
ـ آذر و دی  93  سال سیزدهمـ  شماره 102 

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 1393:

250شرکتدانشبنیاندرگلستانثبتمیشود

 استاندار گلستان در مراسم 
گرامیداشت روز دانشجو: 

16آذر1332مکتب
تاریخسازوهویت
بخشانقالباسالمی

ایراناست
صفحه 7

صفحه 6

  رییس کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان: 

جهادعلمی
مطالبهمقاممعظمرهبری
ازجامعهدانشگاهیاست

گلستان  استاندار  برنامه ریزی  معاون 
هفته  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در 
پژوهش و فناوری1393 استان گلستان که 
شهید  ورزشی  سالن  در  ماه  آذر  پانزدهم 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  رضازاده  موسی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، با تاکید 
بر نیاز به احداث پارک علم و فن آوری و 
ایجاد شرکت های دانش بنیان، از در دستور 
کار قرار دادن ثبت 250 شرکت دانش بنیان 

در استان خبر داد. 
مهندس مرگدری افزود: در حال حاضر 
45 شرکت دانش بنیان در گلستان ثبت شده 

است.
و  توانایی  دانشگاهها  داد:  ادامه  وی 
قابلیت بسیار باالیی داشته و دارند و نسل 
جوان با عالقه و انگیزه بسیار باالیی دنبال 

یافته های علمی جدید هستند. 
وی اظهار داشت: تعدادی از طرح های 
پارک علم و فن آوری به مرحله اجرا در 
گذار  سرمایه  شرکت های  و  است  آمده 
باید پروژه های خود را به صورت مستقل 

پیگیری کنند.
... ادامه در صفحه 6

  برگزاری شانزدهمین 
جشنواره ورزشی 

درون دانشگاهی  در 
دانشگاه علوم کشاورزی 

ومنابع طبیعی گرگان
صفحه 8

صفحه 8
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 امضاء تفاهم نامه همكاري في مابین دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان 
و اداره کل هواشناسی استان گلستان

تفاهم نامه همكاري هاي علمي ـ پژوهشي 
و فناوري في مابین دانشگاه علوم کشاورزي 
و منابع طبیعي گرگان و اداره کل هواشناسی 
استان گلستان بیست و چهارم آذر ماه در دفتر 

ریاست دانشگاه به امضاء رسید. 
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
این خصوص گفت: آب  طبیعی گرگان در 
جامعه  افراد  زندگی  مهم  موضوعات  هوا  و 
فعالیت  جهت  هواشناسی  بحث  و  هستند 
بسیار  نیز  داران  باغ  و  کشاورزان  اقتصادی 

مهم می باشد. 
مردم  اگر  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
به  نسبت  بیشتری  شناخت  و  درک  جامعه 
بسیاری  باشند  داشته  هواشناسی  موضوعات 
این  در  افراد  ناآگاهی  از  ناشی  ضررهای  از 

خصوص از بین می رود. 

وی یادآور شد: استان گلستان به عنوان 
مردم  زندگی  با  آن  در  کشاورزی  که  استانی 
ارتباط بسیاری دارد باید از نظر هواشناسی و 

علم آن جایگاه خوبی را بدست آورد.

اداره  مسئوالن  از  نژاد  نجفی  دکتر 
با  خواست  گلستان  استان  هواشناسی  کل 
اختصاصی نمودن اطالعات هواشناسی برای 

اقشار مختلف جامعه مفیدتر واقع شوند. 

وی اذعان کرد: دانشگاه علوم کشاورزی 
این  با تمام ظرفیت در  ومنابع طبیعی گرگان 

راه با آن اداره کل همکاری می کند. 
گلستان  استان  هواشناسی  مدیرکل 
در  فعال  افراد  کرد:  اظهار  ادامه  در 
کافی  علمی  پایه  از  همگی  کل  اداره  این 
جایگاه  می خواهند  و  هستند  برخوردار 
حل  به  و  داده  ارتقا  را  کل  اداره  این 
و  آب  تغییرات  از  ناشی  جامعه  مشکالت 

کنند.  کمک  هوایی 
مهندس رضوی خاطر نشان کرد: شبکه 
دیده بانی اداره کل هواشناسی استان گلستان 
را اصالح کرده و سعی می نماییم داده های 
تا  دهیم  قرار  دانشگاهیان  دراختیار  را  خود 
در  دقیقی  ریزی  برنامه  بتوانیم  آن  براساس 

استان داشته باشیم. 

وزارت  همكاری  نامه  تفاهم  پیرو 
سازمان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
علوم  دانشگاه  میان  نیز  نامه ای  تفاهم 
و  گرگان  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 

به امضا رسید. 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
ومنابع طبیعی گرگان در این خصوص 
گفت: امیدواریم با همکاری این دو نهاد 
با  مرتبط  مسائل  و  کشاورزی  موضوع 
تبدیل  کودها،  مصرف  آبیاری،  مانند  آن 
پایدار  کشاورزی  به  معیشتی  کشاورزی 
که مشکالت جامعه را برطرف کند و... 

مورد نظر قرار گیرد. 
دکتر علی نجفی نژاد افزود: بخش 

اگر  آموزش  و  تحقیقات  بخش  و  اجرا 
با  توانند  می  باشند  هماهنگ  یکدیگر  با 
مناسب  الگویی  منسجم،  ریزی  برنامه 
برای پیشرفت و تحوالت مثبت در بخش 

کشاورزی را به وجود آورد. 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
استان گلستان نیز در ادامه اظهار کرد: 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
گرگان و سازمان جهاد کشاورزی استان 
گلستان به عنوان دو نهاد درگیر در مسئله 
همکاری  با  توانند  می  استان  کشاورزی 
مشکالت  حل  راستای  در  یکدیگر  با 

کشاورزی گام بردارند.
باید تولید را با  دکتر مهاجر افزود: 
فناوری همراه کرد و الزمه این همراهی 

جامع نگری و اندیشیدن است. 

انعقادتفاهمنامهبیندانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
وسازمانجهادکشاورزیاستانگلستان

علمي-  همكاري هاي  نامه  تفاهم 
پژوهشي و فناوري في مابین دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعي گرگان و پایگاه 
استنادي علوم جهان اسالم )ISC( و مرکز 
منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري به 

امضاء رسید.

چارچوب  در  تفاهم نامه  این  براساس 
و  پژوهشي  علمي،  مشترک  هاي  همکاري 
و  تبیین  به  آموزشي ضمن کمک  و  فناوري 
تحقق شاخصهاي رتبه بندي دانشگاه و تعیین 
و  دانشگاه ها  سایر  بین  در  دانشگاه  جایگاه 
به  کمک  پژوهشي،  و  آموزشي  مؤسسات 

هاي  نامه  پایان  و  تحقیقاتي  انجام طرحهاي 
اجراي  از  حمایت  همچنین  و  دانشجویي 
همایشهاي علمي در سطح ملي و بین المللي 

مورد تأکید قرار گرفت.
ارتقاء  نامه  تفاهم  این  راستاي  در 
با  دانشگاه  المللي  بین  علمي  همکاریهاي 

تسهیل  طریق  از  اسالمي  کشورهاي  سایر 
از رؤسا و متخصصان و اساتید  در دعوت 
داخلي  تحقیقاتي  مؤسسات  و  دانشگاهها 
اي  منطقه  مرکز  حمایت  مورد  خارجي  و 
در   ISC و  فناوري  و  علوم  رساني  اطالع 

نظر گرفته شد.

