آن زمان تا به امروز ،هر ساله حدود 10
درصد در منابع مالی دانشگاه صرفهجویی کردهایم.
وی یادآورشد :از محل صرفهجویی در
منابع مالی و با برنامهریزی و همکاری حوزههای
مختلف دانشگاه توانستیم در بسیاری از پروژههای
عمرانی شاهد تحوالت گسترده و افتتاح بسیاری از
پروژههای مسکوت سالهای گذشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :تجمیع سرورهای
دانشگاه در مرکز سروراستاندارد ،مدیریت سبز
دانشگاه و ...از دیگر پروژههای دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که
خوشبختانه توانستیم با صرفهجویی در منابع مالی
انجام دهیم.
در ادامه معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان گفت :در این نشست موضوعات مربوط

به برنامه و بودجه ،تحول اداری ،طرحهای عمرانی،
دفتر فنی ،مدیریت مالی ،اداری و کارگزینی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر بهنام کامکار افزود :این نشست با هدف
همافزایی و هماهنگی دانشگاهها و پارکهای علم
و فناوری منطقه  2پیرامون موضوعات این نشست
برگزار شده و امیدواریم با پیگیری این موضوعات

شاهد ارتقا در عملکرد دانشگاهها و پارکهای علم و
فناوری باشیم.
شایان ذکر است :در پایان این نشست
معاونین و مدیران حاضر در این نشست از
پروژههای عمرانی تکمیل شده و یا در دست اقدام
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بازدید کردند.
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برگزاریبرنامهگرامیداشتروزدانشجوباحضوردکترتربتینژاد
نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس شورای اسالمی

ی دانشجویان،
به همت انجمن اسالم 
برنامه گرامیداشت روز دانشجو با حضور
دکتر تربتینژاد نماینده مردم گرگان و
آققال در مجلس شورای اسالمی در تاالر
خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این برنامه سید آرمان موسوی
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه
ضمن خیرمقدم به میهمانان ،گفت :در ترم
تحصیلی آینده ،برنامههای متنوعی برنامهریزی

و اجرا خواهد شد ،سپس مهندس بابازاده یکی
از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه درباره
جنبش دانشجویی و تقابل با یک قرن توطئه
بیگانگان علیه ایران سخنانی بیان کرد.
سپس نماینده مردم گرگان و آققال در
مجلس شورای اسالمی در این برنامه گفت:
معرفی ،تبیین و یادآوری ماهیت استکبار ستیزی
حرکت شهدای دانشجو  16آذر  ،1332همواره
در میان دانشگاهیان به خصوص دانشجویان جای

داشته است.
دکترنورمحمد تربتینژاد افزود :در حال
حاضر تشکلهای دانشجویی زیادی در دانشگاه
فعال هستند که همه آنها در روحیه ضداستکباری
با یکدیگر مشترک هستند.
رییس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان در ادامه گفت :امروز در کشور
بیش از هر چیزی به تالش و امید و کوشش
جوانان نیاز داریم ،زیرا آینده کشور متعلق به

جوانان است.
دکتر نجفینژاد تصریح کرد :دستیابی به
توسعه علمی کشور از مسیر علم و دانش به دست
میآید و ضرورت دارد که دانشجویان برای شتاب
بخشیدن در کسب توسعه علمی ،از هیچ تالشی
دریغ نکنند.
شایان ذکر است :اجرای گروه موسیقی
آداک ،اجرای برنامه طنز توسط قارنلی و اجرای
مسابقه از دیگر بخشهای این برنامه بود.

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

کارگاهآموزشیپدافندغیرعاملویژهاساتیدودانشجویاندانشگاههایاستانگلستان
کارگاه آموزشی پدافندغیرعامل و
تهدیدات زیستی ویژه اساتید و دانشجویان
دانشگاههای استان گلستان ،با حضور
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان
پدافندغیرعامل کشور در تاالر خلیج فارس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگانبرگزارشد.
دکتر محمد کریمینیا در این کارگاه
آموزشی گفت :از مهمترین تهدیداتی که طی
 10سال آینده دنیا با آن مواجه است ،عبارتند از
تهدیدات زیستی ،هستهای و اقلیمی.
وی خاطرنشان کرد :درخصوص تهدیداتی که
نیازبهابزارهایجنگیندارد،موضوعپدافندغیرعامل
مطرح میشود که البته پایدارترین ،صلحآمیزترین

دیدار رييس و
جمعي از مديران با
دانشجويانخوابگاه
امامحسين(ع)

و ارزانترین روش دفاع نیز پدافندغیرعامل است.
وی افزود :تداوم فعالیتهای زیربنایی کشور
و تامین نیازهای حیاتی ،تسهیل اداره کشور در
شرایط تهدید و بحران ناشی از تجاوز خصمانه و
حفظ بنیه دفاعی و ملی علیرغم حمالت مخرب
دشمن ،باالبردن قابلیت بقاء و استمرار عملیات و
فعالیتهای حیاتی و  ...از اهداف پدافند غیرعامل
است.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان
پدافندغیرعامل کشور اذعان کرد :در حال
حاضر موضوع امنیت غذایی به واسطه تولیدات
و محصوالت تراریخته وارداتی بسیار مورد توجه
است و در برنامه ششم توسعه کشور ،درخصوص
مدیریت این محصوالت برنامهریزی شده است.
به مناسبت روز دانشجو ،دكتر نجفينژاد به همراه جمعي از
مديران با دانشجويان پسر خوابگاه حضرت امام حسين(ع)،
دیدار کردند.
در اين نشست ،دانشجويان به ارائه پيشنهاداتي مانند مديريت
سبز ،همكاري در تفكيك زبالههاي خوابگاه و دانشگاه ،برگزاري
ت با سازمان محيط زيست و پيگيري مسائل محیط زیستی
نشس 
اشاره كردند.
شايان ذكر است :رییس دانشگاه ضمن حضور در اتاق دانشجويان
از مسابقههای طنابكشي و فوتبالدستي نیز بازدید کرد.
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نشستصميميسرپرستمعاونتسياسي،امنيتيواجتماعياستانداريگلستانو
مديركلاموربانواناستانداريبادانشجويانخوابگاهحضرتزينب(س)

به مناسبت روز دانشجو ،مهندس
چراغعلي سرپرست معاونت سياسي ،امنيتي
و اجتماعي استانداري گلستان و خانم دكتر
غفاري مديركل امور بانوان استانداري به
همراه دكتر نجفينژاد رئيس دانشگاه و
تعدادي از معاونين و مديران دانشگاه ،با
حضور در خوابگاه حضرت زينب(س) با
دانشجويان ،به گفتگو پرداختند.
در اين نشست مهندس چراغعلي ضمن
گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانشجو
 16آذر  1332گفت :نگاه دانشجويان در

خصوص مسائل كالن كشور ،موضوعات محيط
زيستي ،موضوعات علمي ،سياسي ،مذهبي اگر در
چارچوب مقررات كشور و احترام به يكديگر باشد
و طبق تأكيد مقام معظم رهبري اگر نظرات خود
را پيرامون مسائل مختلف با مسئولين در جريان
بگذارند ،بسياري از دغدغههاي كشور برطرف
خواهد شد.
در ادامه دكتر رقیه غفاري مديركل امور
بانوان استانداري خاطر نشان كرد :دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان
دانشگاهي پيشرو در مسائل مختلف مطرح بوده

و خدمات قابل توجهي را در زمينههاي علمي،
پژوهشي و فرهنگي به كشور و عليالخصوص
استان گلستان ارائه كرده است.
سپس رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و
منابع طبيعي گرگان تصريح كرد :مأموريت
اصلي دانشگاهها ،فعاليت علمي است اما در كنار
يادگيري تخصص و مهارت ميتوانند فعاليتهاي
فوق برنامه و فرهنگي را انجام دهند كه در اين
راستا تعداد زيادي از دانشجويان اين دانشگاه در
كانونهاي علمي و فرهنگي و تشكلهاي سياسي و
اجتماعي عضو هستند.

دكتر نجفينژاد بيان كرد :مركز مشاوره،
مركز رشد و مركز كارآفرين دانشگاه كه جزئي
از مسائل و دغدغههاي دانشجويان و خانوادههاي
آنان است نيز در اين دانشگاه فعاالنه مشغول به
خدمترساني ميباشند بطوريكه امروزه بيش از
 400دانشجوي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان در گروههاي كارآفرين مشغول به
فعاليت و كسب درآمد هستند و مركز مشاوره
دانشگاه نيز عالوه بر حضور در محیط دانشگاه
در فضاهاي خوابگاهي دانشگاه نيز خدمات قابل
توجهي را ارايه ميكند.

