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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

سمپوزیوم بین المللی «لس و خاک های لسی و تغییر اقلیم»

سمپوزیوم بین المللی لس و خاک
های لسی و تغییر اقلیم در یوراسیای
جنوبی ،چهارشنبه بیست و سوم مهرماه
با حضور محققان و دانشمندان ملی و
بین المللی در تاالر خلیج فارس دانشگاه
برگزار شد.
دبیر این سمپوزیوم درمراسم افتتاحیه
گفت :با توجه به حضور رئیس تحقیقات
خاک لس جهان در این همایش و این مسئله
که مطالعه خاکهای لسی جهان بدون مطالعه
لس در ایران و استان امکان پذیر نیست در
تالش برای تاسیس مرکز تحقیقات خاک

لس در استان گلستان هستیم که اقدامات
اولیه آن انجام شده و نیازمند حمایت
بینالمللی هستیم که امیدواریم تا سال آینده
بخشی از مراحل تاسیس آن انجام شود.
دکتر فرهاد خرمالی اظهار کرد :به
دلیل ناشناخته بودن مناطق لسی ایران،
حضور محققان خارجی در این سمپوزیوم
از یک سو چشمگیر و از سوی دیگر هم
فرصت مغتنمی بود.
وی تصریح کرد 100 :مقاله ارسال
شده به این سمپوزیوم در  3گروه تغییر
اقلیم ،سنیابی خاک و پتانسیل حاصلخیزی

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در مراسم افتتاحیه بیست و دومین کنگره
ملی علوم و صنایع غذایی:

حلمشکلآبوغذا
بایددریکبستهجامع
پیگیریشود
6

و فرسایش خاک ارائه شده بودکه  60مقاله
از  65مقاله انتخاب شده از کشورهای
خارجی ارسال شده بود ،همچنین 32
مقاله در بخش پوستر و  25مقاله در بخش
شفاهی ارائه شد.
دبیر اجرایی این سمپوزیوم نیزدر
مراسم افتتاحیه گفت :خاکهای لس،
منبع غنی از مواد معدنی هستند که برای
کشاورزی بسیار مناسب هستند و با
مدیریت غلط از دست میروند.
دکتر فرشاد کیانی افزود :علت
انتخاب استان گلستان برای برگزاری این

به میزبانی دانشگاه علوم
کشاورزیومنابعطبیعیگرگان؛

اولینهمایشملی
آبزیپرورینوین،
چالشهاوفرصتها
برگزارشد
6
دکتر نجفی نژاد :توجه به
دانشگاههاموجبتوسعهاستان
گلستان می شود

نشستمشترکهیأت
رییسهدانشگاهبا
اعضایشورایشهر
6

سمپوزیوم این بود که این خاکها به صورت
پیوسته و کامل تنها در استان گلستان وجود
دارد و در هیچ جای کشور به این شکل
نیست ،بطوریکه خاکهای لس در استان
گلستان نزدیک به  100متر عمق دارند
که در استانهای دیگر این میزان بین 30
سانتیمتر تا  2متر است.
وی اذعان کرد :این سمپوزیوم
با همکاری دانشگاههای بن ،کلن و
هانوفر آلمان و دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابعطبیعی گرگان برگزار شد.
ادامه در صفحه 5
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ابالغ حکم رییس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان از سوی وزیر علوم،
تحقیقات وفناوری

حکم ریاست دانشگاه ،پانزدهم شهریورماه
از سوی وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری ابالغ
شد.
در متن این حکم که از سوی دکتر
محمدعلی نجفی ،سرپرست وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به دکتر نجفی نژاد ابالغ شده
آمده است :با عنایت به مراتب تعهد ،تخصص

و تجارب ارزنده جنابعالی در امر آموزش عالی،
براساس مصوبه جلسه  751مورخ 93/6/11
شورای عالی انقالب فرهنگی به موجب این حکم
به مدت چهارسال از تاریخ  93/10/14به عنوان
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان منصوب می شوید .از جنابعالی انتظار دارد
که براساس اهداف ،سیاستها و برنامههای تقدیم
شده به مجلس شورای اسالمی و بهره مندی از
تجربیات مفید استادان ،محققان و کارشناسان
محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان
عزیز و همفکری با سایر مسئوالن ،گامهای مؤثری
در جهت اعتالی نظام آموزشی عالی کشور و

نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بردارید .ضروری است
در حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای مؤثر به
منظور صرفه جویی در هزینه ها ،پرهیز از تجمل
گرایی ،تقویت نظم و انضباط و قانونمندی وارتقای
علمی ،فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به
خدای تعالی بکوشید.
گفتنی است :دکتر نجفی نژاد عضو هیأت
علمی دانشکده مرتع وآبخیزداری دانشگاه است
که مدرک دکتری خود را در سال  84از دانشگاه
تهران اخذ نموده و پس ازمراسم معارفه از  23دی
ماه سال گذشته بعنوان سرپرست دانشگاه منصوب

و مشغول به کار شده است.
؟؟؟

دومین نشست اعضای هیأت علمی بازنشسته
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان برگزار شد
دومین نشست اعضای هیأت علمی
بازنشسته دانشگاه با ریاست و معاونین
دانشگاه در محل اردوگاه فرهنگی حضرت
بقیه ا ...االعظم شصت کالته برگزار شد.
دکتر نجفی نژاد در ابتدای این نشست
گفت :بسیار خوشحالیم که طبق وعدهای
که داده بودیم دومین نشست اعضای هیأت
علمی بازنشسته دانشگاه را در فضایی صمیمی
برگزار کنیم.
وی افزود :هدف ما از برگزاری این
نشستها استفاده از تجربیات اعضای هیأت
علمی پیشکسوت دانشگاه و ایجاد ارتباطی
نزدیک بین این عزیزان باهم و با مجموعه
دانشگاه است.

وی تاکید کرد :در ادامه این مسیر
هم سعی خواهیم کرد براساس امکانات و
ظرفیتهای قانونی و بودجهای موجود ،شرایط
استفاده بهتر از تجربه فرهیختگانی که عمر
خود را در جهت تربیت نسلهای مختلفی از
دانشجویان سپری کردند ،فراهم نماییم.
ریاست دانشگاه در پایان خاطر نشان
کرد :از امروز و در پنجاه و هفتمین سال
تأسیس این دانشگاه به عنوان اولین نهاد
آموزش عالی شمال کشور و قدیمی ترین
دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ایران ،توسط روابط عمومی دانشگاه،
فراخوان جمع آوری اسناد ،عکس ،فیلم و
نوشتههای مربوط به تاریخچه دانشگاه را

آغاز کردهایم که امیدواریم با همراهی اساتید،
کارکنان و دانشجویان قدیمی دانشگاه و عموم
مردم ،علی الخصوص مردم فهیم گرگان،
بتوانیم در زمینه تدوین تاریخچه  57ساله
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
گامهای ماندگاری را برداریم.
در ادامه این نشست جمعی از اعضای

هیأت علمی بازنشسته دانشگاه به ارائه نقطه
نظرات خود پرداختند که از مهمترین آنها
میتوان به نحوه همکاری اساتید بازنشسته با
دانشگاه ،چگونگی استفاده و انتقال تجربیات
علمی ،پژوهشی و مدیریتی اساتید ،فراهم
آوردن شرایط برگزاری منظم نشستهای ماهانه
اساتید با مسئولین دانشگاه و ...اشاره نمود.

نشست مشترک هیأت رییسه دانشگاه با
اعضای شورای شهر
دکتر نجفی نژاد :توجه به دانشگاهها موجب توسعه استان گلستان می شود

نشست مشترک اعضای شورای شهر
گرگان ،با هیئت رییسه دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان در دفتر ریاست دانشگاه
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این نشست گفت :توجه

به دانشگاهها موجب توسعه استان شده و به رفع
مشکالت منطقه کمک خواهد کرد.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :وجود ساختمان
مرکزی دانشگاه در خیابان شهید بهشتی با قدمتی
بیش از  57سال ،موقعیتی استراتژیک در گرگان

دارد که امیدواریم با تکمیل ساخت و سازها در
پردیس دانشگاه ،این ساختمان به پردیس بین
الملل و مرکز فرهنگی و علمی شهر گرگان
تبدیل شود.
وی خاطر نشان کرد :احداث تاالر و یا
فرهنگسرای بین المللی با ظرفیت بیش از هزار
نفردر اراضی حاشیه پردیس دانشگاه ،جمع
آوری آبهای سطحی از پشت بامها و پساب
لوله های اطراف محوطه پردیس ،استفاده بهینه
از فضای سبز ،رفع مشکالت فاضالب خوابگاه
خواهران دانشگاه ،از جمله خواسته های دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از اعضای

شورای شهر می باشد که با کمک رساندن به
دانشگاه در این زمینه ها موجبات تسهیل در
امورات دانشجویی و توسعه علمی در منطقه
فراهم می شود.
در ادامه نشست ،علی کالتی عضو
شورای شهر گرگان پیشنهاد تشکیل کمیته
مشترک مابین دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان و شورای شهر را عنوان نمود که
موضوعات مورد بحث در آن کمیته بررسی
شود و همچنین مقرر شد جلسه ای با حضور
شهردار ،اعضای شورای شهر و هیئت رییسه
دانشگاه نیز جهت تعامل بیشتر برگزار شود.
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با حضور عضو شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد؛