  انعقاد تفاهم نامه همكاريهاي علمي- پژوهشي و فناوري بین دانشگاه و پايگاه استنادي علوم جهان 
اسالم )ISC( و مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري 
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اساتید  هم اندیشی  نشست 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاههای 
دفاتر  سوی  از  گلستان،  و  گرگان  طبیعی 
در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  اندیشی  هم 
دو دانشگاه با حضور دکتر مهدی گلشنی 
با  و  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
موضوع جایگاه و شأن علم و دین هفتم 
علوم  دانشگاه  رشد  سالن  در  ماه  دی 
برگزار  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

شد.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
هر  می گوید  راسل  گفت:  نشست  دراین 
علم  ریشه های  با  شدنی  کسب  دانش 
می تواند بدست آید. تفکر راسل آن بود که 
چرا؟  گفتند  و  است  خوب  علم  می گفت 
می گوید.  من  به  را  این  احساساتم  گفت 
گفتند:شما هم می گویید احساسات و هیتلر 
درست  کارش  می گوید  احساساتش  هم 
از  کدامیک  شویم  متوجه  کجا  از  است، 

احساسات درست می گوید؟ 
نکته  افزود:  گلشنی  مهدی  دکتر 
و  علما  از  یک  هر  گفتند  که  این  دیگر 

دانشمندان در رشته خودشان اصولی دارند 
می پذیرند  را  نظریه ای  آن  اساس  بر  که 
دلیل  را  ندانستن  یکسری  نمی پذیرند.  یا 

کردند. نبودن 
فعلی علمای  زمان  در  یادآورشد:  وی 
شیمی و فیزیک اند که دارند ادعا می کنند. و 
مثل قدیم نیست که فالسفه ادعا می کردند. 
به  نسبت  آگاهی  و  است  زیاد  مغالطه ها 
اندیشیدن  نمی توانیم  ما  است،  الزم  آن 

متافیزیک  گذاشتن  کنار  بگذاریم.  کنار  را 
و  می اندازد  متافیزیکی  خطای  به  را  ما 
در  ولی  نمی شود  نتیجه  هستها  از  بایدها 
همچنین  می رسند  بهم  دو  این  انسان  عالم 
ارزشها به طور کلی برای علم می آیند. علم 
از نقص ها  انسانی نیست. یکی  روی خالء 
تخصص گرایی افراطی است، تضعیف دین 
که  کاری  هر  هست،  هم  اخالق  تضعیف 
را  انسانیت  ختم  باید  می کنند  بخواهند 

گرفت. قدیم علم را برای چه می خواستند، 
علمی  پروژه های  االن  ولی  آگاهی؛  برای 

دست قدرتمندان و ثروتمندان است.
وی خاطر نشان کرد: بینشهای امروزه 
کوتاه بین شده و خیلی جز جز شده است. 
تمام  توانست  می  فردی  هر  قدیم  در 
رشته ها را فرا بگیرد ولی االن امکان ندارد 
گفتند  خیلی ها  است.  شده  مشکل  خیلی  و 
از  راهش  برسیم  اخالق  به  می خواهیم  اگر 
تغییر  علم  جهت گیری  باید  است.  ادیان 

کند.
دروس  از  بعضی  افزود:  گلشنی  دگتر 
کاربردی برای جامعه اسالمی باید میان دو 
مشترک  صورت  به  دانشگاه  و  حوزه  نهاد 

تدریس شود.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
علوم  رشته های  که  داشتند  پیشنهاداتی 
بتوانند  را  ارشد و دکتری   مهندسی دوره ی 
در علوم انسانی بگذرانند. یکی از کارهایی 
تغییرات  آثار  مطالعه  شود  انجام  باید  که 
محیطی ناشی از تکنولوژی است که خیلی 

مهم است.

    برگزاری نشست هم انديشی اساتید دانشگاه های علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان و گلستان

نشست های مشترک هیأت رییسه دانشگاه 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با شورای 
غذایی،  صنایع  گیاهی،  تولید  دانشكده های 
مدیریت کشاورزی  و  و خاک  مهندسی آب 

برگزار شد.
با  دانشگاه  رئیسه  هیات  مشترک  جلسه 
شورای دانشکده تولید گیاهی چهارشنبه بیست و 
ششم آذر ماه در دفتر رییس این دانشکده برگزار 

شد.
دکتر همتی ضمن خیر مقدم، مسائل کلی 
دانشکده را در زمینه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
شورای  اعضای  از  یک  هر  سپس  کرد.  مطرح 
مدیران  و  پژوهشی  آموزشی،  )معاون  دانشکده 
گروهها( و مدیرمزرعه در خصوص وظایف کاری 
خود، پتانسیل ها و چالش ها، مطالبی را بیان کردند.

در ادامه معاونین دانشگاه با توجه به موارد 
ذکر شده به سئواالت و مشکالت مطرح شده 

پاسخ دادند. 
در ادامه ریاست دانشگاه مسائل مطرح شده 
بیان کرد.  را  راهکارهای الزم  بندی و  را جمع 

سپس از گلخانه های پردیس بازدید انجام شد.
رییسه  هیأت  مشترک  نشست  دومین 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با 
شورای دانشكده های صنایع غذایی، مهندسی 
دوشنبه  کشاورزی  مدیریت  و  خاک  و  آب 

هشتم دی ماه برگزار شد.
رییس دانشکده صنایع غذایی و سرپرست 
دانشکده های مهندسی آب و خاک و مدیریت 
تشکر  و  آمدگویی  خوش  ضمن  کشاورزی، 
در  حضور  جهت  به  رییسه  هیات  اعضای  از 

به  مشکالت،  و  مسائل  بررسی  برای  دانشکده 
موجود  وضع  اطالعات  و  آمار  شاخصها،  ارائه 
علمی،  هیات  اعضاء  لحاظ  به  ها  دانشکده 
اداری  نیروهای  کالبدی،  فضاهای  دانشجویان، 
و کارشناسی و میزان فعالیتهای پژوهشی اعضاء 
هیات علمی پرداخت و اهم مشکالت دانشکده ها 
را فضاهای کالبدی) اعم از اداری،اتاق کار اساتید 
و دانشجویان و آزمایشگاه(،کمبود تجهیزات و 
خرابی دستگاهها،کمبود نیروی اداری، خدماتی و 

کارشناسی بیان کرد.
دکتر یحیی مقصودلو در ادامه، ارتقای سیستم 
دفع  و  ها  آزمایشگاه  رسانی،ایمنی  برق  و  گاز 
پساب و تقویت منابع مالی دانشکده ها راخواستار 
شد و بر لزوم ایجاد پایلوت پلنت دانشکده صنایع 
غذایی و مسقف سازی محوطه کارگاه مهندسی 

مکانیک بیوسیستم تاکید کرد. 
مدیران  دانشکده ها،  معاونین  نیز  ادامه  در 
گروه ها به بیان مسائل و مشکالت دانشکده و 

گروههای آموزشی خود پرداختند.
پس از آن حجت االسالم نامدار مسئول دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از 
زحمات اعضاء هیات علمی دانشکده ها تشکر و 

به بیان اهمیت روز نهم دی ماه پرداخت.
رییسه  هیات  اعضاء  نشست  این  ادامه  در 
دانشگاه به موارد مطروحه پاسخ و برای مشکالت 

موجود راه حلهایی ارائه کردند.
از  پایان اعضای هیات رییسه  همچنین در 
دکتر  و  بازدید  دانشکده ها  امکانات  و  فضاها 
نجفی نژاد بر لزوم احداث آزمایشگاه آب و خاک 

تاکید کرد.