جلسه تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
جلسه تقدیر از دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور
مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان گلستان در سالن
اندیشه دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در این
جلسه گفت :اکنون که در چهل
سالگی انقالب قرارداریم باید در حفظ
ارزشهای انقالب اسالمی تالش نماییم.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :باید
در نظرداشته باشیم که شیوه جنگ
دشمنان به جنگ نرم تغییر یافته
است در این راستا یکی از زمینههای

نفوذ دشمنان در بحث تحریمها در
علم و فناوری است.
وی با اشاره به دانشجویان
شاهد و ایثارگر گفت :شما باید
به عنوان قشر فرهیخته و سرآمد در
دانشگاه شناخته شوید و از امکانات
و ابزارهای آموزشی به نحو احسن
استفاده نمایید.
اسرافیل وزیری مدیرکل
بنیادشهید و امور ایثارگران استان
در ادامه ضمن تشکر از ریاست و
مجموعه شاهد و ایثارگر دانشگاه
گفت :انتظار جامعه این است که شما
دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان

برگزاری نشست
هم اندیشی در
زمینهمدیریت
مراتع در دانشگاه

سفیران انقالب اسالمی و دانشگاه،
مشکالت جامعه را حل کنید.
معصومه خسروینیا مدیر
گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز
در این نشست به ارائه گزارش
عملکرد این گروه پرداخت و
گفت :تمام سعی این گروه این
است که دانشجویان شاهد و ایثارگر
با دغدغه کمتری به مسائل آموزشی
خود بپردازند.
شایان ذکر است :در این برنامه
از دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر
دانشگاه در حوزه آموزشی و پژوهشی
و برندگان مسابقه عکاسی تقدیر شد.

به همت گروه مدیریت مرتع دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
نشست هماندیشی با اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری و مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی استان گلستان در دانشگاه
برگزار شد.
در این نشست ،مدیرگروه مدیریت مرتع
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به تفاهمنامه بین این دانشگاه و اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اشاره
کرد و گفت :بازدیدهای مشترک با کارشناسان
این اداره یکی دیگر از مواردی بود که برای بیان

مشکالت و تجربیات مشترک مورد توجه مدیر
گروه مرتع قرار گرفت.
دکتر عادل سپهری افزود :گروه مدیریت
مرتع دانشگاه در نظردارد به صورت جدی پیگیر
کاربردیشدن پایاننامهها شود و برای تحقق این
کارها نیاز به نشستهای پی در پی و مکرر با این
اداره کل است.
شایان ذکر است :در این نشست حضار به
بیان نظرات و دیدگاههای خود در زمینه مدیریت
مراتع و مسایل مبتال به آن پرداختند و در نهایت
مقرر شد که جلسه هماندیشی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشگاه

به صورت مستمر ماهانه و یا فصلی برگزار شود،
بازدیدهای میدانی از اقدامات اجرایی اداره امور
مراتع و بیابان در بین اساتید و دانشجویان با
هماهنگیهای اداره امور مراتع و بیابان اداره کل
انجام شود ،لیستی با عنوان اولویتهای پژوهشی از
طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان تهیه و در اختیار اساتید دانشگاه جهت
انجام پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری
تهیه شود ،همچنین مقررشد در جلسات بعدی از
دانشجویان رشته مرتعداری در مقاطع مختلف در
این جلسه جهت هماندیشیهای بیشتر استفاده و
دعوت شود.
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بازدیدمتخصصانموسسهاکولوژیوجغرافیایسینجیانگچینازمناطق
خشکوبیابانیشمالاستانگلستان

به همت دفتر همکاریهای علمی و بینالملل دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تعدادی از اعضای
انستیتو اکولوژی و جغرافیای سین جیانگ وابسته به
آکادمی علوم چین در استان گلستان حضور یافتند.
دکتر خرمالی مدیر دفتر همکاریهای علمی و
بینالمللی دانشگاه در این خصوص گفت :همزمان با حضور
این متخصصان و به منظور آشنایی هرچه بیشتر آنها با مناطق
خشک و بیابانی شمال استان برنامه بازدید یکروزه با حضور
اعضای هیأتعلمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی
دانشگاه از شمال استان از جمله مزرعه تحقیقاتی دانشگاه در
شمال آق قال ،خلیج گرگان ،گل فشان قارنی یاریق و جنگل
تحقیقاتی شصت کالته دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است :هدف از این بازدید آشنایی متخصصان کشور
چین با شرایط اکوسیستم مناطق نیمهخشک ،خشک و بیابانی

شمال استان که تنوعی از کاربریها اعم از مراتع ،اراضی کشاورزی
و اراضی مرتعی تخریب یافته و بیابانی را دربر دارد ،بود.
همچنین این اعضا از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه،
آزمایشگاههای تحقیقاتی گروههای مختلف آموزشی ،موزه خاک
و مسجد دانشگاه و محیط پردیس بازدید کرده و با امکانات
تحقیقاتی و فضای دانشگاه آشنا شدند.
گفتنیاست :اعضای انستیتو اکولوژی و جغرافیای سین
جیانگ نشست مشترکی را با دکتر نجفینژاد رییس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار کردند که طی آن و
پس از آشنایی طرفین با امکانات و زمینههای تحقیقاتی مشترک،
مقرر گردید طی چند ماه آینده یک کارگاه مشترک در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شود و طرحهای
مشترک تحقیقاتی در زمینه های مختلف از جمله احیاء مناطق
خشک و بیابانی شمال استان انجام گردد.

برگزاری مراسم نکوداشت روز پژوهش
و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه

مراسم نکوداشت روز پژوهش و تجلیل
از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه
با حضور مهندس صفوی فرماندار گرگان،
 27آذر ماه در سالن خلیج فارس برگزار
شد.
رییس دانشگاه در این مراسم ضمن
گرامیداشت روز وحدت حوزه ودانشگاه
گفت :تعامل و همکاری حوزه ودانشگاه موجب
تحوالت تاثیرگذار در جامعه خواهد شد.
دکتر نجفی نژاد افزود :دانشگاهیان به
عنوان خط مقدم توسعه علمی ،باید با کمک
امکانات ،زیرساختها و دانشجویان ،مسائل و
دغدغههای کشور را برطرف نمایند.
در ادامه معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه گفت :در سال  1396راهاندازی مرکز
داده توسط گروه انفورماتیک و خدمات رایانهای
دانشگاه و خرید تجهیزات و راهاندازی دستگاه
خشککن انجمادی ،دستگاه  ، FTIRبرگزاری
کالس  HSEو  ...توسط آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه انجام شد.
دکتر معیری افزود :سال گذشته در حوزه

کلینیک مادر تخصصی دانشگاه 25 ،کارگاه،
 12میزگرد تخصصی 11 ،کارگاه سفارشی و
 7طرح مشاورهای انجام شد ،همچنین در خانه
طبیعت گرگان جشنوارههای متعدد ،کارگاههای
آموزشی ونمایشگاههای مختلف برگزار شد.
وی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد
حوزههای مختلف پژوهش پرداخت و
گفت :در بخش دفتر همکاریهای علمی
وروابط بینالملل  13تفاهمنامه ،حضور  2نفر
در همایشهای خارج از کشور ،بهرهمندی 1
عض و هیاتعلمی از فرصت مطالعاتی خارج
از کشور و حضور  9نفر را در دوره تحقیقاتی
کوتاهمدت خارج از کشور داشتیم ،در حوزه
کارآفرینی تدوین آییننامهها وشیوهنامههای
مرکز کارآفرینی ،ارائه درس کارآفرینی به همه
دانشجویان و ...را انجام دادیم.
معرفی پژوهشگران برگزیده دانشگاه
در این مراسم ،از دکترسید مهدی جعفری
به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه و پژوهشگر
برتر دانشکده صنایع غذایی ،دکتر سید حسین
حسینیفر به عنوان پژوهشگر نمونه از چاپ

مقاالت  ،ISIدکترمهدی کاشانینژاد به عنوان
پژوهشگر نمونه مقاالت علمی-پژوهشی ،دکتر
الیاس افرا به عنوان پژوهشگر نمونه چاپ
کیفیترین مقاله  ،ISIدکتربهنام کامکار به
عنوان پژوهشگر نمونه از ترجمه کتاب ،دکتر
امیرسعدالدین به عنوان پژوهشگر نمونه از
تالیف کتاب ،دکتر شعبان شتایی جویباری
به عنوان پژوهشگر نمونه از جذب بیشترین
بودجه از خارج دانشگاه و پژوهشگر برتر
دانشکده علوم جنگل ،دکترافشین سلطانی به
عنوان پژوهشگر برتر دانشکده تولید گیاهی،
دکتر غالمحسین عبدا...زاده پژوهشگر برتر
دانشکده اقتصاد و مدیریت کشاورزی ،دکتر
تقی قورچی پژوهشگر برتر دانشکده علوم
دامی ،دکتر حسین بارانی پژوهشگر برتر
دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دکترمحمدرضا
دهقانی فیروزآبادی پژوهشگر برتر دانشکده
مهندسی چوب و کاغذ ،دکتر فرهاد خرمالی
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی آب و خاک،
دکتر سید علی اکبر هدایتی پژوهشگر برتر
دانشکده شیالت و محیط زیست و دکتریدا...

