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از «آموزشگاه عالی جنگل و مرتع» تا «دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان»

 8آذر

نکوداشت  60سال پویایی و شکوفایی
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 8آذر،مراسمنکوداشتشصتمینسالگرد
تاسیسدانشگاهبرگزارمیشود

مراسم نکوداشت شصتمین سالگرد
تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،با حضور اساتید،
کارکنان و فارغ التحصیالن 8 ،آذر ماه
برگزار میشود.
رییس دانشگاه با اعالم این مطلب
گفت :به دلیل تقارن  11مهر ماه سالروز
تاسیس دانشگاه با ایام محرم و صفر،
مراسم نکوداشت شصتمین سال تاسیس
دانشگاه ،هشتم آذرماه برگزار میشود.
دکتر نجفی نژاد افزود :فلسفه
برگزاری اینگونه مراسمها در دین اسالم
هم توصیه شده است که به افراد توصیه
میکند به گذشتگان خود نگاه کنیم و در
زمین سیر داشته باشیم.
وی تصریح کرد :استفاده از تجربه

گذشتگان و مرور فعالیتهایی که طی 60
سال گذشته برای پیشرفت این دانشگاه
انجام شد ،از دیگر اهداف برگزاری مراسم
نکوداشت دانشگاه است.
وی بیان کرد :تا به حال از تاریخچه
دانشگاه میتوان دریافت که موضوعاتی
مانند مکان یابی در انتخاب گرگان به
عنوان محل تاسیس دانشگاه ،آینده نگری
در ساخت و سازها و تناسب بین پذیرش
دانشجو و نیاز جامعه در تاسیس و ادامه
فعالیتهای علمی ،آموزشی و عمرانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،تاثیر داشته است.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به در
دست تدوین بودن کتاب تاریخچه
دانشگاه گفت :امیدواریم با تدوین

این کتاب ،از روند  60سال فعالیت این
دانشگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر و
متخصص ،یادگاری شایسته برای آیندگان
باقی بگذاریم.
رییس دانشگاه اذعان کرد :تصمیم
داریمباساختمجتمعفرهنگیدرساختمان
دانشکده علوم زراعی سابق ،بخشی از آن را به

موزه دانشگاه اختصاص دهیم.
وی در پایان از همه افرادی
که میتوانند در راهاندازی و در
اختیار قراردادن اسناد و مدارک
برای فعالیت موزه کمک کنند
خواست تا دانشگاه را در این
زمینه یاری کنند.

مراسم نکوداشت 11مهر ،سالروز تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابعطبیعیگرگانبرگزارشد

مراسم نکوداشت  11مهر،
سالروز تاسیس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم
گفت :یازدهم مهرماه ،1336
آموزشگاه عالی جنگل و مرتع با 24
دانشجو ،شروع به کار کرد.
دکتر نجفی نژاد افزود :این
دانشگاه به عنوان امانت از گذشتگان به
ما رسیده و امیدواریم بتوانیم دانشگاه

مرکز داده دانشگاه
علوم کشاورزی و
منابعطبیعیگرگان
به بهره برداری رسید

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
را به بهترین شکل نگه داری کنیم تا
آیندگان نیز از ما به خوبی یاد کنند.
وی بیان کرد :آموزشگاه عالی
جنگل و مرتع ،در ابتدا صرفأ برای
تربیت نیروی متخصص و ماهر تاسیس
شد که براساس شواهد و نشانهها ،این
ماموریت را به خوبی انجام داد.
وی خاطر نشان کرد :افراد
مختلفی طی دوران فعالیت این
دانشگاه ،زحمت کشیدند تا دانشگاه

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه
کشاورزی و منابع طبیعی موثر و موفق
باشد.
گفتنی است :بیان خاطرات توسط
دکتر درگاهی و دکتر بیرودیان از
اعضای هیأت علمیبازنشسته دانشگاه،
پخش مستند دیدار با مهندس عابدی
موسس و اولین رییس آموزشگاه عالی
جنگل و مرتع از دیگر برنامههای این
مراسم بود.
با حضور دکتر سیدضیاهاشمی،
مرکز داده دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان 20 ،شهریور
ماه به بهرهبرداری رسید.
رییس دانشگاه در آیین
افتتاحیه این مرکز گفت :جانمایی
و عملیات اجرای مرکز انفورماتیک
دانشگاه حدود چهار سال طول کشید
تا مرکز داده استانداردی را برای
اهداف بلندمدت مهیا کنیم.
در ادامه مدیر مرکز انفورماتیک
و خدمات رایانه ای دانشگاه گفت:
این مرکز با هدف تجمیع سخت
افزارها برای رعایت امنیت و ایمنی

خدمات تحت وب ایجاد شده است.
دکتر بهنام کامکار ادامه داد:
در این مدت برنامههای زیرساختی از
قبیل توسعه شبکه فیبر دانشگاه و دیتا
سنترهای استاندارد را در نطر گرفته و
تالش کردیم تمام اصول ایمنی ،سخت
افزاری و نرم افزاری را رعایت کنیم.
وی با یادآوری اینکه این مرکز
یکی از مراکز استاندارد این حوزه
در استان گلستان است ،تصریح
کرد :مرکز داده این دانشگاه از سه
بخش مجزا تشکیل شده که سقف و
کف مجهز به سنسور ضد حریق ،ضد
دود و کنترل عوامل بیرونی است.
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برگزاری همایش بین المللی لس در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
همایش بین المللی لس با حضور محققان
داخلی و خارجی،شانزدهم لغایت بیستم
مهرماه به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دبیر این همایش در مراسم افتتاحیه گفت:
 100مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که
پس از بررسی داوران  65مقاله برای ارایه در این
همایش تایید شد.
دکتر خرمالی افزود :از تعداد فوق الذکر26 ،
مقاله به صورت سخنرانی و  39مقاله به صورت
پوستر ارایه شد ،همچنینپروفسور آشوک کومار
سینگوی استاد دانشگاه احمد آباد هند در موضوع
ارتباط سن یابی خشکی و دریا و پروفسور فاهوچن
عضو آکادمیالنژو چین در موضوع تغییرات
اقلیمیفالت تبت ،در این همایش سخنرانی کردند.