مراسم آغاز سال تحصیلی  94ـ 93دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مراسم آغاز سال تحصیلی  93-94دانشگاه با حضور حجت
االسالم و المسلمین دکتر احمدی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی ،سه شنبه هشتم شهریورماه در تاالر خلیج فارس برگزار
شد.
رییس سازمان سمت در این مراسم گفت :از انقالب اسالمی
ایران به عنوان تحول مثبت در تاریخ کشور می توان یاد کرد که
اثرات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی آن روز به روز بیشتر می شود.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی خاطر نشان کرد :دین
با علم مغایر نیست و جمهوری اسالمی ایران تجربة خوبی در
این موضوع است ،همانطور که در دوران کهن دانشمندان بزرگ
مانند ابوعلی سینا ثابت کردند که دین اسالم و علم هیچ منافاتی با
یکدیگر دارند.
وی یادآور شد :با امنیتی که بواسطه خون شهدا در ایران به
وجود آمده است دانشجویان و دانشمندان کشور باید به صورت
دقیق و عمیق به مطالعه بپردازند و از سطحی نگری در امور
خودداری کنند.
وی با بیان اینکه بهترین مردم کسانی هستند که علم خود
را با علم دیگران در هم آمیزند ،اذعان کرد :همه ادیان و به
خصوص دین اسالم از ما می خواهند که بدانیم همه از سوی
خداییم و به سوی او باز می گردیم.
رییس دانشگاه نیز در این مراسم گفت :امیدواریم با همت

دانشجویان ورودی جدید و همراهی اساتید و حمایت مسئولین،
آنگونه که زیبنده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و منطبق بر انتظار جامعه از آن است ،به قلههای پیشرفت و تعالی
دست یابیم.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :جوانان امید آینده این کشور
هستند ،از این رو طبیعتا آموزش و تربیت آنان در دانشگاهها نقش
موثر و کلیدی در ساخت آینده و رشد و تعالی کشور دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف بلند نظام راهی
جز عبور از مسیر توسعه علمی نداریم ،متذکر شد :باید برای
رسیدن به جامعهای دانش بنیان ،و رسوخ علم و دانش و خرد در

تمام زوایای کشور آنگونه که شایسته ملت و کشور ایران اسالمی
است ،همواره در آن رشتهای که مشغول به تحصیل هستیم ،تالش
کنیم.
رییس دانشگاه با اشاره به سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری در حوزه علم و فناوری تأکید کرد :در یک بند از این
سیاستها ،دانشجویان به تحصیل علم و اخالق و تجهیز به سالح
ارزشهای انسانی و الهی توصیه میشوند و قطعا اگر این ارکان در
دانشجویان نهادینه شود ،میتوان به تحقق تمامی آرمانهای اسالم
و انقالب جام ه عمل پوشانید.
گفتنی است :در این مراسم از پانزده نفر دانشجویان
ممتاز دانشگاه به نامهای عفت پرآور(رشته زراعت) ،فاطمه
عرب عامری(مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی) ،مرضیه
شریفات(حفاظت و اصالح چوب) ،شبنم رازقی(محیط زیست)،
جابر بره( علوم دامی) ،اقدس قاسمی(جنگلداری) ،صبا صمدی(
گیاهان دارویی و ادویه ای) ،یحیی درویش قلی آباد(علوم
دامی -تغذیه دام) ،سوسن مقصودلونژاد(ترویج کشاورزی)،
سید حجت میرصادقی(شیالت) ،زهرا محبی(علوم مرتع) ،اعظم
میرحیدری(تغذیه دام) ،حامد متین بهزاد(بیولوژی و آناتومی
چوب) ،مریم طالبی(علوم خاک) و زهرا وکیلی(بیماری شناسی)با
تقدیم اهدای جایزه و لوح سپاسی از سوی معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

همزمان با ازدواج آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)؛

برگزاری مراسم «جشن عشق ،انتخاب و ازدواج» در دانشگاه
مراسم جشن عشق ،انتخاب و ازدواج،
شنبه پنجم مهرماه با حضور حجت االسالم
والمسلمین حسین دهنوی در تاالر خلیج
فارس دانشگاه برگزار شد.
کارشناس مذهبی صدا و سیما در این مراسم
اولین شرط آمادگی برای ازدواج در آقایان را
"رشد عقالنی" ،دومین شرط را "رشد شخصیتی
و اجتماعی" ،سومین شرط را "رشد عاطفی"،
چهارمین شرط را "قدرت مدیریت بحران" و
پنجمین شرط را "استقالل فکری" دانست.
حجت االسالم والمسلمین حسین دهنوی
درباره میزان اهمیت ظاهر طرفین بیان داشت:
نباید در ظاهر فاصله زیاد باشد؛ اما این مورد نباید
به عنوان یک اصل تلقی شود.
وی گفت :برای یک ازدواج اصولی و
عقالنی باید به اصل "همتایی" توجه ویژهای شود
که متاسفانه در مجامع دانشگاهی با وجود اینکه
به اهمیت این اصل اشراف دارند؛ اما ارتباطات
عاطفی و احساسی مانع از توجه به این اصل مهم
در زندگی می شود.
وی با بیان این مقدمه بر شناخت از طرف
مقابل تاکید و یک ازدواج موفق را منوط بر
اصل "همتایی" خواند و گفت :همتایی چهار

اصل دارد که اصل اول آن "همتایی اعتقادی"
دختر و پسر است به این معنا که دو نفر اعتقادات
مشترک داشته باشند.
حجتاالسالم دهنوی دومین اصل همتایی
را "همتایی مذهبی" معرفی کرد و افزود :بهتر
است دو فردی که تصمیم به ازدواج دارند در
مذهب ،همتایی داشته باشند؛ برخی دانشجویان
که عاشق میشوند میگویند ما قشر فرهیختهای

هستیم و با مذهب یکدیگر کنار میآییم؛ اما اصل
"تولی و تبری" در دین نمیگذارد در همه چیز
کنار بیاییم و از طرفی کنار آمدن خود زوجین
به تنهایی کافی نیست؛ چرا که در ایران روابط
گسترده فامیلی حاکم است و ممکن است فامیلی
مشکل آفرین شود.
وی اصل دیگر را "همتایی خانوادگی"
خواند و هم کفو بودن در وضعیت اقتصادی

امضا تفاهم نامه مشترك دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  گرگان
با دانشگاه النژو چين
پس از پايان سمپوزيوم بين المللي لس ،خاكهاي لسي و تغييرات اقليم در اوراسياي جنوبي ،طي نشستی که با حضور
تعدادی از اساتيد دانشگاه النژو چين با دكتر خزاعيان معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه برگزار شد ،تفاهم نامه مشتركی در
زمينه انجام پروزه هاي تحقيقاتي ،تبادل دانشجوي دكتري علوم خاك ،شركت در سمينار و كنفرانس هاي علمي دو جانبه
فیمابین بين دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و دانشگاه النژو چين به امضاء رسید.

و طبقاتی را زیرمجموعه آن دانست و گفت:
اگر دختر و پسر با هم همتایی اعتقادی و مذهبی
داشته باشند؛ اما خانوادههای آنان متدین و
غیرمتدین باشند ،باز هم ازدواج نباید صورت
بگیرد.
این کارشناس مسائل خانواده و ازدواج،
آخرین اصل همتایی را "همتایی فرهنگی"
دانست و خاطرنشان کرد :ازدواج دو فرد از
دو قومیت یا دو ملیت در موارد بسیاری درست
نیست؛ چرا که این دو اختالفات فرهنگی دارند
و قطعا در آینده دچار مشکل میشوند.
الزم به ذکر است؛ این مراسم بعد از
اذان مغرب و عشا با پرسش و پاسخ جمعی از
دانشجویان ادامه یافت.
از دیگر برنامه های این مراسم میتوان به:
ایستگاه فرهنگی کتاب با موضوع «ازدواج« با
تخفیف  20درصد ،توزیع بروشوربا موضوع
ازدواج ،اجرای مولودی توسط گروه تواشیح
علی بن ابی طالب(ع) ،مسابقه فرهنگی با
موضوع ازدواج ،اهداء جوایز به زوجین
دانشجویی که طی شش ماه ابتدایی سالجاری
ازدواج کرده بودند و اقامه نماز جماعت مغرب
و عشاء اشاره کرد.
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مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهید خوشنام دانشگاه برگزار شد
همزمان با دومین روز از هفته بزرگداشت
دفاع مقدس ،مراسم غبارروبی و عطر افشانی
مزار شهید خوشنام دانشگاه ،چهارشنبه دوم
مهر ماه در پردیس دانشگاه برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در این مراسم گفت:
رزمندگان شجاع ایران با توجه و تمسک به
تعلیمات معنوی و اخالقی دین مبین اسالم
توانستند در برابر دشمنان استقامت و پایداری
کرده و رشادتها و حماسههای جاویدی را رقم
بزنند.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار

افزود :اعتقاد به والیت فقیه و آیههای قرآن
موجب مقاومت و ایستادگی جوانان و رزمندگان
در دفاع مقدس شده بود.
وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون دیگر
جنگ نظامی وجود ندارد ،یادآور شد :درحال
حاضر مدل جنگ دشمنان فرق کرده اما آنچه که
باید در میان اقشار استوار باشد استقامت در برابر
دشمنان است.
از دیگر برنامه های این مراسم می توان به:
برپایی ایستگاه صلواتی ،پخش نواهای مرتبط با
دفاع مقدس و اقامه نماز جماعت ظهر و عصردر
مسجد النبی (ص) دانشگاه اشاره کرد.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛

اولین همایش ملی آبزی پروری نوین ،چالشها و فرصتها برگزار شد
اولین همایش ملی آبزی پروری نوین،
چالشها و فرصتها ،چهارشنبه سی ام مهرماه در
سالن خلیج فارس دانشگاه برگزارشد.
معاون برنامه ریزی استانداری گلستان در
مراسم افتتاحیه همایش گفت :بخش کشاورزی
چهار ماموریت اصلی امنیت غذایی ،سالمت
غذایی ،در دسترس بودن برای آحاد جامعه و
اقتصادی کردن فعالیتها را بر عهده دارد.
مهندس مرگدری افزود :رویکرد استان
گلستان در بحث شیالت ،بسط و گسترش ماهیان
خاویاری به عنوان برند شاخص استان گلستان و
کشور است ،همچنین توجه به پرورش میگو و
استفاده از آبهای نامتعارف در اولویت برنامه ریزی
قرار گرفته است.
دبیر این همایش با اعالم ارسال حدود
 400مقاله به دبیرخانه اولین همایش ملی آبزی
پروری نوین ،چالشها و فرصتها در ادامه گفت:
از تعداد فوق الذکر  240مقاله با داوری  300نفر از
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور برگزیده شدند
که از این تعداد  42مقاله به صورت شفاهی و
مابقی به صورت پوستری ارائه گردید.
مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده
شیالت و محیط زیست یادآور شد :در حاشیه
این همایش ،سه کارگاه سم شناسی ،هموتولوژی
و هیستوپاتولوژی نیز برگزار شد.
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت
کشورنیز در این همایش گفت :از مسئوالن
دانشگاهها می خواهیم با تغییرات در مباحث
آموزشی شیالت ،دررشد و گسترش آبزی پروری
در کشور همکاری نمایند.
دکتر حسین عبدالحی افزود :باال رفتن
هزینه تولید ،کاهش حمایت بنگاههای اقتصادی،
بیماریهای پیش روی ماهیها ،عدم توجه به

مبانی زیست محیطی و آلودگی روزافزون منابع،
از مشکالت مهم آبزی پروری است.
وی خاطرنشان کرد :رویکرد آبزی پروری،
استفاده از آب شور و لبشور بجای استفاه از آب
شیرین است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ادامه گفت:
بحث توسعه به عنوان یکی از اهداف اصلی سند
چشم انداز مطرح است.
دکتر ابوالقاسم خزاعیان افزود :یکی از پیش
شرطهای توسعه حفظ منابع است اما متاسفانه ما
ایرانیها بر خالف آیین و اعتقادات خود همواره
مصرف بیرویه منابع را در دستور کار خود
داریم.
وی تصریح کرد :ما ملزم به حفظ منابع هستیم
که یکی از راههای آن طبق فرمایشات مقام معظم

رهبری ،توسعه مبتنی بر "اقتصاد مقاومتی" است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت منابع ،میزان
مصرف و ایدههای راهبردی موجود ،به بیان
علت برگزاری این همایش پرداخت و گفت:
آمارها و وضعیت فعلی منابع ما را موظف میسازد
که تغییر جدی در فرهنگ مصرف داشته و تغییر
در الگوی مصرف را بسیار جدی بگیریم که در این
زمینه این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه تخصصی
در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی ،اقدامات مهمی
در زمینه آبزی پروری بر اساس استفاده درست از
منابع را مورد توجه قرار داده است.
سریعترین رشد در بخش صنایع
غذایی مربوط به بخش آبزیپروری است
همچنین رئیس موسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور در این همایش گفت :در سال
 2013تقریبا میزان آبزی پروری ما با صیدهایمان

پیاده روی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
به مناسبت هفته دفاع مقدس
در هفتمین روز از هفته دفاع
مقدس و به همت پایگاه مقاومت
بسیج کارکنان شهید موسی رضازاده
دانشگاه ،جمعی از کارکنان دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،

پیاده مسیر باشگاه فرهنگیان تا تپه
نورالشهداء را پیمودند.
در این برنامه که از ساعت 7صبح
آغازشد کارکنان شرکت کننده پس از
پیمودن مسیر در نظر گرفته شده ،ضمن

حضور در مزار شهید گمنام و قرائت
فاتحه و ذکر ایثارگریها و رشادتهای
رزمندگان دوران دفاع مقدس توسط یکی
از مداحان استان ،با آرمانهای شهدای
واالمقام تجدید عهد و پیمان کردند.

متناسب بود که این موضوع نشان دهنده پیشرفت
خوبی در زمینه آبزی پروری کشور است.
دکتر محمد پورکاظمی افزود :یکی از
کاستیهایی که در زمینه آبزی پروری به آن کم
توجهی شده است ،عدم توجه کافی به پرورش
سخت پوستان و صدفها است که باید این رویه
تغییر کند و به آن توجه خاصی شود.
وی عنوان کرد :طبق گزارشات تهیه شده
توسط فائو در سال  ،2014سریع الرشدترین
بخش در مجموعه صنایع غذایی بخش آبزی
پروری و محصوالت این بخش است که پتانسیل
بسیار باالیی در زمینه مواد غذایی را دارد؛ از این رو
نظیر چنین همایشهایی هم به لحاظ حفظ منابع و
هم به لحاظ توسعه صنایع غذایی از اهمیت باالیی
برخوردار است.
گفتنی است :تفاهم نامههای همکاریهای
مشترک با موضوع ماهی و تحقیقاتی بین دانشگاه و
انجمن ماهیان سردآبی ،انجمن ماهیان زینتی کشور
و انجمن آبزی پروری ایران در حاشیه برگزاری
اولین همایش ملی آبزی پروری نوین چالشها
و فرصتها امضاء شد.این تفاهم نامهها به منظور
دستیابی به خودکفایی و توسعه همه جانبه کشور
از طریق بهره گیری از ظرفیتها و تخصصهای علمی
و تحقیقاتی متقابل در هفت ماده به موضوعاتی
همچون فراهم نمودن امکان بازدیدهای علمی،
انتشار کتب ،مقاالت یا نشریات علمی ،تبادل اسناد
و مدارک علمی و ...می پردازد.
شایان ذکر است :حضور در مزار شهید
گمنام دانشگاه و تجدید بیعت با آرمانهای شهداء،
اقامه نماز ظهر و عصر ،صرف ناهار ،گرفتن عکس
یادگاری دسته جمعی شرکت کنندگان در این
همایش و ...از جمله برنامههای این همایش بود.
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استاد جغرافیای دپارتمان دانشگاه کلن آلمان در سمپوزیوم بینالمللی لس ،خاک و تغییر اقلیم یوراسیای جنوبی:

برای جلوگیری از هدر رفت و فرسایش لس ،باید پوشش گیاهی
مناطق حفظ شود
ادامه از صفحه یک...
پروفسور مارتین کهل با اعالم مطلب
فوق در گفتگو با خبرنگاران گفت :این نوع
خاک ها حاصل خیزی بسیار باالیی دارند به
همین دلیل برای کشاورزی مناسب بوده ،اما
باید برای حفظ آن ،مراقب پوشش های گیاهی
مناطق باشیم.
وی اضافه کرد :این نوع خاک در برابر
مشکالت دیگر از قبیل شوری نیز حساس
بوده و اگر پوشش گیاهی از بین برود و منطقه
به شوره زار تبدیل شود ،باعث فرسایش لس
خواهد شد.
استاد دانشگاه کلن ادامه داد :این نوع
خاک در واقع از رسوبات منحصر به فرد از
جنبه مشخص شدن تغییرات اقلیمی و خاص
است که نوع تیره آن نشان دهنده شرایط
مناسب بوده ،اما نوع روشن تر آن نشان دهنده
شرایط خشک است.
وی افزود :حفاظت و مدیریت این خاکها
باید دغدغه افراد جامعه باشد و با توجه به این
که ،این منطقه شرایط بهتری دارد مردم توجه
بیشتری در این زمینه داشته باشند.
به گفته پروفسور کهل؛ براساس تحقیقات
انجام شده ،بیشتر زندگی بشر در گذشته بر
روی خاک لس بوده و حتی می توان از نوع
این خاک ،نوع شکل گیری زندگی افراد را هم
مشخص کرد و می توان ادعا نمود که لس با
تمدن ارتباط مستقیم دارد.
رییس اتحادیه خاک اروپا در حاشیه این
سمپوزیوم طی گفتگویی با خبرنگاران گفت:
دانشمندان چند سال قبل متوجه شدند که بین
حاصل خیزی زمین با خاک لس ارتباط وجود
داشته و این نوع خاک بهترین منبع تغذیه برای
گیاهان و کشاورزی است بوده ولی به شدت به
فرسایش حساس است.
پروفسور احمد مرموت بر نقش رسانهها
و دانشگاهها در ترویج ،حفظ و نگهداری
پوشش گیاهی این مناطق تاکید کرد و افزود:

رسانهها باید در خصوص اهمیت این نوع خاک
و پوشش گیاهی روی آن اطالع رسانی کنند.
وی اضافه کرد :اگر ما بخواهیم در قالب
سمپوزیوم در جایی جمع شویم و هیچ اطالع
رسانی صورت نگیرد ،نشست ها و دستاوردهای
ما در این خصوص تاثیر چندانی نخواهد
داشت ،همچنین در این گونه همایشها روابط
بینالملل حرف اول را میزند و مردم از نقاط

مختلف دنیا باید به این همایشها آمده و ایدهها
و عقایدشان را با هم به اشتراک بگذارند.
همچنین طی روزهای برگزاری این
سمپوزیوم ،اساتید و محققان شرکت کننده از
مناطق مختلفی از خاکهای استان گلستان و
مازندران مثل جنگل النگدره ،سایت توشن،
شهرستان نکاء ،منطقه آق بند و ....بازدید
کردند.

انتشار كتاب توسعه دانشبنيان كشاورزي توسط يكي از اعضاي
هياتعلميدانشگاه
كتاب "توسعه دانش بنيان كشاورزي:
مديريت دانش ،فناوري و نوآوري در
كشاورزي" توسط دكتر شريفزاده از
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم كشاورزي
و منابع طبيعي گرگان با همكاري دكتر سيد
محمود حسيني استاد دانشگاه تهران تدوين و
توسط انتشارات جهاد دانشگاهي تهران منتشر
شده است.
دکتر ابوالقاسم شریف زاده در این
خصوص گفت :اين كتاب به لحاظ موضوعي
جزو اولين آثار منتشر شده با اين موضوع در
كشور است.