سپهری پژوهشگر برگزیده گروه معارف تجلیل
به عمل آمد.
شایان ذکر است :سخنرانی دکتر عبدا...زاده
و دکتر هدایتی از اعضای هیاتعلمی در خصوص
پژوهش وفعالیتهای کارآفرینی و آموزشی
دانشگاه و پخش کلیپ فعالیتهای پژوهشی
دانشگاه از دیگر بخشهای این مراسم بود.
گفتنی است :محمد واحدی ترشیزی به
عنوان دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی
ارشد و مهرداد باباربیع به عنوان دانشجوی
برگزیده مقطع دکتری و دانشجوی برتر
کارآفرینی معرفی و تجلیل شدند ،همچنین از
دکتر غالمحسین عبدا...زاده به عنوان بیشترین
فعالیت کارآفرینانه موثر دانشگاه تجلیل شد.
در پایان نیز از گروههای شیالت بهخاطر
کسب مقام اول ،گروه علوم صنایع غذایی بهخاطر
کسب مقام دوم وگروه مرتع و آبخیزداری ،علوم
جنگل و ترویج وآموزش کشاورزی بهخاطر
کسب رتبه سوم در بین غرفههای نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،تقدیر
به عمل آمد.
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قانون جامع مدیریت خاک در کشور وجود ندارد

همایش روز جهانی خاک با حضور تعدادی
از مدیران استانی و رییس دانشگاه در تاالر
خلیج فارس برگزار شد
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این همایش گفت :در کشور
ما قانون جامع مدیریت خاک وجود ندارد و بیش
از  12سال است که این الیحه در مجلس شورای
اسالمی به تصویب نرسیده است.
دکتر علی نجفینژاد افزود :این برنامهها
در راستای اهمیت و ضرورت مسئله خاک
است تا بتوانند سطح آگاهی مردم ،مسئوالن و
سیاستگذاران را در زمینه خاک و فرسایش آن
افزایش دهد.
وی تصریح کرد :استان گلستان با چالش جدی
فقر خاک کشاورزی و مشکالتی مانند فرسایش و

کاهش حاصلخیزی خاک ،امکان وقوع مستمر
سیالب و کمشدن آبهای زیرزمینی روبهروست و
تا کنون منابع مالی و انرژی زیادی برای حل این
مشکالت مصرف شده اما این تالشها در راستای
اولویتها و اصول علمی نبوده و به نتایج مطلوب
نرسیده است.
وی بیان کرد :نبود ثبات در سیاستها یکی از
آسیبهای جدی این بخش است که در نتیجه آن
همه ساله طرحهای جدیدی ارائه و بدون رسیدن
به هدف به حال خود رها میشود.
دکتر نجفینژاد تصریح کرد :پس از وقوع
سیل سال  80و  81در استان گلستان مقرر شد
 130هزار هکتار از اراضی شیبدار استان گلستان
تثبیت شوند اما از آن زمان تاکنون فقط  10درصد
از این اراضی توسط کاشت درختان تثبیت شدهاند.

عضو هیأت علمی گروه علوم خاک
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این همایش گفت :خاک مهمترین
بستر مدیریت منابع آب در جهان به عنوان شعار
روز ملی خاک و پیش به سوی رفع آلودگی خاک،
به عنوان شعار روزجهانی خاک در سال 2018
درنظر گرفتهشد.
دکتر فرهاد خرمالی افزود :روز جهانی خاک
به عنوان ابزاری برای باالبردن آموزش درباره خاک
و آگاهی از تخریب منابع خاک و مبارزه برای ایجاد
امنیت به طور دائم و کاربردی باید مطرح شود.
دکتر خرمالی تاکید کرد :ایجاد نقطه شروع
برای توقف تخریب خاک ،حفظ محیط زیست،
رسانهای کردن روز جهانی خاک ،آموزش مردم و
باالبردن آگاهی آنها از اهمیت خاک و تشویق افراد،

نمایندهها ،سیاستمداران و دولتها برای حمایت از
این رویداد جز وظایف خاکشناسان است.
وی تصریح کرد :دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان با ایجاد موزه خاک و برگزاری
یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در سال ،1388
کنگره جهانی لس در سالهای  2014و  2017و ...
فعالیتهای خوبی را در آگاهیرسانی از مسائل خاک
ایفا کرده است.
گفتنی است :این مراسم با همکاری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،سازمان
جهاد کشاورزی استان گلستان و انجمن علوم
خاک ایران برگزار شد و مهندس قزلسفلو مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان و حجت االسالم
و المسلمین سیدرضا حسینی دادستان استان
گلستان مطالبی را بیان کردند.

برگزاری رویداد استارت آپ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در دانشگاه
رویداد استارت آپ صنایع تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی با همکاری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پارک
علم و فناوری استان گلستان از  27لغایت
 29آذرماه برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان درآیین افتتاحیه این رویداد
گفت :هدف برنامههای علمی کشور ،ایجاد تحول
در اقتصاد کشور است.

دکتر نجفی نژاد افزود :اقتصاد کشور به دالیل
مختلف دچار مشکل است و برای ایجاد جهش و
تحول در اقتصاد ،هیچ راهی به جز تکیه بر دانش،
نوآوری ،منابع انسانی و اندیشه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :اقتصاد مبتنی بر دانش،
دارای ارزش افزوده زیادی است و مسائل اشتغال
کشور را برطرف می کند.
دکتر نجفی نژاد افزود :در این رویداد
استارت آپی ،بخشهای مختلف دانشگاه ،پارک

علم و فناوری استان ،سرمایه گذاران و منتورها
بایستی با یکدیگر ارتباط شایسته ای برقرار کنند
تا اکوسیستم کارآفرینی در استان گلستان شکل
بگیرد.
در حاشیه این مراسم ،مدیر مرکز
کارآفرینی دانشگاه به خبرنگار روابط
عمومی گفت :در این استارت آپ حدود 110
ایده دریافت شده است که حدود  40ایده از
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

 40ایده از پارک علم و فناوری استان گلستان
و ...بودند.
دکتر شریفزاده بیان کرد :مرکز کارآفرینی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
نمایندگی از این دانشگاه و دانشکده صنایع غذایی
به عنوان میزبان پیش رویداد فعالیت داشتهاند،
همچنین سه عضو هیأتعلمی این دانشگاه به
عنوان داور و منتور تخصصی در این استارت آپ
حضور داشتند.
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بازدید رییس دانشگاه و جمعی از معاونین و
مدیران دانشگاه از کارگاههای طرح 15+5

برگزاریسخنرانیعلمیپیشبینیفنوتیپاز
ژنوتیپ در دانشگاه

ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
جمعی از معاونتها و مدیران دانشگاه ۱۶ ،آذرماه از کارگاههای
طرح  15+5که در قالب چهار موضوع معارف اسالمی برگزار
شد بازدید کردند.
در این بازدید دکتر نجفینژاد به همراه جمعی از معاونین و مدیران
دانشگاه با حضور در کالسهای کارگاهی روز دانشجو را به آنان تبریک
گفتند ،همچنین دانشجویان درباره نحوه برگزاری کارگاهها و موارد
مختلف دانشگاهی با ریاست دانشگاه گفتگو کردند.
شایان ذکر است :به همت معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه و به مناسبت روز دانشجو از دانشجویان شرکت کننده دراین
طرح پذیرایی ناهار انجام شد.