برگزارینشستهایمشترکهیأترییسهدانشگاهباشورایدانشکدهها
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با موافقت معاون آموزشی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و در جلسه 
که  عالی  آموزش  گسترش  شورای 
بیست و چهارم آبان ماه برگزار شد، با 

مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  ایجاد 
و  دارویی  گیاهان  گیاهی-  تولیدات 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  معطر 

شد. موافقت  گرگان  طبیعی  ومنابع 

دانشگاه در حال  شایان ذکر است: 
حاضر با دارا بودن 24 دوره کارشناسي، 
37دوره  و  ارشد  کارشناسي  دوره   58
نیروي  تربیت  و  تعلیم  زمینه  در  دکتري 

فعالیتهاي  جهت  متخصص  انساني 
و  کشاورزی  زمینه هاي  در  تخصصي 
ملي  و  منطقه اي  سطح  در  طبیعی  منابع 

می باشند. مشغول  فعالیت  به 

و  کاربردی  الگوی  بررسی  دنبال  به 
گوجه  کننده  تولید  تنها  و  اولین  معرفی 
ارگانیک  فرنگی  گوجه  رب  و  فرنگی 
ارگانیک،  کشاورزی  همایش  در  ایران 
بازدیدی  باغبانی  علمی  انجمن  همت  به 
از مزرعه و کارخانه رب دلند با حضور 
با  پسر  و  دختر  دانشجویان  از  گروه  دو 

همراهی اساتید برگزار شد.  
بخش  از  ابتدا  علمی  اردوی  این  در 
دلند  صنعت  و  کشت  مجتمع  کشاورزی 
بازدید به عمل آمد و طی آن مهندس مقدم، 
مهندس  و  عصاره  گلستان  شرکت  مسئول 
برزمینی، کارشناس این شرکت توضیحاتی 
را در مورد فرآیند تولید محصول ارگانیک 

شرکت بیان کردند. 
وی تاکید کرد: کشت و تولید ارگانیک 
در شرکت گلستان عصاره )رب دلند( از 11 
سال پیش تاکنون انجام می شود. طوری که 
در حال حاضر 95 هکتار از مزرعه شرکت 
تحت کشت ارگانیک قرار دارد که البته این 
رقم نسبت به کل مزرعه این مجتمع )4450 

هکتار( رقم اندکی است و با اهمیت یافتن 
سطح  این  کشور  در  ارگانیک  محصوالت 

افزایش خواهد یافت. 
ادوات  با  کنندگان  بازدید  ادامه  در 
مختلف  قسمت های  همچنین  و  موجود 
رب  تولید  مختلف  مراحل  و  کارخانه 

ارگانیک آشنا شدند.

 با موافقت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارويی و معطر در دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان ايجاد شد

از  نژاد در آیین تجلیل  دکتر علی نجفی 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  برتر  پژوهشگران 
ومنابع طبیعی گرگان که هجدهم آذر ماه در 
تاالر خلیج فارس برگزار شد با اعالم مطلب 
فوق گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی است 
که دانشگاهها با ارائه عملکرد خود بتوانند روحیه 

امید را به جامعه تزریق کنند.
انسان  ذات  از  پژوهش  اصل  افزود:  وی 
در  جهت  همین  به  و  گیرد  می  سرچشمه 

عرصه های مختلف انسان به دنبال آن است.
وی خاطر نشان کرد: کشور ایران در سال 
2014، رتبه 15 تولید علم را در جهان به دست 
آورد البته باید متذکر شد براین اساس حلقه اول 
فناوری شکل گرفته اما سایر حلقه ها باید در این 

راستا هماهنگ شوند.
رییس دانشگاه یادآورشد: موضوع پژوهش 
در کشور ما با چالشهای متفاوتی همراه است و 
برنامه جامع تحقیقاتی در کشور وجود ندارد که 
پژوهشگر ما بداند باید در چه مسیری حرکت کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ادامه این 
مراسم گفت: طی برنامه چهارم و پنجم توسعه 
کشور، تولید علم و مقاله را پژوهشگران به خوبی 
انجام دادند و هم اکنون انتظار این است برنامه های 
دانش محور برای ورود به زندگی مردم و چرخه 

اقتصادی کشور مورد نظر پژوهشگران باشد.
دکتر ابوالقاسم خزاعیان افزود: در دانشگاه 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان 
دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی طی 
سال گذشته 20 عنوان کتاب انتشار یافته و 245 
اعضای  توسط   ISI غیر  مقاله   149  ،ISIمقاله

هیات علمی دانشگاه ارایه شده است.
دکتر علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور نیز 
در این مراسم گفت: با شعار صرف نمی توانیم 
رشد بکنیم و قبل از هر فعالیتی باید پژوهش انجام 

شود.
امروزه کشور ما در عمل  اذعان کرد:  وی 
مشکل دارد، دانشگاه ظرف وجودی خوبی است 

که اساتید به عنوان مخازن علمی و دانشجویان 
به عنوان طالبان علم می توانند در عمل و مسائل 

اجرایی کشور نقش مهمی داشته باشند.
وی در پایان افزود: امروزه جمهوری اسالمی 

ایران نیاز به تولید، علم و آبادانی دارد.
 شایان ذکر است: در این مراسم از دکتر 
محمدرضا ایمان پور)پژوهشگر برجسته دانشگاه، 
پژوهشگر برتر دانشکده شیالت و محیط زیست، 
دکتر   ،)ISIمقاالت چاپ  از  پژوهشگرنمونه 
افشین سلطانی)پژوهشگر نمونه مقاالت علمی 
پژوهشی و پژوهشگر برتر دانشکده تولید گیاهی(، 
دکتر الیاس افرا)پژوهشگر نمونه از چاپ کیفی 
ترین مقالهISI(، دکتر مهدی علیزاده)پژوهشگر 
نمونه از ترجمه کتاب با عنوان راهنمای ازدیاد 
زیتون(، دکتر بهنام کامكار)پژوهشگر نمونه از 
ترجمه کتاب با عنوان فیزیولوژی عملکردگیاهان 
کاووسی)پژوهشگر  محمدرضا  دکتر  زراعی(، 
نمونه از بیشترین جذب بودجه از خارج دانشگاه 
و پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل(، دکتر 

امیرسعدالدین)پژوهشگر نمونه طرح کالن ملی 
حوزه آبخیز(، دکتر علی قاسمیان)پژوهشگر برتر 
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ(، دکتر غالمعلی 
مرتع(،  علوم  برتردانشکده  حشمتی)پژوهشگر 
دکتر یوسف جعفری آهنگری)پژوهشگر برتر 
دانشکده علوم دامی(، دکتر امیر احمد دهقانی 
)پژوهشگر برتردانشکده مهندسی آب و خاک(، 
زاده)پژوهشگر  شریف  شریف  محمد  دکتر 
برتردانشکده اقتصاد و مدیریت کشاورزی( و دکتر 
سید مهدی جعفری)پژوهشگر برتردانشکده علوم 

صنایع غذایی( تجلیل شد.
گفتنی است: فخرالدین صالحی)دانشجوی 
برگزیده مقطع دکتری دانشکده علوم و صنایع 
برگزیده  سعیدی)دانشجوی  سپیده  غذایی(، 
مقطع کارشناسی ارشد دانشکده شیالت و محیط 
محمد فروهر واجارگاه )دانشجوی  زیست( و 
و  شیالت  دانشکده  کارشناسی  مقطع  برگزیده 
محیط زیست( از میان دانشجویان دانشگاه بودند 

که در این مراسم از آنها تجلیل شد. 