وی خاطر نشان کرد :کتاب مذکور در شش
فصل به معرفي سامانهها و سازوكارهايهاي
بهرهگيري نهادمند از دانش ،فناوري و نوآوري
در فرآيند توسعه كشاورزي ميپردازد.
وی یادآور شد :فصل اول این کتاب به
موضوع نظام فناوري كشاورزي :چارچوبی
برای مدیریت توسعه فناوری در کشاورزی،
فصل دوم به نظام دانش و اطالعات كشاورزي:
چارچوبی برای مدیریت دانش در بخش
کشاورزی ،فصل سوم به نظام تحقيقات
كشاورزي :ساختار و کارکردها و فصل چهارم
به جایگاه آموزش عالي کشاورزی در تحقيقات

و توسعه كشاورزي :تحقیقات دانشگاهی
کشاورزی اشاره شده است.
دکتر شریف زاده اذعان کرد :در فصل
پنجم به موضوع نظام نوآوری كشاورزي:
چارچوبی برای مدیریت نوآوری در کشاورزی
و در فصل ششم مروری تطبیقی بر الگوهای
نظاممند پژوهش ،فناوری و نوآوری کشاورزی
آورده شده است.
شایان ذکر است :دکتر شریف زاده دارای
درجه تحصیلی دکتری تخصصی از دانشگاه
تهران و مدیرگروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه می باشد.

دبیر این سمپوزیوم طی مصاحبه ای در
خصوص این بازدیدها گفت :هدف بازدید از
جنگل النگدره مشاهده خاکهای لس این جنگل
با مواد مادری لس بود که زیرپوشش جنگلی
ایجاد می شوند و تکامل پیدا می کنند و از
سوی دیگر جنگل نیز با پوشش مناسب از این
خاکها محافظت می کند.
در سایت توشن مشاهده توالی لس و
پالئولوس و برآورد سن خاک این منطقه که از
جوانترین سن( 20هزار سال پیش) تا قدیمی
ترین سن ( 130هزار سال پیش) مورد نظر
بود.
حضور در شهرستان نکاء به این دلیل انجام
شد که این منطقه ،در حال حاضر مرطوبترین
منطقه کشور است و قدیمی ترین و تکاملی
ترین خاکهای قدیمی را دارد.
بازدید از خاک سرخ منطقه آق بند و سنگ
آهک منطقه آقچه گیل باتوجه به جذابیت این
منطقه به لحاظ سن احتمالی این خاکهای قرمز
رنگ و منشأ آنها انجام شد و قرار شد تفاهم
نامه مشترکی در این خصوص با محققین کشور
چین امضا شود تا به مسئله تعیین سن و منشأ
آنها پرداخته شود.
همچنین از سایت آق بند  2که محققان
و اساتید دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان و دانشگاههای آلمان در
آن به صورت مشترک به کارتحقیقاتی می
پردازند نیز بازدید به عمل آمد .بازدید از میل
قابوس گنبد ،اجرای موسیقی ترکمنی ،ذکر
خنجر و بازدید از موزه فرش گنبدکاووس
از برنامه های روز چهارم این سمپوزیوم
بود .بازدید از مقبره خالد نبی(ص) ،حضور
در سد بوستان و برررسی چند بند قطعنامه
این سمپوزیوم در دفتر رییس دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و حرکت به
سوی استان فارس و بازدید از خاکهای لس
و بازدید از مناطق باستانی آن استان از دیگر
برنامههای این سمپوزیوم بود.
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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم افتتاحیه بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی:

حل مشکل آب و غذا باید در یک بسته جامع پیگیری شود
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان شنبه هشتم شهریورماه در مراسم
افتتاحیه بیست و دومین کنگره ملی علوم و
صنایع غذایی گفت :حل مشکل آب و غذا باید
در یک بسته جامع پیگیری شود.
دکتر علی نجفینژاد اظهار داشت :امنیت
غذایی و امنیت آب دو مسئلهای است که عمر
زیادی در استفاده از این واژهها نمیگذرد و به
تازگی در ترمونولوژی و متون علمی وارد شده
است.
وی با بیان اینکه آب و غذا با یکدیگر در
ارتباط است ،تصریح کرد :بخش اعظمی از نیاز
غذایی جامعه از طریق کشاورزی تامین میشود که
این بخش به آب زیادی نیاز دارد.
وی فرسایش خاک ،افزایش گازهای
گلخانهای ،گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم
را در سایه رفتارهای بشری با طبیعت خواند
و گفت :مسئله غذا دارای ابعاد مختلفی است که
باید در این راستا یک نگرش و دید جامع وجود
داشته باشد.
وی افزود :تامین غذای مناسب و کافی
با کمترین آسیب به منابع محیط زیست جزو
موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم و در
برنامههای علمی و سیاستگذاری مورد توجه قرار
گیرد.
دبیر این کنگره در مراسم افتتاحیه از ارسال
 800مقاله به دبیرخانه کنگره خبر داد و گفت :از
این میان  650مقاله مورد تایید قرار گرفت که 400
مقاله اصیل تحقیقاتی و  250مقاله مروری بودهاند.
دبیر بیست و دومین کنگره ملی علوم و
صنایع غذایی ادامه داد :از میان مقاالت راه یافته

به کنگره  80مقاله به صورت شفاهی و  570مقاله
به صورت پوستر ارائه شد که از این میان 50
درصد مقاالت ارسالی به شیر و فرآورده های لبنی
اختصاص دارد که میتوان از آنها در صنایع استان
بهره برد.
وی معطوف کردن توجه اساتید ،محققان
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی را
از جمله اهداف این کنگره برشمرد و یادآور شد:
ارائه چالشها ،راهکارها در زمینه شیر و فرآوردههای
لبنی و فراهم کردن زمینه تبادل افکار در یک فضای
علمی جزو اهداف مهم این کنگره است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
ادامه اظهار داشت 730 :هزار تن شیر در استان
گلستان تولید میشود و جمعأ در کشور میزان
تولید شیر هشت میلیون تن می باشد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر
ضرورت ارتباط بین صنایع کوچک و بزرگ
تاکید کرد و بیان داشت :اگر قرار باشد صنایع

کوچک متکی به خودشان باشند و هیچ پیوندی
بین آنها و واحدهای بزرگ در زمینه تامین مواد
اولیه انجام نشود واحدهای کوچک صنعتی به
سرعت از بین میروند ،واحدهای کوچک همانند
گلی هستند که با باد بهاری شکوفا و با یک باد
خزان به سرعت از بین میروند.
استاندارگلستان نیز در این مراسم گفت :با
بیان این که دانشگاهها باید سرمایه ها را مدیریت
کنند گفت :معنای این که دانشگاه ها باید مدیریت
سرمایه کنند این است که مثال در استان ما که
محور توسعه کشاورزی و صنعت و گردشگری
است دانشگاهها چه برنامه ها و حساسیت هایی
و راهکارهایی نسبت به این موضوع دارند و چه
مقدار با نهادهای مرتبط این موضوع ارتباط و
تعاول دارند.
وی با بیان این که حساسیت دانشگاهها
نسبت به این موضوعات کم است گفت :شرایط
ارتباطی بین دانشگاه و بخش های اجرایی درگیر

کار شرایط گسسته ای است و بسیاری از جلسات
علمی دانشگاه خروجی کاربردی ندارد.
دبیر کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
ایران درمراسم اختتامیه این کنگره که یکشنبه
نهم شهریورماه بدر تاالر خلیج فارس برگزار
شد گفت :موضوع تحول سرفصلهای رشته های
صنایع غذایی در دانشگاه های کشور در حاشیه
این کنگره بررسی و مصوب شد.
دکتریحیی مقصودلو اظهار کرد :در راستای
این تصمیم و بنا شد سرفصل دروس متحول شده
و براساس نیازی که در بخش اجرا داریم تدوین
شود تا دانشجویان بیشتر از قبل موارد مورد نیاز
بخش اجرا را ارائه دهند.
دبیر علمی کنگره ملی علوم و صنایع
غذایی ایران نیز در این مراسم گفت :در پایان
این کنگره در بخش مقاالت شفاهی مقاله بهرام
آچاچیرویی با عنوان فوندانسیون و جایگزینی
چربی شیر برای تولید پنیر با استفاده از روغن
فندق عنوان نخست را کسب کرد و حسین
جوینده با مقاله تولید پنیر سویا مطابق با ذائقه
ایرانی ،همایونی راد با مقاله فرآورده های لبنی
پریبایتیک و پروبیوتیک و مهیا اورجی با مقاله
تاثیر کتیرا بر خواص بافتی پنیر عنوان های بعدی
این بخش را بدست آوردند.
دکترمرتضی خمیری افزود :در بخش مقاله
پوستری نیز مریم داوطلب با مقاله کاربرد فلورها و
فالویدها برای تولید ماست ،عباس عابدفر با مقاله
اهمیت پلی ساکاریتهای خارج سلولی در باکتری
های اسیدالتیک و سیدسجاد ملک حسینی با
مقاله بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه روغن
آفتابگردان عنوانهای برتر را کسب کردند.