برگزاری جلسه فناوران دانشگاهی در دانشگاه

برگزاری جلسه تدوین برنامه پنج ساله علم و
فناوری استان گلستان در دانشگاه

جلسه تدوین برنامه  5ساله علم و فناوری استان گلستان
با حضور دکتر طباطبایی رییس پژوهشکده مطالعات علم
و فناوری ریاست جمهوری در سالن اندیشه دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این جلسه اعضای حاضر به بیان نقطهنظرات و دیدگاههای خود
در خصوص برنامههای علم و فناوری پرداختند.
گفتنی است :در این برنامه ،سند آمایش استان گلستان که توسط
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی عضو هیأتعلمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تدوین شده بود ،ارائه گردید.

برگزاری دومین همایش فصلی مشاوران مدارس
گرگان در دانشگاه

دومین همایش فصلی مشاوران مدارس گرگان در سالن
خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که مشاوران مدارس گرگان حضور داشتند ،دکتر
کاشانینژاد معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص وضعیت آموزش عالی
استان و ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد.
در ادامه دکتر شریفزاده مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه
درباره فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان و حمایتهای
این مرکز از برنامههای کارآفرینانه مطالبی را بیان کرد.
پخش کلیپ معرفی تاریخچه و مزیتهای تحصیل در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سخنرانی یکی از
زوجین دانشجوی کارآفرین دانشگاه که در زمینه تولید قارچ
صدفی فعالیت دارند از دیگر بخشهای این نشست بود.

به همت دفتر همکاریهای علمی و روابط بینالملل و
دانشکده علوم دامی ،برنامه سخنرانی علمی با عنوان
پیشبینی فنوتیپ از ژنوتیپ در سالن دانشجو برگزار شد.
دکتر داوود کلبهداری محقق شرکت مونسانتو آمریکا در این برنامه
به عنوان میهمان ویژه درخصوص مطالعات پویش ژنومی و انتخاب
ژنومی و کاربرد آنها در اصالح نژاد حیوانات و گیاهان مطالبی بیان
نمود.
وی در ادامه افزود :برای تامین نیازهای غذایی جمعیت روزافزون
جهان الزم است میزان پیشرفت ژنتیکی در صفات مهم اقتصادی
حیوانات و گیاهان با به کارگیری برنامههای اصالح نژادی حداقل دو
برابر شود که برای رسیدن به این هدف ،استفاده از روشهای نوین
اصالح نژادی اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد :این روشها عمدتا شامل انتخاب به کمک نشانگر،
مطالعات پویش ژنومی ،انتخاب ژنومی و ویرایش ژنی است.
دکتر کلبهداری خاطرنشان کرد :باتوجه به پتانسیلهای باالی
ایران از نظر گونههای مختلف حیوانی و گیاهی و اقلیمهای متفاوت،
استفاده از این روشها میتواند در تامین نیازهای غذایی جمعیت در
حال افزایش بسیار موثر باشد.

جلسه فناوران دانشگاه با حضور اعضای هیأتعلمی دارای
ثبت اختراع ،فناوری ،محصول و فرموالسیون با قابلیت
تجاریسازی در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت :این جلسه
در راستای ارتقاء و توسعه ،بخش فناوری و فنبازار در دانشگاه
تشکیل شده است.
دکتر معیری افزود :مباحث تقویت ارتباط با صنعت و آموزشهای
مهارتی به دانشجویان ،جزء سیاستهای وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری است که ما نیز در این دانشگاه ،به دنبال آن هستیم.
ویخاطرنشانکرد:پیگیری فعالیتها از سوی اعضای هیأتعلمی
فناور و حمایت دانشگاه موجب می شود ،فناوران در بحث فنبازار و
تجاریسازی موفق باشند.
شایان ذکر است :در این جلسه ،اعضای هیأتعلمی به بیان
مباحث و مسائل مورد نظر خود پرداختند همچنین دکتر معیری به
ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی به فناوران اشاره کرد.

برگزاری نشست آشنایی با فرصتهای تحقیقاتی و
همکاریهایمشترکبینالمللیدردانشگاه

به همت دفتر روابط علمی و بینالملل دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،نشست آشنایی با
فرصتهای تحقیقاتی و همکاریهای مشترک بینالمللی
درسالن شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر فرهاد خرمالی در خصوص همکاری مشترک با
دانشگاههای آلمان ،دکتر عبدالرضا بهرهمند درباره آشنایی با دانشگاه
ساسکاچوآن ،دکتر خلیل زینلینژاد درباره آشنایی با موسسه
ایکریست هندوستان ،ایمان غفارپور از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی درباره استفاده از حمایت مالی جاده ابریشم ،دکتر محبوبه
کشیری درباره موضوع آشنایی با دانشگاهها ترکیه ،دکتر میثم
ساالرجزی درباره تجربه شرکت در کارگاه آموزشی انستیتو فالت
تبت چین ،دکتر مارتین کهل درخصوص فرصتها و پتانسیلهای
همکاری مشترک با دانشگاههای آلمان و دکتر والتر دراگونی درباره
همکاری با دانشگاههای ایتالیا ،سخنانی بیان کردند.

کارگاه آموزشی گردشگری در دانشگاه

به همت شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری
دانشجویان،کارگاهفرهنگی«چگونهسفرکنیموچگونهسفر
را به اثر تبدیل کنیم؟» در سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه منصور ضابطیان به عنوان مدرس از جنبههای گوناگون
به موضوع سفر و ضرورت انجام آن برای جوانان پرداخت و بخشی

از تجربیات شخصی خود از سفرهای متعدد خارجی را بیان کرد.
در ادامه ،جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد ،همچنین مدرس کارگاه
تعدادی از ویدئوهای مرتبط با سفرهای خارجی خود را به نمایش
گذاشت و به بیان خاطرات و تفاوتهای فرهنگی و نحوه برقراری
تعامل و ارتباط موثر با جوامع محلی پرداخت.
ن ذکر است :در این کارگاه عالوه بر دانشجویان ،دکتر
شایا 
هزارجریبی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی ،دکتر فروزه مدیر
حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی ،مهندس مالحسینی مدیر
امور دانشجویی ،تعدای از اعضاء هیأتعلمی و کارشناسان فرهنگی
دانشگاه حضور داشتند.

برگزاری آیین رونمایی از کتاب در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،آیین رونمایی
از کتابهای منتشر شده توسط مرکز نشر دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر
نجفینژاد ریاست دانشگاه ،در سالن کتابخانه مرکزی
دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم از کتابهای درختان و درختچه های کاشته شده در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تالیف دکتر فروزه
و مهندس رجنی ،مقدمهای بر مدلسازی شهری و کاربردهای
آن تالیف دکتر کامیاب و دکتر ماهینی ،گیاهشناسی ،فیزیولوژی
و کشت سبزی تالیف دکتر مشایخی و مهندس شمالی ،کار و
سیمایکارآفرینان در فرهنگ اسالمی تالیف دکتر منتظری و دکتر
بابایی فیشانی ،لغتنامه تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر تالیف دکتر
آزادبخت و مهندس رمضانی ،کتاب توسعه کسب وکارآفرینی در
کشاورزی تالیف دکترعبدا...زاده و دکترشریفزاده و کتاب فرآیند
سرخکردن تالیف دکتر ضیاییفر و دکتر صباغی از انتشارات دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رونمایی شد.