وی بیان کرد :در این همایش محققانی از
کشورهای آلمان ،اتریش ،استرالیا ،چین ،هند،
مجارستان ،کرواسی ،چک ،لهستان و روسیه حضور
دارند.
وی یادآور شد :چاپ  11مقاله در یکی از
معتبرترین مجالت بین المللی با عنوان لس،
خاکها و تغییر اقیلم در ایران و مناطق مجاور از
دستاوردهای برگزاری سمپوزیوم بین المللی لس بود
که سال  2014در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار شده بود.
دکتر خرمالی گفت :سعی میکنیم نتایج این
همایش در قالب مقاالتی در مجالت بین المللی
منتشر شود و در اختیار سایر محققان و عالقمندان
به موضوع لس قرار بگیرد.
دبیر اجرایی همایش بین المللی لس در

حاشیه مراسم افتتاحیه این همایش گفت:
بازدید از پایگاههای مطالعاتی لس استانهای
گلستان و مازندران برای محققانی که از داخل و
خارج از کشور در این همایش حضور دارند ،برنامه
ریزی شده است.
دکتر کیانی افزود :شرکت کنندگان در این
همایش ،از مناطق خالد نبی(ع) ،مبارک آباد ،آق
امام و گچی سو ،تاالب آلماگل ،مناطق آق بند و
گنبدکاووس ،منطقه جنگلی النگدره ،سعدآباد و نکاء
نیز بازدید کردند.
وی بیان کرد :لس ،ریزگردها و تغییر اقلیم،
کاربردها و استعدادهای خا کهای لسی ،روشها
وابزارهای مطالعه لس از موضوعهای مورد بحث در
این همایش است.
یکی از اساتید دانشگاه النژو چین که در

همایش بین المللی لس در خصوص تغییرات
اقلیمیفالت تبت سخنرانی میکرد ،گفت:
مطالعه بر روی خاکهای لس ایران برای یافتن میزان
خشکسالی آسیای میانه مهم است.
پروفسور فاهو چن افزود :به دلیل قرار
گرفتن بخشی از جاده ابریشم در ایران ،در
دانشگاه النژو چین در حال تدوین برنامه پنج
ساله مطالعاتی هستیم تا منابع ارزشمند لس
و میزان حاصل خیزی خاکهای لسی گلستان را
مورد بررسی قرار دهیم.
وی بیان کرد :مدیریت صحیح استفاده و بهره
برداری از خاکهای لسی میتواند در زندگی آینده
بشر تاثیر داشته باشد.
وی یادآور شد :ضخیمترین منابع خاکهای لسی
جهان ،در کشور چین وجود دارد.

برگزاری کارگاه تخصصی اثرات تغییر اقلیم و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در دانشگاه

به منظور تبادل نظر در خصوص
تحقیقات انجام شده و استفاده از تجارب
و تحقیقات دانشمندان جهان ،کارگاه
تخصصی و علمیبا موضوع «اثرات
تغییر اقلیم و منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی» را در دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار کرد.
دکتر والتر دراگونی استاد بازنشسته

هیدروژئولوژی و زمینشناسی گروه فیزیک
و زمینشناسی دانشگاه پروجا ایتالیا در
این کارگاه گفت :نظرات مختلفی بر روند تغییر
اقلیم وجود دارد ،برخی از دانشمندان آن را روند
طبیعی قلمداد میکنند و برخی دیگر عالوه بر
آن ،از انسان به عنوان تشدیدکننده تغییرات و
تبعات این پدیده یاد میکنند .اما موضوعی
که همه دانشمندان در آن تفاهم دارند ،روند

بروز تغییر اقلیم است ،مدلهای اقلیمیزیادی
توسط کاربران استفاده میشود که به لحاظ
وجود عدمقطعیت دادههای ورودی ،ساختار
مدل و عوامل تأثیرگذار ،نتایج متفاوتی از مدلها
بهدست میآید ،که الزم است سیاستگذاران و
تصمیمگیران در برنامههای خود نتایج متفاوت
خروجیهای مدل را مدنظر قرار دهند.
شایان ذکر است :در این کارگاه که با حمایت

طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضههای
آبخیز کشور با همکاری معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و انجمن آبخیزداری ایران ،جمعی از
اساتید صاحبنظر ،کارشناسان بخشهای اجرایی
و پژوهشی و دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی حضور داشتند و در خصوص موضوع
کارگاه به تبادل نظر و بحث پرداختند.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزارشد:

کارگاهآموزشیبینالمللیمقایسهتطبیقیمدیریتوآموزشجنگل
در کشورهای دانمارک و ایران

کارگاه آموزشی مقایسه تطبیقی مدیریت
وآموزش جنگل در کشورهای دانمارک و
ایران ،نوزدهم مهرماه در تاالر خلیج فارس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،آغاز شد.
دکتر معیری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
در مراسم افتتاحیه به معرفی استان گلستان و بیان
تاریخچه و عملکرد پژوهشی دانشگاه پرداخت.
در ادامه دکتر شتایی رییس دانشکده عاوم
جنگل ،مطالبی را در خصوص تاریخچه آموزش
جنگل در ایران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان بیان کرد.
همچنین در این کارگاه دکتر خسرو ثاقب طی
سخنانی به جنگلهای ایران و دکتر رامین رحمانی به
 10گونه اصلی جنگلهای شمال ایران اشاره کردند.
در ادامه آقای آروید اسلوث استاد دپارتمان
مدیریت منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه
کپنهاگ دانمارک سخنرانی خود را با عنوان «نظام
آموزشی دانمارک با تاکید بر آموزش تکنیسینها،
کارشناسان و کارشناسان ارشد در مدیریت جنگل و
چشماندازهای طبیعی» ارائه کرد.
وی در خصوص ساختار کلی نظام آموزش عالی
دانمارک ،اهداف و رویکردهای آموزش بخش جنگل
و جنگلداری این کشور به منظور تربیت نیروی
انسانی ماهر و متخصص مطالبی بیان کرد.