مدیر امور اداری دانشگاه در مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند:

نیروی انسانی در هر سازمان ،اصلی ترین و باارزشترین سرمایه است
مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز
کارمند ،دوشنبه دهم شهریور ماه با حضور
جمع کثیری از کارکنان دانشگاه در تاالر خلیج
فارس برگزار شد.
مدیر امور اداری دانشگاه در این مراسم
گفت :نیروی انسانی در هر سازمانی ،اصلی ترین
و باارزش ترین سرمابه آن سازمان است.
مهندس محمود نیک پیام افزود :فراهم
آوردن بستر کار و رسیدن به قله های رفیع
برعهده قشرکارمندی است.
وی یادآور شد :آموزش جامع ،هدفمند
و مشارکتی کارکنان و نیروی انسانی خالق و
صاحب مهارت در هر سازمانی موجب پیشرفت
آن سازمان می باشد.
رییس دانشگاه در ادامه این مراسم گفت:
با کنکاش در خصوص سازمانهای موفق متوجه
می شویم نیروی انسانی کارآمد موجبات ارتقاء و
رشد آن سازمان را به وجود می آورند.
دکتر علی نجفی نژاد با اشاره به تدوین
نقشه راه کشور یادآورشد :این سیاستها در 26
بند ارائه شده که نهادینه سازی فرهنگ سازمانی،

چابکسازی و کوچک سازی مجموعه دولت،
نهادینه سازی وجدان کاری،امانتداری و ...ازجمله
بندهای این نقشه راه می باشند.
دکتر سرا ...گالشی معاون اداری ،مالی و
توسعه منابع دانشگاه نیز در این مراسم ضمن
گرامیداشت هفته دولت و روزکارمند گفت:
کارکنان باید آگاهی خود را در زمینه کاری

افزایش داده و در کارهای خود پایداری داشته
باشند تا با همکاری و همیاری هم دانشگاهی
شایسته را ایجاد کنیم.
گفتنی است :در این مراسم که گروه
باستانی کاران باشگاه پوریای ولی و گروه
موسیقی مهرگان به اجرای برنامه پرداختند،
کلیپ صلوات خاصه امام رضا(ع) نیز پخش

شد و از کارمندان نمونه دانشگاه در سال 1393
به نامهای مرتضی فوالدی(مسئول دفتر حوزه
پژوهشی) ،فاطمه دهنوئی(مسئول حضور و
غیاب و اضافه کار) ،نسرین فالحی (کارشناس
تحصیالت تکمیلی) ،ماهرخ لیاقی(کارشناس
خوابگاه خواهران) ،مریم مقدم(کارشناس
انجمنهای علمی دانشجویان) ،یحیی حسن
پورفوجردی (کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی
علوم دامی) ،غفار یلمه(کارپرداز دانشکده های
علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ) ،مدینه
تربتی نژاد(کارشناس آموزش) ،حمیدرضا
کالتی(مسئول امور عمومی پردیس) ،سیده
هما حسینی(مسئول دفتر دانشکده شیالت
و محیط زیست) ،زینب گرائلی(کارشناس
آزمایشگاه) ،روح ا ...مهدوی(کارشناس حوزه
ریاست) ،علی وزیری(انتظامات برادران) و از
محمد امیرخانی ،رحمت عمادالدین ،ابوالفضل
قربانعلی ،حجت مقصودلو ،خالق نیکفرد،
غالمرضا طاهری ،عسگر رضایی نژاد ،حسین
رضایی نوده به عنوان کارکنان بازنشسته
دانشگاه نیز تقدیر شد.
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رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جمع خبرنگاران:

برنامه توسعه کشاورزی گلستان تدوین شد
نشست خبری رییس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اصحاب
رسانه ،دوشنبه بیست وهفتم مرداد ماه در
سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه بااعالم مطلب فوق در
این نشست گفت :با همکاری استانداری
گلستان نسبت به تدوین برنامه توسعه کشاورزی
گلستان اقدام شد.
دکتر علی نجفی نژاد با بیان اینکه نخستین
ماموریت دانشگاه تربیت نیروی انسانی
متخصص است ،یادآور شد:کارشناسان ما
در بسیاری از ادارات فعال هستند ،در راستای
محصول پنبه چند مورد طرح تحقیقاتی توسط
اساتید انجام شده است.
وی از واگذاری برخی ماموریتهای
ملی به دانشگاه خبر داد و گفت :طرح آمایش
استان ،طرح کالن ملی آبخیزداری و طرحهای
دیگری در زمینه بذر ،دام و جنگل به دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار
شده است.

وی ادامه داد :در حوزه فعالیتهای
پژوهشی نظیر تولید مقاالت ،سرانه چاپ کتاب،
سرانه گزارش تحقیقاتی این دانشگاه توانسته در
جایگاه یک تا سه کشور قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان جزو  10دانشگاه برتر

کشور است ،گفت :ارائه  195مقاله ISI، 445
مقاله  ،ISCیکهزار و  105کنفرانس داخلی،
 305مقاله در کنفرانس بینالمللی بخشی از
فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه در سال گذشته
بوده است.
دکتر نجفینژاد از فعالیت  17انجمن

علمی دانشجویی خبر داد و گفت 13 :کانون
فرهنگی در دانشگاه فعال است.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران
میتوانند با اطالع رسانی سریع کمک
کنند تا اخبار با سرعت و دقت به جامعه
منتقل شود  ،اظهارکرد :اطالع رسانی ها
امروزه در حال تغییر است و خبرگزاری
هایی می توانند در عرصه اطالع رسانی
موفق تر می باشند که اخبار را با سرعت و
دقت بیشتری انعکاس دهند.
وی خاطرنشان کرد :امروز از دانشگاه
انتظار می رود عالوه بر تولید علم به سمت
کارآفرینی برود و زمینه حضور دانش آموختگان
را در بازار کار فراهم آورد.
وی با بیان این که باید از توان مادی
و معنوی خیرین در توسعه دانشگاه استفاده
کردگفت :بنیاد مردمی دانشگاه با توجه به
کمبودهایی که در عرصه آموزش عالی استان
وجود دارد تشکیل شده است و از این ظرفیت
در راستای توسعه دانشگاه استفاده شود.

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسین بنیاد مردمی دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسین
بنیاد مردمی دانشگاه ،یکشنبه بیست و هفتم
مهرماه سالجاری در دفتر رییس دانشگاه
برگزار شد.
شایان ذکر است :براساس مواد 15
و  20اساسنامه بنیاد مردمی دانشگاه دکتر

یحیی مقصودلو ،دکتر اصغر امیدوار ،دکتر
نورمحمد تربتی نژاد ،دکتر ناصر لطیفی به
عنوان اعضای اصلی و دکتر حسن رییسی
و دکتر بهاره شعبانپور به عنوان اعضای علی
البدل هیأت مدیره و دکتر سید محمود عقیلی
به عنوان بازرس و دکتر غالمرضا حدادچی

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند
و دکتر عبدالقیوم ابراهیمی عضو هیأت
علمی بازنشسته دانشگاه و موسس دانشگاه
آزاداسالمی واحد گرگان به عنوان رییس
هیأت امنا معرفی شد.
گفتنی است :مراحل تاسیس بنیاد

مردمی دانشگاه با نظر دکتر نجفی نژاد
ریاست دانشگاه در اسفند ماه سال گذشته
با هدف توسعه کمی و کیفی دانشگاه از
طریق جلب و بهره گیری کمکهای نقدی
و غیرنقدی خیرین داخل و خارج از کشور
شروع بکار کرد.

اولین جلسه مشترک اعضای هیأت رییسه دانشگاه با روسای
دانشکدهها برگزار شد
اولین جلسه مشترک اعضای هیأت رییسه دانشگاه با روسای دانشکدههای دانشگاه ،یکشنبه چهارم آبان ماه در
محل دفتر ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه در این جلسه گفت :هدف از برگزاری اینگونه جلسات هماهنگی بیشتر و کسب
موفقیتهای بیشتر برای دانشگاه است.
شایان ذکر است :در این جلسه موضوعاتی همچون خرید تجهیزات مورد نیاز دانشکدهها ،بهبود فضای
آموزشی،تعدیل و تزریق نیرو و ....مورد بحث قرار گرفت.

اعالم ارتقاء رتبه
تعدادی از اعضای
هیأت علمی دانشگاه

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه ،بیست و هشتم
مهرماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد که
طی آن با ارتقاء مرتبه علمی دکتر سید یوسف
پیغمبری ،دکتر ابراهیم زینلی و دکتر محمدرضا
ماستری به دانشیاری موافقت به عمل آمد.
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان این ارتقاؤ را به اعضای هیأت علمی
مذکور تبریک عرض می نماید.

در ایامی که گذشت همکاران گرامی

دکتر ابوطالب هزارجریبی ،دکترخلیل زینلینژاد ،دکتر سید اسماعیل صفوی،

خانم رستگار ،حسین لطفعلیئی ،مصطفی گرزین ،سید مهدی حسینی و
شهرام خسروی در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت ،از خداوند متعال برای این همکاران
ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید.
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دکتر علی نجفی نژاد در کارگاه آموزشی مدیریت جامع سیل در دامنههای شمالی البرز:

کنسرسیومتحقیقاتیمشترکدانشگاههایشمالکشورایجادشود
کارگاه آموزشی مدیریت جامع سیل
در دامنههای شمالی البرز ،سه شنبه بیستم
آبان ماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دکتر نجفی نژاد در این کارگاه آموزشی
با اعالم مطلب فوق گفت :دانشگاههای شمال
کشور با ایجاد کنسرسیوم تحقیقاتی مشترک،
جهت رفع معضالت مردم در برخورد با
حوادث طبیعی برنامه ریزی کنند.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان افزود :علیرغم خسارتهای
سیل در استانهای شمالی ،مرکز یا اتاق فکر
در این زمینه وجود ندارد که باید در این
خصوص اتاق فکر تشکیل و کنسرسیوم
تحقیقاتی مشترک دانشگاههای شمال کشور
انجام شود.
وی در این راستا اظهار کرد :در کشور
ایران ،بخش اعظم منابع مالی به موضوع
خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی مربوط می
شود زیرا ساالنه بالغ بر هزار میلیارد تومان به
این موضوع اختصاص می یابد.
دکتر نجفی نژاد اذعان کرد :چاره اندیشی
درباره چگونگی مدیریت حوادث طبیعی و
کاهش خسارتهای ناشی از آن ،برنامهای است
که باید ذهن مدیران را به خود مشغول کند.
وی اظهار کرد :سیالبها در مناطق مختلف
از لحاظ ماهیت و خسارت و مدیریت متفاوت
است و سیالبهای دامنههای شمالی البرز
و حوزه استانهای شمالی از نوع سیالبهای
ناگهانی است که با زمان وقوع بارندگی و
پیک سیالب بسیار کوتاه است و رسوب قابل
توجهی دارد که بسیار خطرناک است و قربانیان
این سیالبها اکثرا مسافران و توریستهایی
هستند که در تابستان به این نقاط سفر میکنند
و انتظار سیل را ندارند لذا باید نوع هشدار و
پیامرسانی در این حوزه متفاوت باشد.
معاون آبخیزداری سازمان جنگلها
و مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این
کارگاه آموزشی بر تدوین نقشه پهنهبندی
سیل دامنههای شمالی البرز تاکید کرد.
دکتر پرویز گرشاسبی اظهار کرد:
استانهای شمالی در معرض خطر سیالب