مشارکتاعضایهیأتعلمیدانشگاهعلوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پروژه استفاده
از فناوریهای اتمی در برآورد فرسایش آب و خاک

نشست تخصصی استفاده از رادیونوکلوئیدها در برآورد
فرسایش و رسوب با حضور دکتر پائولوپورتو استاد دانشگاه
مدیترانه ایتالیا ،مسئول کمیته فرسایش انجمن جهانی
هیدرولوژی و رابط آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای پروژه
برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از فناوری هستهای،
دکتر غریبرضا عضو هیأتعلمی پژوهشکده حفاظت
خاک و آبخیزداری کشور و مسئول این پروژه ،مهندس
عیسایی عضو هیأتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی استان گلستان و تعدادی از اعضای هیأتعلمیگروه
یدانشگاهعلومکشاورزی
آبخیزداریومدیریتمناطقبیابان 
و منابع طبیعی گرگان در سالن طبیعت دانشگاه برگزار شد.
در ادامه دو محور بررسی دینامیک فرسایش و رسوب و اندرکنش
آبهای سطحی و زیرزمینی برای تعریف پروژههای مشترک در
زمینه استفاده از ردیابهای اتمی با همکاری اعضای هیأتعلمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تعیین شد ،در این
خصوص دوعضو هیأتعلمی دانشکده مرتع و آبخیزداری به عنوان
رابط با همکاری سایر اعضای گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق
بیابانی دانشگاه و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و سازمان
بینالمللی انرژی اتمی معرفی شدند.
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دانشگاه
بازدید رییس و اعضای شورای دانشگاه از مرکز
ژئوماتیکدانشگاه

مدیریت جامع سیل با تعامل و همکاری همه دستگاههای مختلف
تأکید کردند.
در ادامه ،اعضای هیاتعلمی ،کارشناسان دستگاههای اجرایی
و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.

برگزاری مسابقه هوش برتر در دانشگاه

دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه به همراه اعضای هیأت
رییسه ،روسای دانشکدهها و تعدادی از مدیران دانشگاه از
مرکز ژئوماتیک دانشگاه بازدید کردند.
سرپرست مرکز انفورماتیک و خدمات رایانهای دانشگاه
در این بازدید گفت :مرکز ژئوماتیک با هدف دستیابی اساتید،
پژوهشگران و دانشجویان به فناوریهای نوین سامانههای اطالعاتی
مکانی ( )GISو کار با نرمافزارهای مربوطه در پردیس دانشگاه راه
اندازی شد.
دکتر بهنام کامکار افزود :این مرکز دارای یک سالن کارگاه
ژئوماتیک با ظرفیت  36دستگاه کامپیوتر ،دو کالس آموزشی با
ظرفیت  39دستگاه کامپیوتر و مجهز به شبکه اینترنت ،ویدئو
پروژکتور ،پرده نمایش و تخته وایتبرد است که در حال حاضر این
مجموعه با  35دستگاه کامپیوتر شروع به ارائه خدمات نموده است.

انتخاب حوضه رودخانه اترک به عنوان پایلوت سوم
طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضههای آبخیز

حوضه رودخانه اترک و یکی از زیرحوضههای آن به عنوان
پایلوت سوم طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضههای
آبخیز کشور انتخاب شد.
دکتر سعدالدین مدیر طرح کالن ملی مدیریت جامع
حوضههای آبخیز کشور با اعالم این خبر گفت :در
جلسهکارگروه ملی اجرایی مدیریت جامع حوضههای آبخیز کشور
که با حضور مهندس حیدری پوری معاون آبخیزداری ،امور مراتع
و بیابان ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و جمعی از
مدیران و کارشناسان ارشد سازمان مذکور برگزار شد ،مقرر شد مدل
ملی» ارزیابی و مدیریت جامع حوضههای طرح کالن» به طور
آزمایشی در حوضه رودخانه اترک پیادهسازی شود تا ضمن کسب
نتایج و اخذ بازخورد ،نسخه نهایی تهیه شود.
شایان ذکر است :حوضه رودخانه اترک با مساحت حدود
 2.700.000هکتار بین سه استان خراسان رضوی ،خراسان شمالی
و گلستان و کشور ترکمنستان قرار دارد و یکی از حوضههای با
اهمیت در منطقه و کشور محسوب میشود.

برگزاری نشست علمی اثرات سیل
در بخش سالمت

نشستی علمی و تخصصی در زمینه اثرات سیل در بخش
سالمت و مدیریت جامع سیل استان گلستان با حضور دکتر
هنرور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،مهندس قادری معاون اداره کل مدیریت بحران
استان ،مدیران و کارشناسان دستگاههای مختلف اجرایی
استان اعم از دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان و اداره کل هواشناسی استان
گلستان و اعضای هیاتعلمی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان از گروههای آبخیزداری ،مدیریت مناطق
بیابانی و مهندسی آب و کارکنان و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه در سالن شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
در این نشست ،مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان به معرفی
فعالیتهای آن دانشگاه در زمینه مقابله با سیل بهعنوان یکی از
تهدیدهای جدی در حوزه سالمت پرداختند و به ایجاد یک سیستم

به همت شورای هماهنگی انجمنهای علمی و با همکاری
انجمن علمی مکانیک مسابقه «هوش برتر» با حضور بیش
از  230شرکتکننده در قالب گروههای دونفره در محورهای
علمی ،کشاورزی ،تاریخی ،ورزشی ،مذهبی و هوش برای
نخستین بار در سالن خلیج فارس و سالن شهید چمران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دکترفروزه مدیر فرهنگی و اجتماعی در این خصوص گفت:
این آزمون گامی است برای شناسایی استعدادهای برتر دانشجویی
و مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی،
فرهنگی و اجتماعی.
گفتنی است :دکترعلیاصغری مشاور انجمن علمی ماشین آالت
صنایع غذایی و دکتر سهیال ابراهیمی مشاور انجمن علمی خاک به
عنوان ناظرین مسابقه حضور داشتند.

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی شیالت در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

انجمن علمی شیالت با همکاری دانشکده شیالت و محیط
زیست و با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه ،نشست هم
اندیشی شیالت (چالشها و فرصتها) را در سالن شهید
چمران دانشگاه برگزار کرد.
در این نشست موضوعات آبزیپروری ،صید و صیادی ،فرآوری
محصوالت شیالتی و بومشناسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت،
همچنین درباره کارآفرینی در زمینه پرورش آبزیان ،نحوه واگذاری
مزارع پرورش میگو به بخش خصوصی و مسائل و مشکالت بخش
خصوصی در حوزه فرآوری و پرورش آبزیان سخنانی بیان شد.
ن ذکر است :در این نشست نمایندگانی از اداره کل شیالت
شایا 
استان گلستان و ادارات تابعه ،مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان و
عملآوری میگو و آبزیان ،نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
استان ،پرورشدهندگان ماهیان سردابی ،گرمابی ،خاویاری ،زینتی
و میگو ،رییس اداره سرمایهگذاری امور اقتصاد و دارایی استان،
تعدادی از اعضای هیاتعلمی دانشکده شیالت و محیطزیست و
فعاالن دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و جمعی از دانشجویان
مقاطع مختلف تحصیلی حضور داشتند.

بازدید علمی دانشجویان گروه آموزشی
گیاهپزشکیدانشگاه

به منظور آشنایی بیشتر و کسب تجربه عملی در محیطهای
تجاری ،صنعتی و تولیدی ،برنامه بازدید از شرکت دانشبنیان
بیوران(شرکت فناوری زیستی طبیعتگرا) و موزه
حشرهشناسیموسسهتحقیقاتجنگلهاوباغگیاهشناسی
ملی ایران در استانهای البرز و تهران انجام شد.
در این بازدید که به سرپرستی دکتر کارمران رهنما و دکتر وحید
رحیمینژاد از اعضای هیأتعلمی گروه گیاهپزشکی صورت گرفت،
دانشجویان مقاطع کارشناسی گیاهپزشکی ،کارشناسیارشد
حشرهشناسی و دکتری بیماریشناسی حضور داشتند.

برگزاریکارگاهعلمیتخصصیمعرفیفعالیتهای
تولیدی و کسب و کارهای خرد برای دانشجویان
علوم و مهندسی جنگل

به همت معاونت پژوهشی و فناوری و مرکز کارآفرینی
دانشگاه ،کارگاه علمی ـ تخصصی معرفی فعالیتهای
تولیدی و کسب و کارهای خرد در علوم و مهندسی جنگل
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توسط دکتر آیدین پارساخو برگزار شد.
در این کارگاه دکتر پارساخو درخصوص لزوم حرکت در مسیر
شناخت محیط اطراف از منظر تخصصی ،شناسایی مشکالت،
ضعفها و کاستیها ،نوآوری و خالقیت در جهت حل مشکالت
جامعه ،سازوکار تولید و ارائه خدمات از طریق استارت آپها و
اهمیت علم آموزی از منظر منفعت طلبانه و ایجاد موقعیت کسب و
کار مطالبی بیان کرد.
قابل ذکر است :بخشی از نمونه محصوالت در زمینه علوم جنگل
که توسط دکتر پارساخو ساخته شده ( ژالون نقشه برداری ،منشور
مساحی و نقشه برداری و سیستم اسپری محلول ضد غبار و
هیدروسیدر و باران ساز صحرایی و  )...در حاشیه کارگاه جهت بازید
عموم قرار گرفته بود.