همچنین خانم اینکن الرسن درباره «مدیریت
چندمنظوره جنگلها» و محصوالت غیرچوبی
جنگل از قبیل گردشگری ،ترسیب کربن و تعدیل
آب و هوا ،بر لزوم استفاده از دیدگاه نزدیک به
طبیعت در مدیریت و بهرهبرداری از جنگلهای
معتدله تاکید کرد.
سپس خانم نوراهانسن از جمعیت حفاظت از
طبیعت کشور دانمارک در سخنان خود با عنوان
حفاظت ،مدیریت و بهسازی زیستگاهها ،ضمن

تشریح راهبردها و اقدامات انجام شده به منظور
حفاظت موثرتر از محیط زیست و منابع طبیعی
کشور دانمارک بر لزوم برقراری ارتباط مستمر با
مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه دولت
و مجلس و مطالبه گری مردم از نهادهای مسئول
تاکید کرد.
در پایان پروفسور پاله مدسن استاد
دپارتمان مدیریت منابع طبیعی و علوم
زمین دانشگاه کپنهاگ دانمارک در سخنرانی

علمیبا عنوان جنگل و جنگلداری در
دانمارک 200 ،سال پس از شروع فرآیند احیاء،
گفت :به خاطر بهرهبرداری و تخریب شدید ،سطح
جنگلهای دانمارک در اواخر قرن  18میالدی به
کمتر از  3درصد از مساحت این کشور رسید که با
شروع برنامه ملی احیاء جنگلها ،ظرف مدت حدود
 200سال سطح جنگلها به حدود  14درصد از
مساحت این کشور افزایش یافت.
گفتنی است :محققان دانمارکی به همراه
محققین و اعضای هیأت علمیدانشگاه20 ،
مهرماه از جنگل آموزشی و پژوهشی شصت
کالته (طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا) بازدید
کردند.
محققان در این بازدید در جریان فعالیت در
جنگلهای بکر و مدیریت نشده هیرکانی پارسل
 32از سری  1طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا
قرار گرفتند .تشریح وضعیت کلی تودههای جنگلی
مذکور ،آشنایی با نحوه حفاظت و مدیریت این
جنگلها در این بازدید مورد بررسی و تبادل نظر
قرار گرفت.
در ادامه پارسل  2جنگل مذکور که در گذشته
در آنها فعالیتهای جنگل شناسی و اکولوژیک
انجام شده بود ،مورد بازدید قرار گرفت و در رابطه با
وضعیت فعلی آنها و دخالتهای پرورشی مورد نیاز،
سخنانی ارائه شد.

مراسم تکریم بازنشستگان دانشگاه برگزار شد
به مناسبت  25ذی الحجه ،مراسم تکریم
بازنشستگان دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :فلسفه
نامگذاری روز  25ذی الحجه به نام خانواده ،نزول
سوره انسان است تا انسان به عنوان اشرف مخلوقات
با بهره گیری از نعمتهای مختلف در مسیر تکامل
و الهی شدن گام بردارد.
دکتر نجفی نژاد افزود :کانون بازنشستگان
دانشگاه با هدف ایجاد اجرای برنامههای آموزشی،
تفریحی و دیگر نیازهای بازنشستگان تشکیل شد
و در همین جا قول میدهم تا منابع دیگری را در
اختیار صندوق بازنشستگی قرار دهیم تا بتوانیم نیاز
بیشتری از این قشر را برطرف کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جشن شصتمین
سال تاسیس دانشگاه اعالم کرد :در این راستا
قرار است کتابچه تاریخ دانشگاه و موزه دانشگاه

تهیه شود که از همکاری همه بازنشستگان دانشگاه
در این خصوص حمایت میکنیم.
رییس دانشگاه در پایان یاد و خاطره همکاران
فوت شده دانشگاه را گرامیو برای کارکنان
بازنشسته آرزوی سالمتی کرد.
رییس کانون بازنشستگان دانشگاه نیز در
این مراسم خاطرنشان کرد :بابت تشکیل این
کانون و گردهمایی ساالنه از دکتر نجفی نژاد و
دکتر گالشی تشکر و قدردانی میکنم.

قاسم مکتبی با اشاره به صندوق حمایت
از بازنشستگان دانشگاه تصریح کرد :این
صندوق از خردادماه سال گذشته با  79عضو
تشکیل شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه
در ادامه گفت :کمک به دیگران ،فروتنی و احترام
متقابل بزرگترین ثروتی است که خداوند به هر
انسانی بخشیده است.
دکتر سرا ...گالشی تاکید کرد :از حضور و

دیدار با شما که عمر گرانمایه خود را جهت اعتالی
دانشگاه گذراندید ،بسیار خوشحالم و امیدوارم
خداوند به همه شما طول عمر با عزت عطا نماید.
در بخش دیگری از مراسم ،دکتر محسنی
از روسای سابق دانشگاه که در سه دوره
مختلف ریاست دانشگاه را بر عهده داشت
به عنوان میهمان ویژه در این مراسم به بیان
خاطرات خود پرداخت و گفت :در حال حاضر
مشغول نگارش کتاب زندگیام هستم که در آن به
اتفاقات مهم زندگی خودم از دوران کودکی تا به
امروز ،اشاره میکنم.
گفتنی است :اجرای موسیقی سنتی ،اجرای
مسابقه پیرامون  60سالگی دانشگاه ،اهدا هدایا به
کارکنان بازنشسته در سالجاری و نماینده کارکنان
بازنشسته ،تقدیر از خانواده کارکنانی که در سال
گذشته به رحمت خدا رفته اند و صرف شام از دیگر
برنامههای این مراسم بود.
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به مناسبت آغاز سال تحصيلي جدید؛