قرار دارند لذا نقشه پهنهبندی سیل دامنههای
شمالی البرز باید مورد توجه اساسی این
استانها قرار بگیرد.
به گفته دکترگرشاسبی؛  20درصد وقوع
سیالبهای کشور در سالهای  1380الی
 1390مربوط به استانهای شمالی کشور

بوده است.
وی با بیان اینکه  450شهر و  8هزار
و  650روستا در معرض تهدید سیل قرار
دارند ،ابراز کرد :ساالنه حدود یکهزار
سیل در کشور به وقوع میپیوندد که متوسط
خسارت هر سیل  40میلیارد تومان برآورد

شده است.
وی بیان کرد :فقدان برنامهریزی جامع
در حوزههای آبخیز در ارتباط با سیل و
خشکسالی ،عدم برنامهریزی دینامیک در
مدیریت آب کشور با توجه به تغییرات
اقلیمی ،تغییر کاربری اراضی در کشور ،فقدان
نقشه و برنامه اصالح کاربری اراضی از جمله
دالیل وقوع سیالب در کشور است.
دکتر گرشاسبی عدم توجه به تجارب
حاصل از سیالبهای گذشته در قالب اصول
برنامهریزی ،کمبود کنترل و نظارت توسط
دستگاههای مسئول نسبت به تجاوز حریم
رودخانهها و مسیلها را از دیگر دالیل
وقوع سیالب برشمرد.
استاندار گلستان نیز دراین کارگاه
آموزشی یکی از بدترین خسارات ناشی از
سیل را ،رانش زمین ذکر کرد و گفت :گلستان
نیازمند طرح مطالعاتی رانش زمین است ،در
غیر این صورت با مشکالت عدیدهای در
سالهای آتی مواجه خواهیم بود.
دکتر حسن صادقلو با اشاره به تدوین
طرح جامع سیل گلستان گفت :باید ببینیم
آیا طرح تهیه شده با وجود مطالعه و هزینه
فراوان آیا عالمانه بوده است ،این طرح اگر
پشتوانه دانشگاهی نداشته باشد یقینا ادبیات
دفاع ندارد لذا اگر این طرح به عنوان پایلوت
مورد بررسی قرار بگیرد مباحث عالمانه از آن
استخراج خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی سیل در
گلستان یادآور شد :از سال  1370تاکنون
 110مورد سیل در استان ثبت شده است ،با
توجه به اینکه پنج حوزه آبریز در استان وجود
دارد بالغ بر  2میلیون و  117هزار هکتار زمین
در استان در شرایط اولیه مورد تهدید سیل
قرار دارند.
استاندار گلستان تاکید کرد :نتیجه
کارگاههای آموزشی نباید به ارائه کارگاه ،مسائل
روبنایی و ارتقاء رتبه و سابقه علمی منحصر
شود چرا که این شرایط نمیتواند هدف اصلی
را به صحنه بیاورد از طرفی خسارات سیل
قابل توجه است ،برخی خسارتها عریان و
نمایان و برخی پنهان است.

اعالم برنامههای برگزار شده هفته تربیت بدنی در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
مدیر تربیت بدنی دانشگاه رئوس
فعاليتهاي اداره تربيت بدني دانشگاه در
هفته تربيت بدني وورزش را اعالم کرد
که اعزام كاروان دوچرخه سواري پسران
دانشجو با حضور  10دوچرخه سوار از
مزار شهيد گمنام دانشگاه (پرديس ) تا مزار
شهداي گمنام شهرستان گرگان ( امامزاده
عبدا ...گرگان) واداي احترام به مقام واالی
شهاء با حضور معاون دانشجويي دانشگاه و
معاون مدير كل تربيت بدني استان گلستان
در امور بانوان وسرمربي تيم ملي كبدي

بانوان كشور ،برگزاري مسابقات روپايي با
توپ فوتبال و دراز ونشست در خوابگاه
برادران ،از جمله برنامه های اجرا شده در
این هفته بود.
مهندس علی قدمنان افزود :برگزاري
مسابقات آمادگي جسماني و پرتاب پنالتي با
توپ بسكتبال در سالن كوثر خوابگاه دختران
حضرت زينب(س)و اعزام گروه كوهنوردي
دختران دانشجو با حضور  30دانشجو به
ارتفاعات جنوب گرگان از دیگر برنامه های
هفته تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بود.
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اقامه دسته روی عزاداری دانشجویان استان گلستان از سردرب دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان تا امامزاده عبدا ...گرگان

همزمان با چهارمین روز از ماه محرم
دسته روی و عزاداری دانشگاهیان استان
گلستان از محل سردرب دانشگاه حرکت
خود را آغاز و به سمت امامزاده عبدا...
گرگان انجام شد.
در این مراسم که جمع کثیری از اساتید،
کارکنان و دانشجویان دانشگاههای شهرهای
مختلف استان همراه بود ،مداحان اهل بیت(ع)
به نوحه خوانی و مرثیه سرایی پرداختند.
همچنین در پایان این مراسم با توجه به
نزدیکی یوم ا ...سیزده آبان ،روز ملی مبارزه
با استکبار جهانی ،شرکت کنندگان با صدور
بیانیه و سردادن شعارهایی انزجار خود را از
سلطه جوییهای استکبارجهانی اعالم کردند.
برهمین اساس در حاشیه این مراسم،
دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه طی
گفتگویی با خبرنگار ما در پاسخ به این
پرسش که نقش دانشگاهیان در گسترش و
تعمیق فرهنگ عاشورا در جامعه چیست؟،
گفت :فرهنگ عاشورا ،فرهنگ آزادگی ،ظلم

ستیزی ،مقابله با انحراف از اصول مترقی
اسالم و اصالح جامعه است.
وی در ادامه افزود :فرهنگ عاشورا ،امر
به معروف و نهی از منکر است برای اصالح
و تعالی و پیشرفت جامعه ،برای روایط انسانی

سالم در جامعه دانشگاهیان بعنوان پیشتازان
عرصه علم و نوآوری و فرهنگ نقش مهمی
در انتقال و ترویج فرهنگ عاشورا در بین
جامعه دارند.
ایشان خاطرنشان کرد :دانشگاهیان می

توانند با الهام از فلسفه قیام امام حسین(ع)
و شناسایی و معرفی صحیح آن به جامعه،
به ویژه قشرجوان در تعمیق فرهنگ عاشورا
نقش مهمی ایفا کنند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان نیز درادامه به خبرنگار ما
گفت :در جوامع بشری دانشگاهیان به
عنوان الگو در موضوعات مختلف برای
عموم جامعه مطرح بودند ،هر حرکت
اجتماعی از جانب آنان مورد نظر و دقت
عامه مردم میباشد.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار
افزود :حمایت از امام حسین(ع) و اعالم
وفاداری به آن که یکی از جلوه های آن دسته
روی است در ثبات این عقیده در جوانان و
نوجوانان بسیار موثر است.
وی یادآور شد :این حرکت موجب
استحکام و استقامت برعقیده پاک پیروی از امام
حسین(ع) در اساتید و دانشجویان نیز میباشد.

برگزاری مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان
امام حسین (ع) در مسجد النبی(ص) دانشگاه

به مناسبت ماه محرم انجام  شد؛
طبخ حلیم در جوار شهید گمنام دانشگاه

مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) از شنبه سوم آبان
ماه همزمان با اولین شب از ماه محرم با حضور پرشور دانشجویان ،اساتید و کارکنان در
مسجدالنبی(ص)دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد.
الزم به ذکر است :در این ایام بعد از قرائت زیارت عاشورا ،حجت االسالم و المسلمین
آرامی به بین مطالبی در خصوص اهمیت حماسه حسینی می پرداخت .برگزاری مراسم
عزاداری ،نوحه خوانی ،سینه زنی و صرف شام از دیگر برنامه های این مراسم بود.

به همت پایگاه بسیج شهید موسی رضازاده کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان و به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت
اباعبدا..الحسین(ع) ،مراسم طبخ حلیم شنبه دهم آبان ماه در جوار شهید گمنام دانشگاه
برگزار شد.
از برنامههای اجرا شده در این مراسم به قرائت زیارت عاشورا ،مرثیه سرایی و...
اشاره کرد.

بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد
بانک تجارت باجه پردیس دانشگاه
واقع در ورودی دانشکده علوم دامی ،سه
شنبه پانزدهم مهرماه سالجاری طی مراسمی
افتتاح شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه در این مراسم گفت :افتتاح باجه
بانک در پردیس دانشگاه جهت رفاه حال

همکاران و دانشجویان مستقر در پردیس
صورت گرفته است.
دکتر سرا ...گالشی افزود :امیدواریم با
افتتاح این باجه میزان رضایتمندی همکاران
و دانشجویان بیشتر شده همچنین از تراکم
فعالیت در بانک تجارت شعبه منابع نیز
کاسته شود.