برگزاری کارگاه پرورش نهال بلوبری در دانشکده
علومجنگل

به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه کارگاه پرورش نهال بلوبری
توسط آقای مهندس میر در سالن شهید شهریاری برگزارشد.
در این کارگاه که با استقبال خوب دانشجویان مواجه شد ،مهندس
میر در خصوص روند احداث گلخانه و تولید نهال که از طریق بذر و
راهکارهای مناسب جهت تسریع رشد و زندهمانی بیشتر نهالها طی
یک سال در گلخانه انجام داده بود را تشریح و در ادامه به سواالت
دانشجویان پاسخ گفت.
گفتنی است :نهال بلوبری بعد سه سال میتواند میوه دهد .میوه
بلوبری به خاطر آنتی اکسیدانهای فراوانی که دارد تأثیر زیادی روی
سالمتی انسان میگذارد .همچنین در لیست مواد غذایی ارزیابی
شده قدرت آنتی اکسیدانی بلوبری در جایگاه سوم قرار دارد .مقدار
آنتیاکسیدانهای موجود در یک بلوبری سه برابر یک سیب است
و دارای خواص بسیار زیادی میباشند که پیشگیری از عفونتهای
دستگاه ادراری و تقویت حافظه ازجمله آنهاست.

برگزاری میزگرد الگوی کاشت با محوریت چغندر
قند استان گلستان در دانشگاه

به مناسبت هفته پژوهش ،میزگرد الگوی کاشت(بایدها و
نبایدها) با محوریت چغندر قند استان گلستان با حضور
اعضای هیأت علمی دانشکدههای تولید گیاهی ،مدیریت
کشاورزی و محققین و مروجین سازمان جهاد کشاورزی
و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی گرگان ،سازمان نظام
صنفی کشاورزی و تعدادی از کشاورزان در سالن توحید
دانشگاه برگزار شد.
شایان ذکر است :در این میزگرد ،مسائل پیشرو در زمینه توسعه
و کشت چغندرقند در استان از دیدگاه مسائلی مانند آب ،خاک،
زراعت ،گیاهپزشکی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اطفای
حریق»ویژهکارشناسانآزمایشگاههادردانشگاه

کارگاهآموزشیتئوریوعملیاطفایحریقویژهکارشناسان
آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار شد.
دکتر حسین یوسفی سرپرست آزمایشگاه مرکزی و دبیر شورای
 HSEدانشگاه با اعالم این خبر به روابطعمومی دانشگاه اعالم
کرد :در راستای مصوبات شورای  HSEدانشگاه و به منظور افزایش
مهارتهای کارشناسان آزمایشگاههای دانشگاه ،کارگاه اطفای حریق
بصورت تئوری و عملی با تدریس مهندس اکبر نودهی (کارشناس
ایمنی حریق) برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :در نقشه راه ترسیمشده برای پیادهسازی نظام
 HSEدر دانشگاه ،کارشناسان آزمایشگاهها نقش بهسزایی دارند،
لذا دانشافزایی و افزایش مهارتهای عملی  HSEاین همکاران،
جزو اولویتهای شورای  HSEدانشگاه است ،در این راستا برگزاری
کارگاههای آموزشی یکی از برنامههای موثر است.
دکتر یوسفی اظهار امیدواری کرد :با تالش آزمایشگاه مرکزی و
حمایتمعاونت پژوهش وفناوری و ریاست دانشگاه ،شاهد برگزاری
بیشتر و بهتر کارگاههای آموزشی و پیشرفت روزافزون پیاده سازی
نظام  HSEدر دانشگاه باشیم.
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دومینجشنوارهکارآفرینی وپژوهش درزنجیره ارزشحبوبات

دومین جشنواره کارآفرینی و پژوهشی
در زنجیره ارزش حبوبات ،در دانشکده تولید
گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،برگزار شد.
دبیر علمی این جشنواره در مراسم
افتتاحیه در سالن دانشجو گفت :این جشنواره
با شعار زیست بوم پایدار ،تغذیه سالم و فرصتهای
کارآفرینی برگزار شد.
دکتر حسین کاظمی افزود :دانشکده تولید
گیاهی و مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در کنار نظام صنفی کشاورزی
و منابع طبیعی ،سازمان تعاون روستایی استان،
انجمن ارگانیک شعبه استان گلستان ،شرکت
گردشگری فانوس جنگل گلستان ،اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان و شرکت تعاونی
چندمنظوره کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در برگزاری این جشنواره نقش دارند.

وی بیان کرد :آشنایی با زمینههای کسب و
کار ،ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی ،معرفی و
ترویج ارزش غذایی و رژیم غذایی مرتبط حبوبات
به جامعه و  ...از اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی خاطرنشان کرد :این جشنواره در
بخشهای نمایشگاه ،ارائه سخنرانی و کارگاههای
آموزشی ،مسابقه طبخ غذا و بخش جانبی که در
آن دو نفر از مشاوران کارآفرینی حضور خواهند
داشت ،برنامهریزی شده است.
دکتر کاظمی بیان کرد :در نمایشگاه امسال
 16غرفه شامل غرفه شرکت تعاونی پارسا نوین
هیرکان ،غرفه دانشجویان کارآفرین دانشگاه گنبد،
غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان،
شرکت چندمنظوره تعاونی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و ...تولیدات و آثار خود را
ارائه دادند.
در ادامه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

ضمن تشکر از ریاست دانشکده تولید گیاهی
و مرکز کارآفرینی و سایر دست اندرکاران
این جشنواره گفت :یقینأ برگزاری دومین مرحله
از جشنواره کارآفرینی و پژوهش در زنجیره ارزش
حبوبات با تجربه سال گذشته ،دستاوردهای مهمی
خواهد داشت.
دکتر معیری افزود :برگزاری جشنوارهها می
تواند منشأ همافزایی و تالش چندجانبه مسئولین،
کارآفرینان و اعضای جامعه خواهد شد.
وی بیان کرد :انشاا ...با برگزاری اینگونه
جشنوارهها ،حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین
که مدنظر ریاست دانشگاه است ،سرعت پیدا کند.
شایان ذکر است :در بخش نمایشگاه
فرصتهای کارآفرینی از سیدحسین بنی هاشمی
و فاطمه سادات حسینی در خوشه کسب و کار
سرزمین قارچها ،سمیه دهقان ،فهیمه شیبانی و
زهرا مطهری در بخش حبوبات و صنایع دستی

و معصومه رضاپور ،محدثه کاوسی و مریم جراح
در بخش بستهبندی حبوبات حائز رتبههای برتر
شدند.
در قسمت مسابقه طبخ غذاهای سنتی برپایه
حبوبات فاطمه موالیی و سیدمحمد موسوی با
سویا برگر ،سمیه عرب ،ملیحه عشقیزاده و زهرا
فقیهینژاد با حموص و دکتر لیال آهنگر از دانشگاه
گنبدکاوس با شیرینی آردنخودچی رتبههای اول تا
سوم را کسب کردند.
همچنین در قسمت سخنرانان از دکتر فاطمه
شیخ و دکتر محمد اسماعیل اسدی از مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان و دکتر بهنام کامکار عضو هیأتعلمی گروه
زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و در بخش عوامل اجرای از راضیه شاهی و
گیتا خداپناه از دانشجویان تحصیالت تمکیلی گروه
زراعت تقدیر به عمل آمد.

جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش در تولید و ارزیابی فرآورده های دریایی
جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش
در تولید و ارزیابی فرآورده های دریایی،
برگزار شد.
رییس دانشکده شیالت ،محیط زیست،
مرتع و آبخیزداری در مراسم افتتاحیه این
جشنواره گفت :برنامهریزیهای برگزاری این
جشنواره از اردیبهشت ماه در دانشکده آغاز
شد ،در این راستا و با توجه به رویکرد وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی برحرکت به
سوی دانشگاه نسل سوم و کارآفرین تصمیم
گرفته شد ،این جشنواره با رویکرد فرصتهای

کارآفرینی در زمینه محصوالت آبزیپروری
انجام شود.
دکتر بهاره شعبانپور افزود :کارآفرینی
امروزه به این معناست که نوآوری را تبدیل
به فعالیت کاربردی جهت ایجاد اشتغال و
ثروتافرینی کرد.
وی خاطرنشان کرد :اگر بتوانیم محصوالت
آبزیپروری را بیش از پیش وارد سبد خانوار
بکنیم ،میتوانیم اشتغال دانشآموختگان
رشتههای مرتبط را در این خصوص افزایش
دهیم.