نشستاعضايهيأترييسهباهيأتعلميدانشگاهبرگزارشد
به مناسبت آغاز سال تحصيلي جدید،
نشست هيأت رييسه با اعضای هيأت علمي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان 25 ،مهر ماه در سالن خليج فارس
برگزار شد.
رييس دانشگاه در اين مراسم گفت:
در سال  92و در زمان شروع مسئوليت با 20
چالش مهم مانند طرحهاي عمراني راكد ،كمبود
فضاي فيزيكي اعم از اتاق كار اساتيد ،آزمايشگاه
و كالس ،مشكالت حقوقي با پيمانكاران و فقدان
برنامه راهبردي مصوب روبرو بوديم.
دكتر نجفي نژاد بيان كرد :طي چهار
سال گذشته ،پروژههاي مختلفي ،تكميل و
به بهرهبرداري رسيد كه مهمترين آن پروژه
دانشكده توليد گياهي ،بود .همچنين سوله
آزمايشگاه تحقیقات آب و رسوب ،سوله مكانيك
ماشينآالت ،ساختمان اداري طرح دكتر بهرام
نيا ،واحد پرورش طيور ،زمين چمن مصنوعي
و ...در این مدت انجام و مورد بهره برداري قرار
گرفت.
وي خاطر نشان كرد :فاز  1پروژههاي
دانشكده منابع طبيعي و جنگلداري در حال
حاضر به اتمام رسيده و به شرط تخصيص
كامل منابع اعتباري ،سال آينده به بهره برداري

خواهند رسيد ،پروژههاي محوطه سازي ،مجتمع
آزمايشگاهي و خوابگاه دانشجويي از پروژههايي
راكد بودند كه در حال حاضر از پيشرفت اجرایی
خوبي برخوردارند.
وي با اشاره به پروژه باغ بوتانيك گفت:
كارهاي زيرساختي اين پروژه در زميني به
مساحت  10هزار مترمربع به اتمام رسيده و كار
كشت گياهان بزودي انجام خواهد شد و ان شاء

ا...تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.
وی گفت :هدف از اين اقدامات و برنامه
ريزيها ،تدريس و آموزش بهتر و كارآمدتر ،ايجاد
روحيه خودباوري در ميان دانشجويان ،اجراي
طرحهاي كاربردي ،تدريس كارآفرينانه و شروع
كارآفريني از كالس درس مي باشد.
در ادامه دكتر معيري معاون پژوهش و
فناوري دانشگاه در خصوص خريد تجهيزات

(هايتك) گفت :خريد اين تجهيزات براساس
نياز دانشكدهها و با مجوز شوراي تجهيزات
دانشگاه انجام مي شود ،در اين زمينه تصميم
گيري فردي انجام نمي شود.
دكتر كاشانينژاد معاون آموزشي و تحصيالت
تكميلي دانشگاه در خصوص موضوعاتي چون
ترفيع ،تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي،
پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت علمي
حقالتدريس ،ارزيابي كالسها و اساتيد ،بازنگري
دروس و ...سخناني بيان كرد.
همچنين دكتر هزارجريبي معاون
دانشجويي ،فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
در مورد فعاليتهاي حوزه دانشجويي و
فرهنگي توضيحاتي ارائه کرد و گفت :برگزاري
اردوهاي فرهنگي اساتيد با خانوادههايشان يكي از
برنامههایي است كه در آينده نزديك توسط اين
معاونت اجرا ميشود.
رييس دانشگاه در پايان از تالش همه همكاران
دانشگاهي تشكر و قدرداني كرد و از همه خواست
با جديت بيشتر در امور مربوط به حوزههاي خود،
زمينه پيشرفت هر چه بيشتر دانشگاه را فراهم كنند.
شايان ذكر است :در اين نشست ،اعضاي
هيأت علمي ،سواالت و موضوعات مورد نظر خود
را مطرح و اعضاي هيأت رييسه به آنها پاسخ دادند.

برگزاري رويداد ملي حكمراني آب ايران به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
رويداد ملي حكمراني آب ايران از تاريخ
 30تيرماه لغايت  2مرداد ماه سال جاري
با برگزاري نشستهاي مهم و حياتي نظام
تدبير آب ايران در دانشگاه علوم كشاورزي
و منابع طبيعي گرگان برگزار شد.
عضو هيأت علمي گروه مهندسي آب
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان و مجري اين رویداد گفت :اين
رويداد با برگزاري نشستهاي تخصصي از
جمله طرح احياء سازههاي تاريخي آبي جزيره
قشم آغاز گردید در کنار کارکرد این طرح
در سطح جزیره ،موفقیت این طرح در آينده
میتواند درس آموختههای ارزشمندی جهت
احیاء سازههای تاریخی آبی سایر نقاط کشور
را فراهم کند.
دكتر محمدرضا فرزانه افزود :تاکنون
در طرح احیاء سازههای تاریخی آبی جزیره
زیبای قشم  103مورد از سازههای تاریخی آبی
شناسایی شد و بر اساس نظر کمیته راهبری با
اتمام فاز شناسایی ،فاز تکمیلی این طرح از تاریخ
 9مردادماه سال جاری زیر نظر متخصصین اين

كميته و با تمرکز بر وجوه مرتبط با دانش بومی
در زمینه ساخت ،حفاظت و بهرهبرداری از این
سازهها ادامه می یابد.
ايشان تصريح كرد :این طرح با همکاری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و شرکت آب و برق و تأسیسات قشم و سایر
متولیان مرتبط و تعامل نزديك با جوامع محلي
آغاز گردید و بعلت جامع نگری در مسائل
آموزش برای توسعه پایدار ،بعنوان برترین
پایلوت کشوری بوسیله کمیسیون ملی یونسکو
انتخاب گردید و در حال حاضر نامزد دریافت