انتشار شماره  19نشریه دانشجویی هوای تازه
شماره نوزدهم نشریه هوای تازه ،آبان ماه سالجاری ،در چهار صفحه چاپ و منتشر شد.
از مطالب این شماره می توان به :سرمقالهای با عنوان بابا دلت پاک باشه!! ،قیامت کی
میاد؟! ،شنیدن کی بود مانند دیدن ،حکایت شب وداع ،یادباد! شهید بیسر ،شب بیداری بمب
ساعتی است ،حق الناس ،یک نکته از هزاران ،خدایی حسین غریبه! ،شیطان و نماز ،اکران فیلم
زندگی ،پرسپولیس ،استقالل ...انتظار و ...یاد کرد.
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برگزاری کارگاه ملی تخصصی کشت و صنعت پالونیا در ایران
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

کارگاه ملی تخصصی کشت و صنعت
پالونیا در ایران ،چهارشنبه شانزدهم مهرماه
در سالن شهید شهریاری دانشگاه برگزار
شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در
این کارگاه گفت :این دانشگاه در زمینه منابع
طبیعی و کشاورزی با قدمت بیش از  60سال،
حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و از تجارب
بسیار ارزشمندی برخوردار است.
دکتر ابوالقاسم خزاعیان افزود :با ارتباط
مستمر و مستحکم دانشگاه ،صنعت و دولت
می توان به تجاری سازی ایده و تحقیقات
دانشگاهی به تبع آن حل مشکالت جامعه
کمک کرد.
وی خاطر نشان کرد :مواد اولیه صنایع
چوب در کشور محدود است به طوری که

در برنامه اول و دوم توسعه کشور این میزان
به یک و دو دهم و در برنامه سوم به هشت
دهم رسیده بود.
دکتر خزاعیان در این راستا یادآور شد:

به همین دلیل استفاده از گونه های زودبازده
مثل پالونیا در بحث زراعت و کشاورزی باید
مورد توجه قرار گیرد.
معاون پژوهش و مناوری دانشگاه در

پایان اظهار کرد :در افق  ،1404شش میلیون
متر مکعب چوب در کشور مورد نیاز است.
رییس دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
و علوم جنگل در ادامه گفت :تحقیقات
خوبی در زمینه کشت پالونیا در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام
شده است و برگزاری این کارگاه می تواند
گام مؤثری در بدست آوردن نتایج علمی و
صنعتی داشته باشد.
دکتر شعبان شتائی جویباری افزود :در
حال حاضر تولید چوب در جنگلهای شمال
محدود است به همین ترتیب برداشت نیز
محدودتر می شود.
شایان ذکر است :شرکت کنندگان در
کارگاه تخصصی ملی کشت و صنعت پالونیا
در ایران ،بازدیدی از طرح کشت این گونه
گیاهی در جنگل شصت کال نیز داشتند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرامور مالی دانشگاه
مراسم تودیع و معارفه مدیرامور مالی
دانشگاه ،سه شنبه پانزدهم مهرماه سالجاری
در سالن رشد برگزار شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک اعیاد
فرخنده قربان و غدیر گفت :تغییرات به
خاطر پایداری نقش مثبت دانشگاه انجام می
شود.
دکتر سرا ...گالشی افزود :طی مدیریت
جدید دانشگاه ،بخشهای مختلف با همکاری
و تعامل توانستند موفقیتهای خوبی را کسب
نمایند.
مدیر امور مالی سابق دانشگاه در ادامه
ضمن تشکر از همکاران این حوزه طی شش
سال فعالیت در این سمت گفت :در دوران
مدیریت بر حوزه مالی دانشگاه سعی کردم
حسابها به روز فعال باشد.
مهندس سید غالمرضا موسوی خاطر
نشان کرد :حل مشکالت تأمین اجتماعی
کارکنان ،تخصیص  97درصد از بخش تملک
و دارایی ،به روز شدن گردش سندها ،شفاف
سازی عملکرد معاونتها و دانشکده ها و ...از
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی
و پژوهشی دانشکده های شیالت و محیط
زیست و مرتع و آبخیزداری ،یکشنبه شانزدهم
شهریورماه در سالن شهیدچمران دانشگاه
برگزار شد.
در این مراسم دكتر محمدرضاايمان پور
معاون سابق آموزشي وپژوهشي دانشكده هاي
شيالت ومحيط زيست ومرتع وآبخيزداري
توديع و دكتر سيدحامد ميركريمي بعنوان
سرپرست معاونت جديد این دانشكده هااز
سوي دكتر نجفي نژادمنصوب گرديد.
در متن حکم انتصاب ایشان آمده است:
با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی
و با توجه به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده به
سمت سرپرست معاونت دانشکده های شیالت

جمله کارهایی بود که با کمک همکاران در
این حوزه انجام شد.
سرپرست مدیر امور مالی جدید دانشگاه
نیز در این مراسم اذعان کرد :فعالیتم بر اصول
قانونمداری ،بهره گیری از خرد و تکریم ارباب
رجوع متمرکز می کنم.

مهندس محمدکاظم اسالمی افزود :تغییر
سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی ،اصالح
سرفصلهای حسابداری با هدف سرعت و
شفافیت در کارها ،ارتقاء اعتبارات با توجه به
اصل 55قانون اساسی ،نظارت دقیقتر بر اموال
دانشگاه ،پیگیری نرم افزار یکپارچه دانشگاه

انتصابات جدید در دانشگاه
و محیط زیست و مرتع و آبخیزداری منصوب
می شوید .امید است با همفکری و همکاری سایر
همکاران و با رعایت دقیق ضوابط و مقررات
مربوطه و همچنین نظم و انضباط و انسجام کاری
در انجام وظایف محوله آموزشی و پژوهشی
موفق باشید.
آیین تکریم مدیربرنامه ریزی فرهنگی و
اجتماعی و معارفه مسئول جدید برنامه ریزی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان ،دوشنبه سوم شهریورماه
در سالن فرهنگ برگزار شد که طی این مراسم

از زحمات دکتر احمد عابدی سروستانی مدیر
سابق تشکر و به جای ایشان دکتر محسن
حسینعلی زاده به این سمت منصوب شدند.
دکتر مهدی کاشانی نژاد معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه در این مراسم با اشاره به
اهمیت دانشگاه گفت :دانشجویان و دانشگاهیان
از اقشار فرهیخته و آینده سازان جامعه محسوب
می شوند و می توانند منشا بسیاری از تعامالت،
مسائل ،هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی،
سیاسی و امنیتی آینده کشور باشند.
وی از مسئول جدید برنامه ریزی

و ...از جمله برنامه های بنده در این سمت
می باشد.
گفتنی است :در پایان از سوی ریاست
دانشگاه و معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
هدیه و لوح تقدیر به مهندس موسوی اهداء و
از زحمات ایشان طی دوران تصدی مدیریت
امور مالی تقدیر و حکم مهندس اسالمی به
ایشان اهداء شد.
در متن حکم وی آمده است :نظربه
مراتب تخصص ،تعهد و شایستگی
جنابعالی و پیشنهاد معاون اداری مالی و
توسعه منابع به موجب این حکم به سمت
مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب می
شوید .امید آن است انجام دقیق موارد زیر
سرلوحه خدمات جنابعالی قرار گیرد-:
رعایت دقیق قوانین و آیین نامهها و
ضوابط مالی -نظارت در کلیه فرآیندهای
مالی و رعایت اصل پاسخگویی -ایجاد
نظم و انضباط مالی در کلیه فرآیندها-
کنترل هزینه های غیرضروری و صرفه
جویی از طریق ارائه پیشنهادات و نظارت
دقیق بر نحوه هزینه کرد واحدها و...
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواست تا به
جلب اعتماد و همکاری سازنده بین اندیشه
ها و گرایشهای مختلف دانشجویی ،برقراری
تعادل و توازن بین دیدگاههای مختلف سیاسی
و فرهنگی در دانشگاه ،ایجاد هم اندیشی و
اعتماد در فضای استادان و کارکنان ،ایجاد
فضای با نشاط فرهنگی در دانشگاه اهتمام
ویژه ای داشته باشد.
شایان ذکر است :دکتر محسن حسینعلی
زاده استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری
دارای مدرک دکتری در گرایش فرسایش
رسوب از دانشگاه تهران است .ایشان
همچنین از سال  85تا اواسط سال  86به
عنوان معاون دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه بیرجند مشغول به فعالیت بودند.
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انتشار کتاب Aquaculture Nutrition
Gut Health, Probiotics and Prebiotics

با همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
Aquaculture
کتاب
Nutrition: Gut Health,
Probiotics and Prebiotics
با همکاری دکتر حسین حسینی فر عضو
هیأت علمی دانشکده شیالت و محیط زیست
دانشگاه توسط انتشارات John Wiley
 & Sons, Ltdدر سال  2014منتشر شد.
این کتاب مشتمل بر  16فصل است که
دکتر حسینی فر در تألیف فصول  14 ،4و 15

مشارکت داشته است.
دکتر حسینی فر درخصوص کتاب
فوق الذکر گفت :تألیف کتاب حدود یکسال
و نیم به طول انجامید و در تألیف آن اساتید
و متخصصلنی از کشورهای آمریکا ،انگلیس،
ایتالیا ،فرانسه ،یونان ،نروژ و چین همکاری
کردند.
شایان ذکر است :در فصل  6کتاب به
موضوع باکتری های اسید الکتیک بومی روده

ماهی ها و سخت پوستان و در فصول 14و
 15به موضوعات بررسی کاربرد پربیوتیک ها
در پرورش ماهی ها و سخت پوستان پرداخته
شده است.
همچنین ویراستاری این کتاب برعهده
دو متخصص تغذیه ابزیان ،پروبیوتیک ها و
پربیوتیک ها به نامهای پرفسور اینار رینگو
از کشور نروژ و دکتر دنیل مریفیلد از کشور
انگلیس بوده است.

کسب عنوان قابل تقدیر توسط انجمن علمی صنایع غذایی
دانشگاه در هفتمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،موفق به کسب عنوان قابل تقدیر

در بخش ابتکارات و مریم مقدم به عنوان
کارشناس برگزیده کشوری در هفتمین

جشنواره ملی حرکت که طی روزهای
بیست و هشتم لغایت سی ام مهرماه پردیس
ارم دانشگاه شیراز برگزار گردید شدند.
شایان ذکر است :در این جشنواره
نمایندگان دانشجویی دانشگاه به مدت
سه روز به ارائه دستاوردهای انجمنهای
علمی دانشجویی ،برگزاری کارگاه آموزشی
و مسابقات علمی محل غرفه دانشگاه

پرداختند.
گفتنی است :در مراسم اختتامیه این
جشنواره که معاون فرهنگی اجتماعی
وزیر علوم ،جمعی از مدیران معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،رؤسا
و معاونین فرهنگی دانشگاههای کشور و
دانشجویان  81دانشگاه و مرکز آموزش
عالی حضور داشتند.