وی بیان کرد :جایگزین شدن فستفودهای
ت آبزیپروری نیز میتواند در
برپایه محصوال 
افزایش مصرف سرانه خانوارهای ایرانی تاثیر
چشمگیر داشته باشد.
در ادامه دکتر افشین عادلی عضو هیأت علمی
گروه فرآوری محصوالت شیالتی دانشگاه در
خصوص جایگاه مصرف و فرآوردههای آبزیان
توضیحاتی ارائه داد.
دبیر این کارگاه در حاشیه این مراسم
گفت :ارتقا بهداشت و تامین سالمت افراد،
تاکید بر تولید غذای سالم به صورت فستفود

و یا آماده مصرف برپایه مواد آبزیپروری،
آشنایی عملی دانشجویان با روشهای نوین
عرضه آبزیپروری و آشنایی با کسب و کارهای
زودبازده از اهداف این کارگاه بود.
دکتر معظمه کردجزی افزود :در بخش
جانبی این کارگاه ،نمایشگاه محصوالت دانش
بنیان دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده
شیالت با عناوین پاستیل و شکالت فرآوری شده
با تخم ماهی قزلآال ،تهیه چرم از پوست ماهیان
خاویاری سیبری و آفت کشهای زیستی و...
جهت بازدید عموم قرار گرفته است.
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قرارگرفتنعضوهیأتعلمیدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
در لیست پژوهشگران پراستناد دنیا در سال2018

دکتر سید مهدی جعفری عضو هیأتعلمی
دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در لیست پژوهشگران
پراستناد دنیا در سال  2018قرار گرفت.
پایگاه استنادی وب آو ساینس ( )WOSهر ساله
فهرست پر استناد ترین پژوهشگران دنیا را منتشر
میکند که در این فهرست پژوهشگران تاثیرگذار در
سطح دنیا که با دریافت میزان استناد باال ،نقش پر رنگی
در انتقال علم و دانش در عرصه بینالمللی ایفا میکنند،
مشخص و معرفی می شوند.
این فهرست تنها مقاالت پراستناد در مجالت حوزه
علوم و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد که
در پایگاه وب.آو.ساینس در بازه زمانی  ۲۰۰۶الی ۲۰۱۶
منتشر و مورد استناد قرار گرفتهاند.
فهرست سال  ۲۰۱۸در حدود  ۶۰۰۰پژوهشگر را

به عنوان پژوهشگر پراستناد در سطح دنیا معرفی کرده
و در این بین در حدود  ۴۰۰۰پژوهشگر در  ۲۱حوزه
موضوعی خاص فعالیت داشتهاند و در حدود ۲۰۰۰
نفر در حوزههای میانرشتهای فعالیت داشتهاند و حوزه
میان رشتهای امسال برای اولین بار در بین موضوعات
گنجانده شده و افرادی که دارای تأثیر میان رشتهای
هستند با یافتن کسانی که دارای تأثیر معادل در ۲۱
حوزه موضوعی هستند شناسایی و تعیین شدهاند.
وی افزود :در لیست منتشر شده از پراستنادترین
دانشمندان جهان ،از کشور ایران نام  ۱۶پژوهشگر دیده
میشودکه نسبت به تعداد دانشمندان پراستناد در سال
 ۲۰۱۷این تعداد به بیش از دو برابر رسیده است.
شایان ذکر است :دکتر جعفری ،سال گذشته به
عنوان پژوهشگر برگزیده کشور نیز مورد تقدیر وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی که امروز
به استان گلستان سفر کرد برای برگزاری نشست با اساتید
دانشگاهی و نخبگان در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،حضور یافت.
دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این جلسه درخصوص وضعیت این دانشگاه و پروژههای عمرانی آن
علیالخصوص اجرای  ۱۵پروژه دانشگاه که در دهه فجر به بهرهبرداری
میرسد ،توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه دکتر امیرسعدالدین عضو هیأتعلمی دانشکده مرتع و
آبخیزداری و دکتر رامتین جوالئی عضو هیأتعلمی دانشکده اقتصاد

کشاورزی مطالبی را بیان کردند.
دکتر سعدالدین درباره برنامهریزیهای مرتبط اقتصاد کشور
در حوزه منابع طبیعی مطالبی گفت و افزود :اگر براساس خدمات
حمایتی ،خدمات فراهمی ،تنظیمی و فرهنگی ارزشگذاری پولی در منابع
طبیعی و محیط زیست ،انجام شود ،سهم منابع طبیعی کشور در تولید
ناخالص ملی به عدد  ۱۵تا  ۱۸درصد خواهد رسید.
گفتنی است :افتتاح کلنگ زنی متمرکز  ۱۳۷طرح عمرانی و
اقتصادی ،دیدار با آیتا...نورمفیدی نماینده ولیفقیه در استان ،دیدار با
استاندار و شرکت در جلسه شورای گفتگو از دیگر برنامههای سفر وزیر
اقتصاد به استان گلستان بود.

برگزاری میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگلهای سوزنی برگ دستکاشت استان گلستان
میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و
توسعه جنگلهای سوزنیبرگ دستکاشت
استان گلستان(فرصتها و چالشها) در
سالن شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد.
این میزگرد با محوریت راهبردهای موثر برای
بهرهمندی از قابلیتها و استفاده بهینه از خدمات
اکوسیستمی جنگلهای سوزنی برگ دستکاشت
با حضور دکتر رامین رحمانی ،دکتر داود آزادفر،
دکتر محمدهادی معیری ،دکتر شعبان شتائی،
دکتر هاشم حبشی و دکتر علیرضا علیعرب به
عنوان اعضای کمیته علمی برگزار شد.
در این میزگرد ،مهندس سید هاشم موسوینژاد
عضو شورایعالی جنگل ،مرتع و آبخیزداری،

برگزاری نشست مشاوران
زنان و خانواده دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی
با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری

نشست مشاوران زنان و خانواده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حضور
دکتر غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد ،که در این نشست
دکتر بهاره شعبانپور به عنوان مشاور امور بانوان دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان شرکت کرده بود.
دکتر غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این جلسه به فراهم نبودن
امکان ایجاد نسبت تساوی بین زنان و مردان در حوزه اساتید و کارمندان
اشاره کرد و گفت :با توجه به اینکه سابقه بهکارگیری اعضای هیأتعلمی خانم به بعد
از انقالب اسالمی ایران باز میگردد و با در نظرگرفتن جریان کند خروجی بانوان در
حوزه تحصیالت تکمیلی ،روال بهکارگیری بانوان در دانشگاهها ،آرامتر انجام میشود و
در حال حاضر ،بحث شایستهساالری و عدم توجه به تفاوتهای جنسیتی در دانشگاهها

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور درباره
دیدگاههای مدیریتی سازمان جنگلها و مراتع
درباره جنگلهای سوزنیبرگ دست کاشت،
توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه دکتر شیرزاد حمدنژاد کیاسری
عضو هیأتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی مازندران درخصوص نتایج
ارزیابیهای کمی و کیفی جنگلهای
سوزنیبرگ دستکاشت ،مطالبی ارائه کرد،
همچنین مهندس شاهرخ جباری به عنوان
صاحبنظر در امور جنگل ،نظرات کارشناسی
خود را درباره آینده جنگلهای سوزنیبرگ
دست کاشت ارائه کرد.

مطرح است و در جلسات متعدد وزارتخانه از روسای دانشگاهها می خواهیم حمایتهای
بیشتری از مشاوران داشته باشند ،همچنین مشاوران نیز باید با استفاده از این ظرفیت
و با شناخت بهتر دانشگاهها ،نقاط ضعف و قوت ،به مدیران مشاوره بدهند.
در ادامه دکتر زهرا کیاساالری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده
گفت :هماکنون در حال تهیه بانک اطالعاتی از اساتید و نیروهای زن دانشگاهها
هستیم تا بتوانیم از ظرفیت این بانوان در مسئولیتهای اجرایی و اجتماعی استفاده
نمائیم.
وی افزود :حضور فعال و علمی در دانشگاهها ،ارتقای توانمندیها ،هدایت
پژوهشها و مباحث فرهنگی از جمله مواردی است که بانوان دانشگاهی باید در انجام
آنها ،متعهد باشند.