    رییس دانشگاه در آیین تجلیل از پژوهشگران برترسال 1393 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ 

پژوهشزمینهسازتوسعهکشوراست

برگزاری اردوی علمی بازدید از شرکت گلستان عصاره توسط انجمن علمی باغبانی دانشگاه 



سال سیزدهم   شماره 102   آذر و دی 93 
5

رشد  مرکز  شوراي  جلسه  اولین 
حضور  با  دانشگاه،  فناوري  واحدهاي 
فناوري  و  پژوهش  معاون  و  شورا  اعضاي 

دانشگاه بیست و یكم آبان ماه برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ضمن 
خوش آمدگویي و تبریک به مدیریت مرکز 
و اعضاء شورا و معرفي مرکز رشد دانشگاه 
مرکز  اولین  عنوان  به  دانشگاه  این  گفت: 
دانشگاه  اولین  و  کشور  شمال  عالي  آموزش 
در  طبیعي  ومنابع  کشاورزي  علوم  تخصصي 
و  علم  تولید  در  درخشان  سابقه  داراي  ایران 

دانش است.
دغدغه  افزود:  خزاعیان  ابوالقاسم  دکتر 
چگونه  که  است  این  دانشگاه  رشد  مرکز 
به  کنیم.  تبدیل  محصول  به  را  ایده ها  بتوانیم 
عبارتي تجاري سازي تولیدات علمي صورت 

پذیرد.
واحدهاي  رشد  مرکز  شد:  یادآور  وی 
فناور دانشگاه با حوزه معاونت پژوهش ارتباط 

تنگاتنگ دارد.
واحدهاي  رشد  مرکز  مدیر  سپس 
پیگیري هاي  و  زحمات  از  دانشگاه  فناوري 
ریاست دانشگاه و معاون پژوهش و فناوري 

تقدیر  رشد  مرکز  اندازي  راه  در خصوص 
دانشگاه  رشد  مرکز  گفت:  نمودو  تشكر  و 
دانشگاه  ریاست  نظر  زیر  و  مستقل  واحد 
حمایت  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  جهت 
هسته ها و واحدهاي فناور، بسترسازي جهت 
تجاري سازي دستاوردهاي علمي و پژوهشي، 
کمک به تولید و توسعه محصول و ایده هاي 
فناور قابل عرضه در بازار و تأمین محل کار، 

خدمات مالي، اداري و پشتیباني براي محققان، 
نوآوران، واحدهاي نوپا و شرکتها در دانشگاه 

مشغول فعالیت مي باشد.
جلسه  این  در  است:  ذکر  شایان 
فناوري  و  پژوهش  )معاون  خزاعیان  دکتر 
پارک  حسام)رییس  موسي  دکتر  دانشگاه(، 
دکتر  گلستان(،  استان  فناوري  و  علم 
رشد  مرکز  کاووسي)مدیر  محمدرضا 

کشاورزي  علوم  دانشگاه  فناوري  واحدهاي 
ومنابع طبیعي گرگان( به عنوان رئیس جلسه، 
و  فناوري  امور  خمیري)مدیر  مرتضي  دکتر 
ومنابع  کشاورزي  علوم  دانشگاه  کارآفریني 
میردیلمي)  اسماعیل  سید  گرگان(،  طبیعي 
گرگان(،  مرکزي  کشاورزي  بانک  رییس 
شرکت  اخوان)مدیرعامل  حامد  سید 
اله  طراحي مهندسي آرمین مشاوران( و ولي 
پژوهش  دانش  شرکت  بسطامي)مدیرعامل 

فجر( حضور داشتند.
با  رشد  مرکز  جلسه  نخستین  همچنین 
مخترعین دانشگاه جهت آشنایي با مرکز رشد، 
آبان  آن، هفتم  اهداف، مخاطبان و حمایتهاي 

ماه در سالن شهید شهریاري تشکیل شد.
پارک  رئیس  با حضور  که  این جلسه  در 
حسام(،  موسي  )دکتر  استان  فناوري  و  علم 
)دکتر  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  معاون 
ابوالقاسم خزاعیان و )دکتر مرتضي خمیري( 
مدیر امور فناوري و کارآفریني دانشگاه برگزار 
شد، مدیر مرکز رشد ضمن تشریح فعالیتهاي 
مرکز به سواالت مخترعین در خصوص نحوه 
پذیرش ایده ها تا استقرار و محصول و تجاري 

سازي و سایر موارد پاسخ دادند.

برگزاريجلسهشورايمرکزرشدواحدهايفناوري
دانشگاهعلومکشاورزيومنابعطبیعيگرگان

اجتماعی،  و  فرهنگی  معاونت  همكاری  با 
اولین نمایشگاه ارمغان اربعین حسینی )از نجف 
تا کربال( از ششم دی ماه در محل مزار شهید 

گمنام دانشگاه به مدت یک هفته برگزار شد.
شده  گرفته  عکس های  نمایشگاه،  این  در 
توسط سید رضا عقیلي از کارکنان دانشگاه که به 
مناسبت اربعین سید و ساالر شهیدان در شور پیاده 
ابوالفضل  و حضرت  امام حسین)ع(  زائران  روی 
العباس)ع( حضور داشت در معرض نمایش قرار 

گرفت.
 30 تعداد  نمایشگاه  این  در  عقیلی  رضا  سید 

عکس رنگی درسایزA4 رابه نمایش گذاشت.

 برگزاري اولین نمايشگاه عكس
 ارمغان اربعین حسینی) از نجف تا کربال( در دانشگاه 

تئاتر  کانون  همت  به 
مناسبت  به  و  دانشگاه 
)ع(،  حسینی  اربعین 
ماه  آذر  چهارم  و  بیست 
فضای  در  تعزیه  مراسم 
و  )ص(  النبی  مسجد  بین 
گمنام  شهید  مطهر  مزار 

دانشگاه، برگزار شد.

با  که  مراسم  این  در 
اعضای  دانشجویان،  حضور 
و  علمی  هیات  محترم 
مسئولین دانشگاه برگزار شد، 
بخشی از حماسه حسینی در 
دوازده  توسط  عاشورا  روز 
استان  هنرمندان  از  نفر 

گلستان به نمایش در آمد.

  برگزاری مراسم تعزيه به 
مناسبت اربعین حسینی

 در دانشگاه
انجمن علمي صنایع غذایي 
با همكاري گروه صنایع غذایي 
روز  مناسبت  به  را  همایشي 
دانشجو و هفته پژوهش دوشنبه 
خلیج  تاالر  در  آذرماه  هفدهم 

فارس برگزار کرد.
در این همایش که با حضور 
دانشکده  رییس  مقصودلو  دکتر 
نژاد  کاشاني  دکتر  غذایي،  صنایع 
اجتماعي،  و  فرهنگي  معاون 
رئیس  زاده  محمد  مهندس 
کرد  مهندس  صنعتي،  شهرکهاي 
افشار کارآفرین برتر استان گلستان، 
اعضاي هیئت علمي گروه صنایع 
رشته  این  دانشجویان  و  غذایي 

حضور داشتند.
هدف از برگزاري این همایش 
بررسي چالش هاي صنعت غذاي 
کشور، معرفي کارآفرین برتر استان 
گلستان و تقدیر از دانشجویان برتر 

صنایع غذایي بود.
رییس دانشكده صنایع غذایي 
تحقیق و پژوهش را پایه و اساس 
تولید علم و الزمه  همكاري متقابل 
دانشگاه و صنعت و تولید ثروت 

دانست و در پایان مهندس کرد 
افشار، مدیر عامل گروه صنعتي 
به  که  را  گلستان،  صباح  نسیم 
استان  آفرین  کار  برترین  عنوان 
به  را  شده اند  برگزیده  گلستان 
عنوان الگو در بخش کارآفریني به 

دانشجویان معرفي کردند.
در ادامه مراسم دکتر اعلمي به 
همراه اعضاي هیات علمي صنایع 
مقاطع  برتر  ازدانشجویان  غذایي 
مختلف دکتري، کارشناسی ارشد و 
کارشناسي و اعضاي فعال انجمن 
علمي صنایع غذایي با اهداي لوح 

تقدیر تجلیل کردند.
دکتر  است:  ذکر  شایان 
جعفري عضو هیات علمي صنایع 
غذایي، سخنراني علمي در بررسي 
و  ایران  غذاي  صنعت  چالشهاي 
راهبردهاي عملي را جهت بهبود 

شرایط و رفع کاستیها بیان کرد.
نیز  همایش  این  پایان  در 
براي  دانشجویان  و  مسئولین 
انقالب  با شهداي  میثاق  تجدید 
شهید  مزار  زیارت  به  اسالمي 

گمنام دانشگاه رفتند.

برگزاري همايش صنايع غذايي 
به مناسبت روز دانشجو

 و هفته پژوهش



ادامه از روی جلد ...
با صندوق  کرد:  اعالم  مرگدری  مهندس 
شکوفایی و نوآوری و از طریق تسهیالت ارزان 
کمک  و  حمایت  در  سعی  مدت  دراز  قیمت 

بیشتر از این طرح ها را داریم. 
پژوهشی  و  آموزشی  دفتر  مدیرکل 
هفته  افتتاحیه  مراسم  در  گلستان  استانداری 
سالن  در  که  فناوری سال 1393  و  پژوهش 
شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان برگزار شد گفت: پشتیبان اصلی 
ما چه در حکومت چه در دولت، پژوهشگران 

هستند.
افزود:  هزارجریبی  ابراهیم  دکتر 
مقام  فرمایشات  به  توجه  با  اخیرا  خوشبختانه 
عرصه های  در  نخبگان  حضور  رهبری  معظم 

کاربردی افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تاکیدات رهبر معظم انقالب 
کلیدی  حل های  راه  ارائه  و  پژوهش  امر  بر 
موجب بوجود آمدن شرکت های دانش بنیان و 
که  است  پژوهشی شده  بودجه های  اختصاص 

این مسئله جای امیدواری دارد.
وی در پایان ضمن درخواست کمک از 
دانشگاه ها و دستگاه های پژوهشی بیان داشت: 
چرخ دولت به پشتوانه پژوهش به حرکت در 

می آید.
ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رئیس 
علیرغم  گفت:  مراسم  دراین  گرگان  طبیعی 
داشته ایم،  علم  تولید  در  که  زیادی  پیشرفتهای 
اما نتوانسته ایم علم مان را تبدیل به ثروت کنیم و 
برای برون رفت از چالش های موجود اقتصاد 
کشور گریزی جز تکیه بر نیروهای متخصص 
و اندیشمند دانشگاهی و تقویت بنیه علمی و 

فناوری کشور نیست.
برای  کرد:  اظهار  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
ارزیابی فعالیت هایی که ما در بخش پژوهش 
داریم باید ببینیم که این پژوهش ها چه مقدار در 
تغییر نگرش مدیران ما در امر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی تاثیرگذار است و این پژوهش ها 
چه مقدار توانسته منجر به تولید ثروت و اشتغال 

در جامعه شود.
در  اخیر  سالیان  طی  ما  کرد:  بیان  وی 
زمینه تولید ثروت رشد خوبی داشتیم و در بین 
کشورهای جهان رتبه پانزدهم را کسب کردیم 
تولید  به  منجر  علم  تولید  و  پژوهشها  این  اما 
ثروت در جامعه نشد و همه محققین می دانند 
ما نتوانسته ایم چرخه های بعد از تولید علم را در 

جامعه تکمیل کنیم.
هفته  اهداف  کرد:  نشان  خاطر  ایشان 
پژوهش  فرهنگ  ترویج  کشور  در  پژوهش 
ترغیب  و  تشویق  جامعه،  در سطح  فناوری  و 
بیشتر  تولید  به  کشور  فناوران  و  پژوهشگران 
اعالم  و  آن  از  ناشی  ثروت  و  فناوری  و  علم 
وضعیت موجود و عملکرد پژوهشی دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی برای افکار عمومی و دریافت 
بازخوردهای آن به منظور هماهنگی و پیشرفت 
یافته های  فعالیتهای آتی و شناسایی و عرضه 
پزوهشی و فناوری به منظور ایجاد زمینه سازی 

تجاری آنها عنوان کرد. 
دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان 
»اقتصاد  اجرای  حل  راه  ادامه،  در  گلستان 
بنیان«  دانش  »اقتصاد  بر  تكیه  را  مقاومتی« 
خواند و تاکید کرد: اقتصاد دانش بنیان راه برون 
حتمی  راه  و  کنونی  وضعیت  از  قطعی  رفت 

بهبود معیشت مردم است.
به  اشاره  با  خزاعیان  ابوالقاسم  دکتر 
انتخاب شعار سال از سوي مقام معظم رهبري 
گفت: رهبر معظم انقالب با توجه به اینکه دو 
رکن اقتصاد و فرهنگ از سوي استکبار جهاني 
مورد هجمه قرار گرفته است بر این مسئله تاکید 
عزم  با  را  و  مسئوالن  ملت  تمامي  و  فرمودند 
ملي و مدیریت جهادي جهت تحقق بخشیدن 

به اقتصاد مقاومتي بسیج کرده اند. 
معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعي گرگان تصریح کرد: 
مشاهده  ردپاي علم و دانش و فناوري در جهت 
اما  است؛  بدیهي  امري  مقاومتي  اقتصاد  تحقق 
باید این دانش در جهت مردمي کردن، مدیریت 
منابع، استفاده حداکثري از زمان، اهمیت تحقیق 
و کاهش وابستگي به درآمد نفتي باشد و ما اگر 
مي خواهیم رسالت پژوهشي خود را به درستي 

ایفا کنیم باید به این سمت حرکت کنیم. 
***

رییس پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم:

دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان طی 
سالجاری 54 مقاله ISI در 
این پایگاه ثبت نموده است

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
و  پژوهش  هفته  اختتامیه  مراسم  در   )ISC(
فناوری استان گلستان که نوزدهم آذر ماه در 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  فارس  خلیج  تاالر 
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شدبا اعالم مطلب 
فوق گفت: این دانشگاه همچنین در سال 91 
با دویست و چهل و دو مقاله و در سال92 با 

دویست و بیست و پنج مقاله ISI جایگاه خوبی 
را در این پایگاه به خود اختصاص داد.

نویسندگان  افزود:  مهراد  پروفسور جعفر 
علمی  معتبر  پایگاه  این  در  دانشگاه  پرتألیف 
مقاله،  با 114  سلطانی  افشین  دکتر  از  عبارتند 
دکتر حسین  مقاله،  با 73  بهاره شعبانپور  دکتر 

رسالتی با 63 مقاله و... .
رسانی،  اطالع  ای  منطقه  مرکز  رئیس 
علوم فناوری یادآور شد: حوزه های پرتألیف 
منابع  پایه،  علوم  کشاورزی،  علوم  دانشگاه، 
علوم  انسانی،  علوم  مهندسی،  و  فنی   ، طبیعی 

پزشکی و علوم دامپزشکی می باشد.
وی حوزه های فرعی پرتألیف دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان را زراعت، آب 
و خاک، آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 

و جنگلداری عنوان کرد.
وی ادامه داد: از اهداف برپایی این پایگاه 
بندی  رتبه  و  کیفیت  ارتقا   ،1375 سال  در 
رقابت  افزایش  اسالم،  جهان  دانشگاههای 
شناسایی  به  کمک  دانشگاهها،  این  میان  سالم 
تقویت  دیگران،  به  بهتر  با عملکرد  دانشگاهها 

ارتباط علمی و.... بود.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
گلستان در ادامه گفت: پژوهش های زیادی در 
برنامه چهارم و پنجم توسعه رخ داده است اما 
باید آسیب های آن را پیدا کنیم؛ شاید اصل قانون 
اساسی به دلیل عدم حضور بخش خصوصی به 

خوبی اجرا نشده است.
که  نكته  این  بیان  با  مرگدری  مهندس 
باالیی  بسیار  قابلیت  و  توانایی  دانشگاهها 
دارند، افزود: نسل جوان با عالقه و انگیزه بسیار 

باالیی دنبال یافته های علمی جدید می باشد.
معاون برنامه ریزی استاندار گلستان خاطر 
نشان کرد: اگر این تحقیقات در قالب کتابچه 
درآید و تاثیری در حوزه های مختلف نداشته 

باشد، اتالف وقت است.
غرفه،  نمایشگاه 80  این  در  است:  گفتنی 
15 دستگاه اجرایی، 19 انجمن علمی و 9 مرکز 

آموزش عالی همکاری داشتند.
در سالن  پنج روز  به مدت  نمایشگاه  این 

علوم  دانشگاه  رضازاده  شهیدموسی  ورزشی 
کشاورزی ومنابع طبیعی برپا بود.

اسامی پژوهشگران برتر استان 

گلستان در سال 1393: 
علمی  آموزش  )مرکز  بای  ناصر  مهندس 
ابوالفضل  مهندس  احمر(،  هالل  کاربردی 
اسفندیاری)سازمان صنعت، معدن و تجارت(، 
کل  ایوری)اداره  جعفری  علی  سید  مهندس 
استاندارد(، دکتر علی اکبر دهنو خلجی)دانشگاه 
گلستان(، مهندی محسن عادلی)شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان(، خانم مهندس رزازی 
انتفاعی  غیر  غیردولتی  عالی  آموزش  )موسسه 
میرداماد گرگان(، علی بایزیدی)اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی(، عزت اله زمانی)نیروی انتظامی(، 
زینب براقی)اداره کل آموزش و پرورش(، دکتر 
ابراهیم  فناوری(،  و  علم  آیدانی)پارک  عماد 
پفاژ)اداره کل آموزش فنی و حرفه ای(، سمیه 
پرویز  دکتر  شیالت(،  کل  اداره  شریفی)  نوده 
آباد  علی  واحد  اسالمی  آزاد  سعیدی)دانشگاه 
تحقیقات  کیانی)مرکز  علیرضا  دکتر  کتول(، 
مهندس  طبیعی(،  ومنابع  کشاورزی  آموزش  و 
آموزش  سری)موسسه  یانه  تیموری  موسی 
گرگان(،  المعی  انتفاعی  غیر  غیردولتی  عالی 
حسین انوری فر)دانشگاه جامع علمی، کاربری(، 
مهندس طاهر پور صوفی)مرکز تحقیقات آبزیان 
آبهای داخلی(، دکتر حمید جواد)دانشگاه علوم 
گلستان(،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
دکتر مهدی سقایی)آموزش عالی غیردولتی غیر 
انتفاعی حکیم جرجانی(، رضا جعفری)اداره کل 
باغ)صدا  دامن  صدیقه  دارایی(،  اقتصاد و  امور 
رضا  محمد  دکتر  گلستان(،  مرکز  سیمای  و 
ایمانپور)دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
گرگان(، مهندس افراسیاب میرزایی)شرکت آب 
منطقه ای گلستان(، دکتر کامی کابوسی)دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد گرگان( 

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان:
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دانشجو،  روز  گرامیداشت  مراسم 
فارس  خلیج  تاالر  در  ماه  آذر  شانزدهم 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان برگزار شد.
استاندار گلستان در این مراسم با اعالم 
سه  آن   1332 سال  در  گفت:  فوق  مطلب 
قندچی  نیا،  بزرگ  دانشجو)شهیدان  جوان 
را  دانشجویی  جایگاه  رضوی(  شریعت  و 
کردند  تعریف  خود  عادی  ظرفیت  از  بیش 
آنها  که  چرا  آفریدند،  بزرگ  ای  حماسه  و 
را  تاریخ، سرزمین و هویت خود  دغدغه ی 

داشتند.
اگر  اینكه  بیان  با  صادقلو  حسن  دکتر 
باید  داریم  نگه  زنده  را  روز  این  بخواهیم 
آنچه در 16 آذر اتفاق افتاده را احیا کنیم، 
کوچک  انسانهای  یقینا  کرد:  نشان  خاطر 
باشند  بزرگ  تاریخی  سازندگان  نمی توانند 
با  تاریخ اصیل  اند  و همیشه بزرگان توانسته 
هویت را بسازند و این موضوع در مورد 16 

آذر نیز صدق می کند.
یكی  آذر   16 اینكه  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  بود،  انقالب  برای  مبارزه  بالهای  از 
اگر نقش 16 آذر را از مبارزات انقالب کنار 
بگذاریم بی انصافی کرده ایم و یقینًا مبارزات 
16 آذر ما را به تاریخ انقالب متصل می کند.