برگزاری ششمین نشست از دور دوم هیأت امنا

دانشگاههای منطقه گلستان در دفتر وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری

ششمین نشست از دور دوم هیأت امنا دانشگاههای منطقه گلستان در دفتر وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری یکشنبه هجدهم آبان ماه در محل دفتر وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري و
اعضای هیأت امنا برگزار شد.
شایان ذکر است :ریاست این نشست برعهده دكتر سمنانيان رييس مركز هيات امناهاي وزارت علوم
و دستور جلسه هاي مربوطه سه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه گنبد و دانشگاه
جامع گلستان مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه مشترک آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه با اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان
تفاهم نامه مشترک آموزشی -پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با اداره کل فنی و حرفه ای استان
گلستان با هدف شکوفاسازی استعدادهای
علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار
و کارآفرینی و فرهنگ کار مبتنی بر روشها

برگزاری اولین جلسه
هیأت مدیره بنیاد
مردمیدانشگاه

و منابع جدید اطالعاتی در جامعه به ویژه
دانشجویان و فارغ التحصیالن ،شناسایی
نخبگان علمی و مهارتی ،گسترش و ارتقاء
جایگاه آموزشهای مهارت محور و...
امضاء شد.
در این تفاهم نامه موضوعاتی همچون

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد
مردمی دانشگاه ،دوشنبه بیست و
ششم آبان ماه در دفتر رییس دانشگاه
برگزار شد.
مدیرعامل بنیاد مذکور در این
خصوص طی مصاحبهای گفت:

نیازسنجی ،امکان سنجی ،برنامه ریزی و
ارائه آموزشهای مهارتی و کارآفرینی برای
دانشجویان در حوزه های مختلف مهارت
و فناوری جهت آمادگی ورود به عرصه
کار و تالش و نیز ارتقای مهارتهای شغلی
و صالحیت حرفه ای در کنار تحصیالت

هدف از برگزاری این جلسه تعیین
خطی مشی و اولویتهای دانشگاه بود.
دکتر یحیی مقصودلو افزود:
همچنین آیین نامه داخلی جلسات
هیأت مدیره بنیاد مردمی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بررسی

دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.
شایان ذکر است :این تفاهم نامه در 9
ماده و  4نسخه به امضای دکتر نجفی نژاد
ریاست دانشگاه و ابوالفضل تیرانداز مدیرکل
آموزش فنی و حرفهای استان رسیده است.

و تصویب شد.
وی یادآور شد :استفاده از
همۀ نیروهای دانشگاه به عنوان
بازوهای کاری بنیاد مردمی دانشگاه
به صورت تشکیل کارگروههای
مالی ،عمرانی ،دانشجویی ،آموزشی

و پژوهشی و بین الملل و مشخص
شدن دارندگان حق امضاء که
رییس هیأت مدیره( دکتر امیدوار)،
مدیرعامل( دکتر مقصودلو) و
مسئول امور مالی می باشند از دیگر
نتایج این جلسه بود.
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مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
دانشگاه ،پنجشنبه سوم مهرماه (ویژه پسران)
و جمعه چهارم مهرماه (ویژه دختران) در
اردوگاه فرهنگی بقیه ا ...االعظم (عج)
جنگل شصت کال برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت:
دانشجویان باید در راه کسب دانش ،معرفت
و آگاهی جهت خدمت رسانی و پیشرفت
جامعه اسالمیایران تالش نمایند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :شما
دانشجویان با استفاده بهینه از فرصتها و امکانات
فراهم شده باید موجب افتخار جامعه شوید و
در زمان برگزاری جشن فارغ التحصیلی خود،
از این موضوع احساس غرور نمایند.
وی یادآور شد :اکنون که دهۀ چهارم
انقالب اسالمیایران به نام دهۀ فرهنگی و
علمینامیده شده است ،شما دانشجویان باید
در این جهاد علمیو فرهنگی نقش آفرین
باشید و با شناخت از وضعیت کنونی کشور
سهم بزرگی در پیشرفت کشور ایفا نمایید.
وی با اشاره به این مطلب که در
سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری به
همت دانشجویان و تالشگران عرصه علم در

مراسم تکریم و دید و بازدید با سادات
دانشگاه( هیأت علمی ،کارمند و دانشجو)،سه
شنبه بیست و دوم مهرماه در مسجد النبی(ص)
برگزار شد.
در این مراسم که به همت روابط عمومی
دانشگاه برگزار شد و با استقبال سادات دانشگاه
دیگر کارکنان و دانشجویان قرار گرفت شرکت
کنندگان ضمن دیدار با سادات کارمند ،هیأت
علمی و دانشجوی دانشگاه از مولودی خوانی
آقای کاوسی از مداحان اهل بیت بهره مند
شدند.
پخش آهنگ و کلیپهای مرتبط با عید غدیر،
نماز جماعت ظهر و عصر ،اهداء کارت تبریک
و هدیه به سادات دانشگاه و گرفتن عکس
یادگاری سادات با مسئولین دانشگاه از دیگر
برنامه های این مراسم بود.

کشور شاهد بودیم ،خاطر نشان کرد :ادامة
این روند از مطالبات جدی مقام معظم رهبری
میباشد که دانشگاهها باید با تالش علمیدر
این زمینه نقش آفرینی کنند و دانشجویان به
عنوان سربازان این تالش علمیباید در دوران
تحصیلی با انجام مسئولیت خود ،به افرادی
متخصص و دانشمند تبدیل شوند.
رییس دانشگاه عنوان کرد :با نگاهی به
کشورهای توسعه یافته متوجه میشویم اغلب
آن کشورها از کمترین منابع طبیعی برخوردارند
اما با سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی،
مسیرهای ترقی را طی کردند.
وی درباره رشتههای کشاورزی ومنابع
طبیعی اذعان نمود :این رشتهها با مسئله غذا
و نیازهای اولیه زندگی مانند آب ،خاک و هوا
در ارتباط هستند.
دکتر نجفی نژاد در این راستا گفت:
اگر شما دانشجویان در حین ورود به دانشگاه
شناخت کمیاز رشته های تحصیلی خود
دارند ،بهتر است طی چندماه ابتدایی از طریق
مشاوره با اساتید ،دانشجویان ترم باال و مطالعه
شناخت خود را افزایش دهید.
وی از دانشجویان خواست تا نظم را
سرلوحه کار خویش قراردهند و از فرصت
تحصیل در دانشگاه دولتی که استفاده از
سرمایه نظام مقدس جمهوری اسالمیاست،
بهترین استفاده را بکنند.
ایشان در پایان از تالش واحدهای مختلف
مانند روابط عمومی ،معاونت فرهنگی و

اجتماعی ،معاونت پشتیبانی و توسعه ،معاونت
دانشجویی و ...که در برپایی مراسم میعادمهر
فعالیت داشتند ،تشکر نمود.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در ادامه افزود :سه چهارم
هزینه های تحصیلی دانشجویان کشور توسط
خانواده های آنان پرداخت میشود.
حجت االسالم و المسلمین علی نامدار
تاکید کرد :عالم و علما عظمت دارند و در
نزد خداوند متعال فرد عالم و غیرعالم مساوی
نمیباشند.
وی تصریح کرد :دانشجویان با اخالص
در عمل ،موجبات حکمت خود را فراهم
نمایند و باالترین اخالص در دوران دفاع
مقدس توسط جوانان انجام شد.
وی به دانشجویان توصیه کرد :نصیحت
افراد را پذیرا باشید و از اساتید فرهیخته به نحو
احسنت استفاده نمایند و در کارها به خداوند
متعال توکل نمایند و اطمینان داشته باشند که با
آن میتوانند نردبان ترقی را طی کنند.
یکی از اساتید حوزه و دانشگاه استان
گلستان نیز در این مراسم گفت :انسان به
دلیل دارا بودن دو ویژگی عقل و اراده بر سایر
موجودات برتری دارد.
دکتر محمد حکیمیدر ادامه افزود:
سوال و پرسش بزرگترین فرآورده عقل انسان
است و برای قوی کردن عقل نیز باید با روش
نقادانه به مسائل پیرامون و دروس نگریست.

به مناسبت عید سعید غدیرخم؛

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز
در این مراسم گفت :دانشجویان جدید ،ورود
خود را به دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان که بیش از  56سال سابقه دارد و
قدیمیترین دانشگاه در زمینه منابع طبیعی در
ایران است را به فال نیک بگیرند زیرا حضور
در این دانشگاه جز یکی از افتخارات دوران
زندگی انها خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان گلستان در ادامه
گفت :پیامهای پیشگیرانه مانند تابلوهای
رانندگی است که باید به آن عمل شود ،در
این پیامها ،الیه های پنهان جامعه مورد توجه
قرار میگیرد.
دکتر شعبانی افزود :با ابزارهای
خودسازی ،تحصیل و تذهیب و ورزش در
دانشگاه میتوانید برای خود موقعیت عالی
اقتصادی و اجتماعی بدست آورید.
وی از دانشجویان خواست :خود را
از چشم طمع دیگران به لحاظ اقتصادی،
اجتماعی ،مصرف مواد مخدر و ...حفظ کنید.
از دیگر برنامههای این مراسمها میتوان
به :اجرای موسیقی سنتی توسط گروه
مهرگان ،مسابقه ورزشی و مسابقه فرهنگی،
برگزاری نشستهای معاونتهای دانشگاه
با دانشجویان جهت آشنایی دانشجویان
جدیدالورود ،اجرای ضرب باستانی ،گرفتن
عکس یادگاری ،اقامه نماز جماعت ظهر و
عصر و صرف ناهار اشاره نمود.

مراسم تکریم و دید و بازدید با سادات دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد