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی
آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 3222 0640 :ـ  / 017سایتwww.gau.ac.ir :

برنامههایدانشگاهبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمی
تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان با آرمانهای امامخمینی(ره) و
شهدایگرانقدر

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر ،دانشگاهیان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با آرمانهای امامخمینی(ره) و شهدای
گرانقدر تجدید میثاق کردند.
رئیس دانشگاه در این مراسم گفت :انقالب اسالمی ایران ،بزرگترین
اتفاق قرن بیستم بود ،البته در قرن بیست ،انقالبهای متعددی در سطح جهان
به وقوع پیوست اما انقالب اسالمی ایران از ویژگی خاص مردمی بودن بهرهمند
بود.
دکتر علی نجفینژاد افزود :نظام  ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی با رهبری امام
خمینی(ره) و همراهی مردم به تاریخ پیوست و انقالب پیروز شد در حالیکه
بسیاری از تحلیلگران ،پیروزی این انقالب را ممکن نمیدانستند.
وی یادآورشد :امروزه دشمن پس از چهل سال توطئه ،به جنگ اقتصادی
روی آورده است ،اما همچنان که مردم طی این چهل سال دشمنان را ناامید
کردند ،در آینده نیز ناامید خواهند کرد.
وی بیان کرد :حضور گسترده در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،نمونه بارزی از
ناامید شدن دشمنان کینهتوز انقالب خواهد بود.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه نیز در این
مراسم گفت :دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران طی این چهل سال
به همه کشورهای دنیا ،شناسانده شد و موضوع قابل انکاری نیست.
حجت االسالم و المسلمین سید رضا طاهری افزود :امنیت ،آرامش،
عزت و عظمت منطقه خاورمیانه ،امروز مرهون جمهوری اسالمی ایران است.
وی خاطرنشان کرد :ایران امروزه از لحاظ علمی ،فناوری و دفاعی جز
قدرتهای مهم دنیاست و همین انقالب اسالمی زمینه را برای مبدل شدن به
قدرت علمی و دفاعی و ایران مهیا کرد.
وی تصریح کرد :با عمل به دستورات قرآن کریم ،اخالص و درنظرگرفتن
تواناییهای و همراهیهای ملت میتوانیم در همه زمینهها ،به خصوص اقتصاد
موفق باشیم.
*********

شرکت دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در برنامه گرامیداشت دهه فجر با حضور
نماینده ولیفقیه در استان گلستان

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه به مناسبت دهه
فجر انقالب اسالمی

به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران ،پیادهروی همگانی کارکنان دانشگاه از باشگاه
فرهنگیان به سمت تپه نورالشهدا و زیارت مزار شهدای گمنام برگزار
شد.
در این برنامه که با حضور جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار شد،
شرکتکنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای
گرانقدر انقالب اسالمی با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و انقالب تجدید
عهد و پیمان کردند.
مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این
مراسم گفت :باتوجه به همزمانی ایام شهادت حضرت فاطمه(س) با دههفجر
باید اقدامات و رفتارهای ما ادامه دهنده راه اهل بیت(ع) ،امام خمینی(ره) و
شهدای گرانقدر باشد.
حجتاالسالموالمسلمینسیدرضاطاهریبااشارهبهجانفشانیها
و ایثارگریهای شهدای گرانقدر بیان کرد :امروزه علم و پیشرفت علمی
یک نوع جهاد است که عالمان کشور باید با روحیه مجاهدت ،تالش خود را
درخصوص اعتالی جمهوری اسالمی ایران ،بیشتر و بهتر انجام بدهند.
*********

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر ،نمایشگاه دستاوردهای
چهل ساله انقالب در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با حضور استاندار گلستان ،رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نمایشگاه ،فعالیتها
و دستاوردهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،کارآفرینی را طی سال  ۱۳۵۷تا به
امروز را در معرض دید عموم قرار داده است.
شایان ذکر است :این نمایشگاه از  ۱۳لغایت ۱۹بهمنماه از ساعت ۹
الی  ۱۹:۳۰در خیابان شهید بهشتی ،سایت مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،سالن شهید موسی رضازاده ،آماده بازدید عموم
شهروندان است.
*********

برگزاری کرسی تالوت قرآن کریم در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جمعی از دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در برنامه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران که با حضور حضرت آیتا ...نورمفیدی نماینده ولیفقیه
در استان گلستان و امام جمعه گرگان در مسجد جامع گلشن برگزار
شد ،شرکت کردند.
گفتنی است :در این مراسم از مریم مقدم ،گوهر شیخفندرسکی و
رمضانعلی کشیر از کارمندان دانشگاه تقدیر شد.
شایان ذکر است :در این دیدار جمعی از مسئولین و کارکنان دستگاههای
اجرایی ،پزشکان ،فرهنگیان ،دانشجویان ،اساتید ،نیروهای نظامی و انتظامی
حضور داشتند.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ،کرسی
تالوت قرآن کریم با حضور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،جمعی از اعضای هیأتعلمی ،کارکنان و دانشجویان و
مسئولین شهرستان گرگان در نمازخانه امام علی(ع) سایت مرکزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این برنامه دکتر غالمرضا منتظری عضو هیأتعلمی دانشگاه در خصوص
چگونگی شکل گیری انقالب اسالمی ،چهل سالگی انقالب ،مسائل و مشکالت
کشورکه در این مدت با آن دست به گریبان بوده و هست و دستاوردهای چهل
ساله انقالب توضیحاتی داد.
در این دوره از کرسی تالوت قرآن کریم که به مناسبت یادبود شهید تقی
االزمنی نوده برگزار شده بود ،استاد هادی اسفیدانی از مشهد و استاد محمد
نعیمی از رامیان و گروه مدیحه سرایی فطرس از مینودشت ،اجرای برنامه
کردند.
شایان ذکر است :در این برنامه که با استقبال چشمگیر مردم روبرو شد،
قرعهکشی سفر به مشهد و اهدای جوایز ،مراسم نورافشانی و صرف شام نیز
انجام شد.
*********

حضور دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در راهپیمایی ۲۲بهمن

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران،
دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان همگام
با دیگر هموطنان ،در راهپیمایی یوم ا ...بیست و دوم بهمن ،حضور
داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،رئیس دانشگاه ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از معاونین دانشگاه ،اساتید و کارکنان
از ساعت  ۱۰صبح با حضور درسایت مرکزی دانشگاه به صفوف راهپیمایی
مردم گرگان پیوستند.
گفتنی است :در بیانیه صادر شده از سوی دانشگاه به مناسبت  ۲۲بهمن
براین نکته تاکید شده بود که ما دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،همزمان با چهلمین بهار انقالب اسالمی اعالم میداریم،
همچون گذشته با فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و سعی خواهیم کرد
در اعتالی جایگاه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف
علیالخصوص عرصههای علمی و پژوهشی ،گامهای موثری برداریم.
*********

برگزاری مسابقه نقاشی  ۴۰متری در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ،مسابقه
نقاشی  ۴۰متری با حضور فرزندان کارکنان دانشگاه و تعدادی از
دانشآموزان مدارس گرگان در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
مسئول روابط عمومی دانشگاه در این خصوص گفت :همانطور که
امام خمینی (ره) گفت که «امید من به شما دبستانیهاست» و بعدا آن
دبستانیهای دیروز ،خاطره ماندگار دوران دفاع مقدس را رقم زدند و تأکیدات
مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به نسل جوان و خصوصا کودکانی که نسل
پاک و آیندهساز کشور را تشکیل میدهند ،ما نیز سعی کردیم در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان قدیمیترین نهاد آموزش
عالی شمال کشور و در یک محیط علمی ،میزبان این نونهاالن و آیندهسازان
کشور باشیم و با برپایی مسابقه نقاشی  ۴۰متری ،نقشی کوچک در بزرگداشت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران داشته باشیم.
سید کمال میرشمسی افزود :در این مسابقه نقاشی حدود  ۱۰۰نفر از
کودکان و نوجوانان  ۵الی  ۱۵ساله حضور داشتند.
وی خاطر نشان کرد :در پایان به تمامی شرکتکنندگان هدایایی به رسم
یادبود اهداء شد.