ارتقا  6رتبه ای دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در پایگاه

استنادی علوم جهان اسالم()ISC

جایزه آموزش برای توسعه پایدار  2017یونسکو
میباشد.
وي اظهار داشت :در اين نشست به دو
مقوله مهم و اساسي موجود در نظام تدبير آب
ايران توجه ويژهاي گرديد و مباحثي همچون
توجه به محدودیت منابع آب در تدوین اسناد
توسعه منطقه اي ،مشکالت حوضههای رودخانه
ای فرامرزی ،ضرورت توجه به مدیریت جامع
حوضه آبریز و مطرح شدن سطح حوضه آبریز
بعنوان سطح کانونی تحلیلهای اجتماعی
اکولوژیکی مطرح و بررسي شد و در ادامه با

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مقایسه با
عملکرد سال گذشته خود ،موفق به کسب  6رتبه ارتقاء در بخش
دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم( )ISCشد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در این خصوص گفت :این
ارتقا براساس فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی ،بین الملل ،تسهیالت(امکانات)
و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی دانشگاه به دست آمد.

تعامل نزديك با مديران شرکت آب منطقه
ای استان گلستان ،اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان و سازمان جهاد
کشاورزی استان گلستان پیرامون مشکالت
منابع آب استان بحث و گفتگو صورت پذیرفت.
دكتر فرزانه تأكيد كرد :از ديگر نكاتي كه
در اين رويداد مطرح گرديد ،تفاوت قائل شدن
بين كمبود آب و بحران آب از منظر علمي است
و اينكه كمبود آب ميتواند با سوء مديريت به
بحران آب تبديل گردد و امروزه مشکالت منابع
آب کشور بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع آب
باشد ناشی از حکمرانی نادرست و عدم توجه به
مقولههای مهم نهادی از قبیل نقش مشارکت و
نظارت مدنی می باشد.
گفتني است :در اختتامیه نشستها بر
ضرورت تشکیل انجمن علمی حکمرانی آب
ایران و برگزاری سلسله نشستهای تعامل بخش
دانشگاهی و بخش اجرا تأکید شد.
شايان ذكر است :در اين رويداد متخصصين
و صاحب نظران مطرح در سطح ملي و بينالمللي
حضور داشتند.

وی یادآورشد :این دانشگاه در بخش بین الملل رتبه  ،13در بخش
آموزش رتبه  20و در بخش پژوهشی رتبه  ،34پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCرا به خود اختصاص داده است.
شایان ذکراست :پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه
عنوان پایگاهی استنادی مستقل و خاص دانشمندان جهان اسالم و مراکز
اسالمیو مرتبط با سایر پایگاههای استنادی علمیجهان و تعامل موثر و
سازنده با آنها توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بنیان گذاری شد.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی

سیودومینجشنوارهسراسری
سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور ،از  20لغایت  22شهریور
ماه جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
اخبار افتتاحیه
نماینده ولی فقیه در استان گلستان:

قرآن قوی ترین و پایدارترین راه برای هدایت بشر است

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت :در دنیای امروز سبکهای زندگی بسیاری وجود دارد
که قرآن ،محکمترین و پایدارترین راه را برای هدایت بشر ارائه کرده است.
آیتاهلل سیدکاظم نورمفیدی در این جشنواره که به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار شد ،اظهار کرد :اگر هزاران سبک زندگی در دنیا وجود داشته
باشد قرآن قویترین ،محکمترین و پایدارترین راه است که حتی یک نقطه کوچک انحراف
در آن وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه قرآن بهترین گزینه برای هدایت انسانها محسوب میشود ،افزود :قرآن
کتابی است که اگر شب و روز در مورد آن صحبت شود میدان آن باز است و هیچ وقت کهنه نمیشود.
امام جمعه گرگان تصریح کرد :تمام بزرگان و علمای دینی ما هیچ گاه از خواندن قرآن خسته
نمیشدند و هربار که قرآن را میخواندند فضاها و دنیاهای جدیدی به روی آنها گشوده میشد.
آیتاهلل نورمفیدی بیان کرد :در دنیای امروز سبکهای زندگی بسیار متعدد و متکثر است و در
میان سبکهای زندگی ،قرآن قویترین راه برای هدایت بشر محسوب میشود.
*****
سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری:

پیام برنامههای قرآنی وحدت مسلمانان است

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه پیام قرآن ،وحدت مسلمانان است،
متذکر شد :نباید فقط به زیباییهای قرآن اکتفا کنیم بلکه قرآن راه هدایت را به ما نشان میدهد.
دکتر سید ضیاءهاشمیاظهار کرد :گلستان استانی است که محل اخوت و همزیستی مسلمانان شیعه و
سنی در کنار هم است که جلوه زیبایی از صمیمیت و وحدت را در کنار هم به نمایش گذاشته است.
وی با یادآوری اینکه این جشنواره سال گذشته در سیستان و بلوچستان برگزار شد ،افزود :یکی
از پیامهای برنامههای قرآن محور ،وحدت مسلمانان است.
وی اضافه کرد :در واقع این جشنواره  ،صرفا یک رفع تکلیف و مسابقه فرهنگی و جداب نیست بلکه انس
با قرآن برای زندگی سعادتمند ماست.
دکترهاشمیتصریح کرد :دانشجو شخصیتی آرمانگرا ،حقیقت طلب و نقاد دارد و پرسشها و چالشهای
نظری این قشر ،پرسشهایی جدی است و نمیتوان از آنها فرار کرد.
وی یادآور شد :طبق تحقیقات ،دانشجویان ما قرآن گریز نیستند .در حوزه و دانشگاه که دو رکن
فرهنگی کشور هستند نباید فقط به زیباییهای ظاهری قرآن اکتفا کنیم بلکه به عنوان هدایت ،تدبر و
تحقیق به آن روی بیاوریم.
در پایان دکترهاشمیمتذکر شد :قرار نیست فقط به ظواهر قرآن توجه کنیم بلکه باید به آن به عنوان
کتابی که در همه دورهها راه هدایت و ضاللت را به ما نشان میدهد نگاه کرده و از آن کمک بگیریم.
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ی و منابع طبیعی گرگان برگزارشد:

یقرآنوعترتدانشجویانکشور
رئیس سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور:

 1000دانشجو در جشنواره سراسری قرآن و عترت شرکت کردند

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از شرکت بیش از  1000دانشجو از 105
دانشگاه کشور در این جشنواره خبر داد و گفت :از این تعداد  427شرکت کننده دانشجوی دختر و
 577دانشجو پسر هستند.
دکتر علی نجفی نژاد از قرآن به عنوان منبعی برای الهام گرفتن نام برد و افزود :با وجود
پیشرفتهای علمی ،قرآن همچنان نقش بسیار مهمیدر هدایت انسانها دارد.
رییس سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور با بیان اینکه اگر
قرآن و نقش آن در هدایتگری نباشد انسانها دچار سردرگمیمیشود ،ادامه داد :با وجود
پیشرفتهای علمیهمچنان نیاز به قرآن بیشتر شده و متجلی میشود.
وی اضافه کرد :به گفته دانشمندان غیر مسلمان ،پس از گذشت قرنها از نزول قرآن هیچ تناقضی بین
یافتههای علمیبا موضوعاتی علمیکه در قرآن هست ،وجود ندارد.
اخبار اختتامیه
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

جشنواره قرآن و عترت نماد همگرایی مذاهب شیعه و سنی است

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در آیین اختتامیه که
22شهریور ماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد ،گفت :برگزاری جشنواره قرآن و عترت نماد همگرایی
مذاهب شیعه و سنی و به نوعی بیانگر وحدت بین مسلمانان است.
دکتر فضل اهلل ایرجی افزود :بر اساس نظر سنجیها در وزارت علوم٧٢ ،درصد از دانشجویان احکام
دینی و فریضه نماز را به جا میآورند و حدود  ٩٠درصد نیز اعتقادات دینی دارند.
وی تصریح کرد :این آمار بیانگر آن است که اعتقادات دینی در فضای دانشجویی باالتر از فضای
عمومیجامعه است بنابراین دانشجویان میتوانند کمک بسزایی به ترویج افکار دینی در جامعه داشته
باشند.
همچنین در ادامه معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیبا بیان اینکه در بین
معجزات انبیا معجزه پیامبر اکرم ویژه است ،گفت :رمز ماندگاری معجزه پیامبر(ص)این است که آیات
قرآن انسان را وادار به تفکر میکند.
حجت االسالم و المسلمین حشمتی با اشاره به انجام پیمایشی به نام موج سوم پیمایش
ارزشها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد گفت :نتیجه این پیمایش نشان داد به میزانی که تحصیالت
افراد باالتر رفته عالقه مندی و دلبستگی به مذاهب دینی کمتر شده است در حالیکه باید عکس این اتفاق
رخ میداد.
وی افزود :انتظار داریم جشنوارههای دانشگاهی با دیگر جشنوارههایی که از سوی سازمانهای مختلف
برگزار میشود تفاوت داشته باشد در واقع مباحث علمی ،مقاالت خوب ،آثار ادبی و هنری به ویژه در حوزه
فیلم و هنر به صورت جدی تر در این جشنوارهها دیده شود.
وی ابراز کرد :اگر امروز بخواهیم مفاهیم قرآن را به جامعه منتقل کنیم نیازمند آن هستیم که از ابزار
هنر و رسانه استفاده کرده تا محصوالت زیبا خلق شود چرا که خلق اثر زیبا بر مخاطب تأثیرگذار است.
*****
دکتر نجفی نژاد:

برگزاری جشنواره قرآنی بستری برای ورود به اقیانوس الهی است

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت :برگزاری جشنواره
قرآنی بستر و فضایی برای ورود به اقیانوس الهی است.
دکتر علی نجفی نژاد با تأکید بر اینکه انس و عمل به قرآن جزو دستورات دینی مسلمانان
محسوب میشود ،افزود :ما به عنوان یک فرد مسلمان با رجوع به خود باید به این مهم دست پیدا کنیم
که هر چند وقت یکبار به قران مراجعه کرده و برای درک کالم الهی و پیاده سازی دستورات آن در زندگی
تالش میکنیم.
وی تصریح کرد :امروز بشر از لحاظ علمیو قدرت مادی به مراتب واالیی رسیده است اما اگر در کنار
قدرت علمیقدرت معنوی وجود نداشته باشد منجر به بیراهه رفتن و از بین رفتن فرهنگها خواهد شد.
رییس دانشگاه با بیان اینکه جنایتهای امروز بشر بیانگر فاصله از معنویت است افزود :بشر
امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به قرآن و معنویت دارد.
در پایان آیین اختتامیه ،برگزیدگان بخشهای مختلف این جشنواره معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
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اجرای مراسم تعزیه در دانشگاه

به همت شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
دانشگاه و به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی،
مراسم تعزیه ،دوم آبان ماه در محوطه روبروی مسجد
النبی(ص(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مسئولین ،اعضای هیات علمیو
دانشجویان دانشگاه برگزار شد ،بخشی از حماسه حسینی توسط
گروه تعزیه ثارا ...شهر سرخنکالته به نمایش درآمد.

این خصوص گفت :این تفاهم نامه با توجه به اهمیت درک ارزش
تبادل علم و فرهنگ بین سازمانهای تحقیقاتی بین المللی با طرح
کالن ملی مدیریت جامع حوضههای آبخیز انجام شده است.
دکتر امیر سعدالدین افزود :چشم انداز هدف این تفاهم نامه
در سه سال آینده نمایان میشود که از طریق انجام پروژههای
تحقیقاتی مشترک بین محققان و همکاران در راستای طرح کالن
ملی مدیریت جامع حوضههای آبخیز صورت میپذیرد.
وی بیان کرد :براساس این تفاهم نامه ،محققان در هر دو
موسسه به ارزیابی اثرات اکوهیدرولوژیکی تغییرات کاربری اراضی
و پوشش گیاهی و همچنین متغیرهای اقلیمیو تغییر اقلیم در
جنگلهای ایران میپردازند.