دکتر صادقلو گفت: دانشجو باید دارای 
روحیة  حال  عین  در  و  باشد  نشاط  روحیة 
عدالت گرایی را در خود تقویت کند و اگر 
از  را  عدالت  به  حساس  روح  دانشجویی 
فاصله  دانشجویی  رسالت  از  بدهد  دست 

گرفته است.
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
اظهار  دانشجویی  مسائل  پیرامون  رهبری 
کرد: ایشان آرمانگرایی، مطالبة عدالت، اتحاد 
در  نه  و  سلیقه  در  اختالف  اصول،  مبنای  بر 
اصول را از جملة اصلی ترین مسائلی دانستند 
که دانشجویان باید به آن توجه داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
ضمن  مراسم  این  در  نیز  گرگان  طبیعی 

نماد  آذر   16 گفت:  دانشجو  روز  تبریک 
استکبارستیزی نسل جوان و دانشجوی ملت 

ایران است.
شهدای  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
دانشجوی 16 آذر 32 رابطه نزدیک حکومت 
پهلوی با آمریکا را برنتافتند و در مقابل این 
نشان  و  کردند  ایستادگی  و  مقاومت  حرکت 

استکبار  زور  زیربار  دانشجویان  که  دادند 
و  نمی روند  باشد،  آمریکا  همان  که  جهانی 
نیک می دانند که آمریکا به دنبال توسعه سلطه 
خود بر تمامی کشورهاست؛ از همین رو روند 
ادامه  همچنان  نیز  امروزه  استکبارستیزی  آن 

دارد.
وی تاکید کرد: خوی استکباری آمریکا 

به شکل های مختلف چه در قالب جنگ نرم 
ادامه  همچنان  دیگر  مختلف  طرق  در  چه  و 
دارد و هنوز در پی آن است که منابع کشورها 
اینکه  از  غافل  درآورد  خود  سلطه  تحت  را 
و  هوشیاری  و  آگاهی  با  همیشه  دانشجویان 
استکبار،  با شناساندن روش ها و تکنیک های 
خود  در  همچنان  را  استکبارستیزی  روحیه 

زنده نگه می دارند.
وی بیان داشت: دانشجویان با کنار زدن 
عرصه  در  را  خود  حقانیت  جهانی  استکبار 
جایگاه  و  رساند  خواهند  اثبات  به  جهانی 

خود را در دنیا تثبیت خواهند کرد.
نجفی  دکتر  مراسم  این  در  همچنین 
نژاد با اشاره به اینكه در حال حاضر بیش 
در  کشور  در  دانشجو  میلیون  چهار  از 
فعال  حضور  گفت:  هستند،  آموزش  حال 
مسائل  گشای  گره  می توانند  دانشجویان 

اجتماعی باشد.
آینده  افزود: دانشجویان  رییس دانشگاه 
سازان کشور هستند و تالش مجدانة آنها در 
آباد  ایرانی  می تواند  دانش  و  علم  کسب  راه 
را در سایة والیت و توجه به ارزشهای دینی 

رقم بزند.
وزیر  فرهادی  دکتر  پیام  همچنین  وی 
مناسبت  به  را  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

روز دانشجو قرائت کرد.
الزم به ذکر است: پخش کلیپ، خواندن 
دلنوشته دانشجویان و اجرای برنامه موسیقی 
از دیگر برنامه های این مراسم بود و در پایان 
فرهنگی  حوزة  برگزیده   16 به  مراسم  این 

دانشگاه جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.
پیام  روز  این  در  همچنین  است:  گفتنی 
رییس  نژاد،  نجفی  دکتر  سوی  از  تبریکی 
تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  برای  دانشگاه 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  در 
گرگان ارسال شد و ایشان از یکی دانشجویان 
دانشگاه که مدتی است در بیمارستان بستری 
با خانواده وی دیدار و برای  بازدید و  است 

ایشان آرزوی سالمتی کرد.

 استاندار گلستان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو: 

16آذر1332مکتبتاریخسازوهویتبخش
انقالباسالمیایراناست

به مناسبت پاسداشت روز 16 آذر، ریاست 
دبیران  با  معاونین  برخی  همراه  به  دانشگاه 
همچنین  و  صنفی  شورای  علمی،  انجمنهای 
اسالمی)بسیج  تشكلهای  مرکزی  شورای 
دانشجویی، موعود و انجمن اسالمی دانشجویان( 

در دفاتر آنها نشستهای صمیمی داشتند. 
دانشجو  روز  تبریک  از  بعد  مراسم  این  در 
دبیران  دانشگاه،  معاونین  و  ریاست  طرف  از 
اعضای  و  صنفی  شورای  و  علمی  انجمنهای 
شورای مرکزی تشکلهای اسالمی به معرفی خود، 

برخی از فعالیت های پیش رو، مباحث مربوطه و 
طرح برخی از سواالت پرداختند. 

و  سواالت  پاسخ  به  دانشگاه  ریاست  سپس 
که  نمودند  اشاره  و  پرداخته  دانشجویی  ابهامات 
و  ساختاری  کمبودهای  دانشگاه،  انداز  چشم  در 
و  شود  دیده  دانشجویی  های  مجموعه  زیربنایی 

امید است مرتفع گردد.
به هر مجموعه  نهایت ریاست دانشگاه  در 
دانشجویی لوح یادبودی به همراه هدیه ای به 
مناسبت بزرگداشت روز دانشجو اهداء کردند. 

ديدار رياست و معاونین دانشگاه با انجمن های علمی 
و تشكل های اسالمی دانشجويان 

به مناسبت روز دانشجو انجام شد؛ 
تقدير از دانشجويان برتر دانشكده های مهندسی 

چوب و کاغذ و علوم جنگل، علوم دامی 
و تولیدات گیاهی دانشگاه
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به مناسبت روز دانشجو و همزمان با 16 آذر دانشكده تولیدات گیاهی دانشگاه 
اقدام به پخش شیرینی میان دانشجویان این دانشكده نمود.

و  جنگل  علوم  هاي  دانشکده  مسئولین  با  دانشجویان  صمیمي  نشست  همچنین 
مهندسي چوب و کاغذ همراه با تقدیر از برگزیدگان دانشجویي نیز در سالن شهید 
شهریاري شنبه مورخ پانزدهم آذر ماه برگزار شد که طی آن از دانشجویان نمونه این 

2 دانشکده تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است: دانشکده علوم دامی نیز در حین برگزاری میزگرد هفته پژوهش 
از  تعدادی  از  بود  برگزار شده  فارس  تاالر خلیج  ماه در  آذر  دانشکده که هفدهم 

دانشجویان برگزیده خود تقدیر کرد. 



ورزشی  جشنواره  شانزدهمین 
علوم  دانشگاه  دانشگاهی  درون  دانشجویی 
چهاردهم  گرگان  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 

آذر شروع و تا هفتم دی ماه ادامه داشت.
علوم  دانشگاه  بدنی  تربیت  امور  مدیر 
کشاورزی و منابع طبیعی در این خصوص 
 14 تاریخ  از  ساله  همه  این جشنواره  گفت: 
برگزاری  با  امسال  که  شود  می  شروع  آذر 
تا  خوابگاه  از  پسران  همگانی  روی  پیاده 

سایت پرواز هزار پیچ آغاز به کارکرد .
نحوه  درباره  قدمنان  علی  مهندس 
اطالع رسانی این جشنواره توضیح داد: ما 
از طریق فراخوان سایت معاونت دانشجویی 
و نصب بنر در خوابگاههای دختران و پسران 
و روسای انجمنهای ورزشی ثبت نام را آغاز 

کردیم.
با  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  وی 
در  الزم  فضای  گرفتن  نظر  در  و  بررسی 
شد،  برگزار  پسران  و  دختران  خوابگاههای 
بخش  در  بار  اولین  برای  امسال  همچنین 
حدود  با  ماراتن  ایروبیک  مسابقات  دختران 
نفر   5 به  که  شد  برگزار  کننده  شرکت   80

مدال  و  قهرمانی  حکم  همراه  جوایزی  برتر 
اهدا گردید. 

امسال  کرد:  تصریح  قدمنان  مهندس 
دوچرخه  رشته های  در  دختران  مسابقات 
یک  در  اندازی  مچ  والیبال،  مانع،  با  سواری 
حضرت  خوابگاه  در  فوتسال  پنالتی  و  وزن 

کارشناس  توسط  کوثر  سالن  و  زینب)س( 
بنی  خانم  التعلیم  حق  مربی  و  رضایی  خانم 
هاشم و برای آقایان در رشته های فوتسال با 
نفره،   3 والیبال ساحلی  نفره،  تیم 10  شانزده 
 4 در  لیفتینگ  پاور  و  2 وزن  در  اندازی  مچ 

وزن و پرتاب وزنه اجراشد.

در  نفر  هشتصد  حضور  اعالم  با  وی 
مذکور  جشنواره  کرد:  تاکید  جشنواره  این 
با  و  تومان  میلیون  چهار  بر  بالغ  اعتباری  با 
عنایت معاونت دانشجویی صورت پذیرفت. 
آتی  مسابقات  خصوص  در  وی 
چمنی  فوتبال  لیگ  ماه  بهمن  داد:  توضیح 
از  تا  شد  خواهد  برگزار  ها  دانشکده  بین 
دانشگاه  تیم  جهت  منتخب  افراد  آنها،  بین 
دانشگاهی  فرا  مسابقات  در  حضور  برای 

گردد. شناسایی 
قصد  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
محوطه  در  موجود  اندازی  تیر  سالن  داریم 
دانشگاه را مجددا راه اندازی نماییم، همچنین 
گاز کشی و مرمت سالنهای شهید موسی رضا 
حال  در  پسران  خوابگاه  تنیس  سالن  و  زاده 

اجرا و نهایی شدن است.
نهایت   کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
امور،  تسهیل  با  تا  است  این  تالشمان 
ورزشی  اماکن  جذب  بیشتری  دانشجویان 
انگیزه  ایجاد  با  تواند  می  امر  این  که  شوند 
چند  هر  جوایز  و  منظم  مسابقات  رقابت،  و 

اندک محقق گردد.

برگزاریشانزدهمینجشنوارهورزشیدروندانشگاهی
دردانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

خبرنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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دانشجو  شهدای  بزرگداشت  کنگره 
حضور  با  شهید(   68 گلستان)  استان 
مسووالن استان گلستان ، دانشجویان، اساتید 
و خانواده های معظم شهیدان بیست و پنجم 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  ماه  آذر 

گرگان برگزار شد.
رییس کنگره شهدای دانشجوی استان 
گلستان گفت: جهاد علمی یکی از مهمترین 
جامعه  از  رهبری  معظم  مقام  مطالبات 

دانشگاهی است.
کرد:  اظهار  نجفی نژاد  علی  دکتر 
آگاه  خود  رسالت  به  نسبت  باید  دانشجویان 
باشند و در عرصه علمی با جدیت تالش کنند تا 
توسعه و رشد علمی را برای رسیدن به قله های 

پیشرفت رقم بزنند.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

اینکه پیشرفت کشور  بیان  با  طبیعی گرگان 
نثار  با  افزود: شهدا  مرهون خون شهداست، 
خون خود در مقابل ظلم و بیداد ایستادگی کردند 
و انقالب را به پیروزی رساندند، در هشت سال 
برابر  اهدای جان خود در  با  نیز  دفاع مقدس 
تجاوز ظلم استکبار جهانی ایستادند و هیچگاه 

تن به ذلت ندادند.
وی بر لزوم حفظ دستاوردهای انقالب 
اسالمی تاکید کرد و یادآور شد: باید با تالش 
جهادی ادامه دهنده راه خون شهدا باشیم، در دهه 
چهارم انقالب، عرصه دفاع و جنگ تغییر کرده 
است دشمن زمانی از طریق جنگ سخت که 
سنگرها مشخص بودند به مقابله پرداخت اما 
اکنون در عرصه جنگ نرم، سنگرها مشخص 

نیست.
در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  مسوول 
ادامه گفت:  در  گلستان  استان  نینوای  سپاه 
مهمترین عامل عزت جمهوری اسالمی ایران 
خون پاک شهدا است، آنها بصیرت داشتند و 
به موقع و پشت سر رهبری انقالب اسالمی 

حرکت کردند.
حجت االسالم و المسلمین رعایتی اضافه 
کرد: هدف از کنگره ها و نشستها آشنایی بیشتر 

با اهداف و آرمانهای شهیدان است.
 مسوول سازمان بسیج دانشجویی گلستان 
با دارا  اینکه استان گلستان  بیان  با  ادامه  در 
بودن 68 شهید دانشجوی احراز هویت شده، 
ظرفیت مناسبی برای انتقال سیره عملی شهدا 
و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری 

انقالب اسالمی است،  از آرمان های واالی 
گفت: برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان 
اهداف  این  احیای  برای  مناسبی  فرصت  را 

خواند.
وی به یازده برنامه شاخص کنگره شهدای 
دانشجو اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات 
ملی وبالگ نویسی با عنوان ›چراغ راه‹، جشنواره 
هنری و ادبی استانی با عنوان ›سوره های سرخ‹ 
و برگزاری همایش ملی آسیب شناسی فرهنگی 
جوانان به همراه تدوین کتاب شهدای دانشجوی 

گلستان از جمله این برنامه ها است.
سپاه  عقیدتی  آموزش  و  تربیت  مسئول 
پاسداران انقالب اسالمی نیز در این کنگره 
و  مقاومت  شهادت،  جهاد،  اینکه  بیان  با 
ایستادگی، ملت ایران را در دنیا عزیز کرده 
است، گفت: دشمنان خوب می فهمند که اگر با 
ما از سر جنگ درآیند ملت ایران نامدار می شود.

ادیانی  مهدی  واعضی  االسالم  حجت 
با تاکید بر اینکه گرامیداشت یاد شهدا نباید 
دشمن  کرد:  اظهار  گیرد،  قرار  غفلت  مورد 

همواره از روحیه جهادی هراسناک است.
وی شهدا را نگهبانان واقعی ارزش های 
انقالب  گفت:  و  کرد  ذکر  اسالمی  انقالب 
و  بود  سلطه  نظام  بر  پایانی  خط  اسالمی، 
روابط  و  ایران  جامعه  بر  حاکم  ارزش های 

بین الملل را دچار تزلزل کرد.
در پایان این کنگره از تمبر اختصاصی 
کنگره شهدای دانشجویی استان گلستان، کتاب 
»سوره سرخ« و نرم افزار ویژه که به معرفی 
شهدای دانشجویی استان گلستان اختصاص 
دارد رونمایی شد، همچنین از خانواده های 
سه سردار شهید به نام های »وحید گالشی«، 
با  عباسی«  »حسین  و  اودی«  علی  »محب 

اهدای لوح و تندیس تجلیل صورت گرفت.

  رییس کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان: 

جهادعلمیمطالبهمقاممعظمرهبریازجامعهدانشگاهیاست

تلفن: 32220640 ـ  017 
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