با حضور استاد بزرگ شطرنج کشور؛ مسابقه
شطرنج سیمولتانه در دانشگاه برگزار شد

اعالم ارتقا رتبه دو عضو هیأت علمیدانشگاه

در جلسات هيات مميزه دانشگاه با ارتقا مرتبه علمیدكتر
حميدرضا عسگري عضو هيات علمي دانشكده مرتع و
آبخيزداري از استادياري به دانشياري و دکتر بهنام کامکار
عضو هيات علمي دانشكده تولید گیاهی از دانشیاری به
استادی موافقت شد.

حضور قائم مقام و معاون اداری ،مالی صندوق
رفاه دانشجویان کشور در دانشگاه

دکتر قنبری قائم مقام و معاون اداری ،مالی صندوق رفاه
دانشجویان کشور به همراه مهندس جعفری مدیر راهبردی
خوابگاه و تغذیه این صندوق ،دوم آبان ماه در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حضور یافتند و از سلف
سرویس ،زمین چمن مصنوعی و خوابگاههای دانشجویی
پسران و دختران بازدید کردند.

كسب رتبه  Q1توسط نشريه علمي دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

نشريه علمي «توليد گياهان زراعي»دانشگاه ،موفق به
كسب رتبه  Q1در رتبه بندي سامانه نشريات علمي جهان
اسالم ( )ISCشد.
مدير دفتر نشريات دانشگاه با اعالم خبر فوق گفت :اين
موفقيت حاصل تالشهاي همكاران در حوزه معاونت پژوهشي و
فناوري دانشگاه بويژه سردبير ،مدير داخلي و اعضاي هيأت تحريريه
اين نشريه مي باشد.
الزم به ذكر است :ارزيابي و رتبه بندي نشريات علمي هر ساله
توسط دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري صورت مي پذيرد كه بر اساس آن ميزان امتياز
هر نشريه در ترفيع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي و همچنين حمايت
مالي از نشريات صورت خواهد پذيرفت.

امضا تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز
علمیKRASNOYARSKروسیه

تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان و مرکز علمیKRASNOYARSK
روسیه به امضاء رسید.
مدیر طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضههای آبخیز در

اخبار د

نمایه شدن نشریه علمی
Poultry Science Journal
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در سایت Scopus

ی Poultry Science Journalدانشگاه،
نشریه علم 
مورد پذیرش  Scopusبرای نمایه سازی از ابتدای سال
 2017قرار گرفت.
این موفقیت که حاصل تالش سردبیر ،مدیر داخلی و اعضای
هیأت تحریریه این نشریه است ،هم اکنون در نشانی اینترنتی
 http://www.scopus.com/sourcesقابل مشاهده
است .شایان ذکر است :اسکوپوس نمایه استنادی معتبر و شناخته
شده و از محصوالت الزویر است که اطالعات کتاب شناختی حدود
 60میلیون سند شامل  16هزار و پانصد مجله علمیپژوهشی را در
خود نمایه کرده است.

کسب رتبه سوم طرح دانش بنیان یکی از اعضای
هیأت علمیدانشگاه در موسسه رده بندی ایمنی
سالمتایرانیان

مسابقه شطرنج سیمولتانه با حضور پرهام مقصودلو استاد
بزرگ شطرنج کشور 30 ،مهرماه در سلف سرویس برگزار شد.
معاون دانشجویی ،فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در
حاشیه برگزاری این مسابقه گفت :مسابقه شطرنج سیمولتانه
به مناسبت گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه و
بزرگداشت هفته تربیت بدنی برنامه ریزی و برگزار شد.
دکتر هزارجریبی افزود :در این مسابقه که با نظارت هیأت
شطرنج استان و شهرستان گرگان برگزار شد ،حدود  60نفر شرکت
کردند.
در ادامه دهباشی رییس هیأت شطرنج استان گفت:
برگزاری این مسابقه در محیط دانشگاه میتواند در جذب دانشجویان
عالقمند به این رشته ،بسیار تاثیرگذار باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاههای علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
آتیرایو کشور قزاقستان

در حاشیه اجالس روسای دانشگاههای کشورهای
حاشیه دریای خزر که در کشور قزاقستان برگزار شده بود،
تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی و پژوهشی فی مابین
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه
دولتی آتیرایو این کشور ،به امضا رسید.
این تفاهم نامه با هدف برگزاری کارگاههای آموزشی ،افزایش
تبادالت علمیو بین المللی و استفاده از ظرفیت علمیاساتید و...
منعقد شد.

طرح دانش بنیان تولید پماد بهبود زخم از جلبک دریایی
پادینای خانم دکتر معظمه کردجزی توانست رتبه سوم را
در حوزه ارگانهای دریایی موسسه رده بندی ایمنی صنعت
ایرانیان به دست آورد.
شایان ذکر است :طرح ساخت پماد بهبود زخم از جلبک
دریایی پادینا در سومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه به تصویب رسید ،خانم دکتر کردجزی مدیرعامل واحد
فناور افق سبز استرآباد در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میباشد که پرونده دانش بنیان
شدن این شرکت در دست بررسی و اقدام نهایی است.
گفتنی است :از این طرح به عنوان برنده جایزه طرح برتر در
افتتاحیه سومین جشنواره ملی دریا ،مسیر پیشرفت دعوت به عمل
آمده است.

آغاز نصب اسکلت پایلوت پلنت صنایع غذایی و
کارگاه صنایع چوب دانشگاه

کارگاه صنایع چوب و پایلوت پلنت صنایع غذایی
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،که بهمن ماه
سال گذشته با حضور دکتر ضرغام رییس صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران کشور ،کلنگ زنی شد ،مراحل
اجرایی خود را میگذراند.
مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه در این خصوص
گفت :این پروژه با زیربنای  3هزار و  250مترمربع و با اعتبار بیش از
چهارده میلیارد ریال ،ان شاء ا ...در سالجاری به بهره برداری میرسد.
مهندس صفریان افزود :هم اکنون مرحله خاکبرداری و
فوندانسیون پروژه به اتمام رسیده ،همچنین کار نصب سوله این
پروژه از  28شهریور ماه جاری آغاز شده است.
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دانشگاه

مراسم دید و بازدید و تکریم سادات دانشگاه
برگزار شد

تقدير معاون وزير علوم ،تحقيقات و فناوري از
رياستدانشگاه

در پي فعاليت راهبردي و اجراي ارزيابي دروني گروههاي
آموزش دانشگاه ،دكتر ابراهيم خدايي ،معاون وزير علوم و
رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور از مجموعه دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،مديران و اعضاي
گروههاي آموزشي  ،مدير و همكاران دفتر نظارت ،ارزيابي
و تضمين كيفيت دانشگاه تقدير کرد.
الزم به ذكر است :تاكنون  14گروه آموزشي دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،ارزيابي دروني خود را انجام دادهاند.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی کلنگ
گلخانهآموزشیوتحقیقاتیدانشگاه
به زمین زده شد

به مناسبت عید سعید غدیر ،مراسم دید و بازدید و
تکریم سادات اعضای هیأت علمیو کارمند دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،پانزدهم شهریورماه در
مسجد النبی(ص) برگزار شد.
حجت االسالم وحیدی فر در این مراسم گفت :از زمان
حادثه غدیر تا به امروز ،هیچ شخصی نتوانسته این حادثه را منکر
بشود.
امام جماعت مسجدالنبی(ص) بر خواندن خطبه غدیر
تاکید کرد و افزود :تمام صفات و مناقب حضرت علی(ع) در این
خطبه معرفی شده است.
شایان ذکر است :مولودی خوانی ،اقامه نماز جماعت ظهر
و عصر ،گرفتن عکس یادگاری و صرف ناهار که با قربانی نذری
کارکنان دانشگاه تهیه شده بود ،از دیگر برنامههای این مراسم بود.

انتخاب دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های
علمیدانشجوییدانشگاه

انتخابات دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی
دانشجویی دانشگاه با حضور مدیر حمایت و پشتیبانی
و کارشناس انجمن علمی برگزارکه طی آن ،محمد جواد
حسنی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر این شورا معرفی
شد.
در این جلسه مهرشاد نظرپور ،دبیر سابق این شورا ،گزارش
مختصری از فعالیتهای علمی شورا ارائه کرد.
در ادامه دکتر علیرضا علی عرب مدیر حمایت و پشتیبانی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص فعالیتهای انجمن علمی
و عملکرد شورا طی  3سال گذشته نکاتی را بیان کرد.

سفر معاون بينالملل دانشگاه مديترانه شرقي
(قبرس شمالي) به دانشگاه

معاون امور بين الملل دانشگاه مديترانه شرقي( قبرس
شمالي) در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
حضور يافت.
پروفسور جم تانوا در اين سفر از امكانات آموزشي و پژوهشي
دانشگاه ،مزرعه آموزشي و جنگل شصت كال بازديد كرد.
گفتني است :در ادامه اين بازديد جلسهاي در دفتر معاونت
پژوهشي دانشگاه ،با حضور پروفسور جم تانوا  ،معاونين پژوهشي و
آموزشي دانشگاه ،مدير روابط بينالملل دانشگاه و مدير برنامه بودجه
و تحول اداري دانشگاه برگزار شد كه طي آن زمينههاي همكاري
بين دو دانشگاه بررسي گرديد.

همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر زند معاون وزیر
جهاد کشاورزی و عضو هیأت امنای دانشگاههای منطقه
گلستان ،کلنگ گلخانه آموزشی وتحقیقاتی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،پنجم شهریور ماه در
پردیس به زمین زده شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :این گلخانه در زمینی به
مساحت  1560مترمربع با اعتبار  9میلیارد ریال از محل درآمدهای
دانشگاه و با هدف توسعه فضاهای گلخانه ای دانشگاه به خصوص
برای فعالیتهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ان شاءا ...در دهه فجر
امسال به بهره برداری میرسد.

تقدیر از هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
آموزش عالی استان گلستان

در هفتمین نشست سیاستهای استانی نظارت و ارزیابی
و تضمین کیفیت آموزش عالی که تیرماه جاری در دانشگاه
بوعلی همدان برگزار شد ،از هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین
کیفیت آموزش عالی استان گلستان تقدیر به عمل آمد.
دکتر سعدان زکائی رییس مرکز نظارت و ارزیابی و
تضمین کیفیت عتف در متن تقدیر نامه آورده است :از تالش
و مسئولیت پذیری آن هیأت در تحقق اهداف نظارت ،ارزیابی و
تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و
فناوری استان تشکر و قدردانی نموده و از خداوند منان آرزوی
موفقیت و کامیابی شما را در ارتقا و بهبود کیفیت نظام آموزش
عالی استان خواستارم.
شایان ذکر است :دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،رییس هیأت نظارت و ارزیابی و
تضمین کیفیت آموزش عالی استان گلستان میباشد.

برگزارینشستتخصصیچالشهایجنگلکاری
در مناطق صنعتی با حضور عضو هیأت علمیدانشگاه

نشست تخصصی ،چالشهای جنگلکاری در مناطق
صنعتی با حضور دکتر علی عرب عضو هیأت علمیدانشکده
علوم جنگل دانشگاه و به میزبانی مجتمع فوالد مبارکه
اصفهان برگزار شد که ایشان در پانل دوم درباره مسائل
مرتبط با انتخاب گونه در جنگل کاریهای مناطق صنعتی
سخنانی بیان کرد.

9

همچنین کارگاه آموزشی کاشت و نگهداری درخت پالونیا در
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با حضور
دکتر عرب برگزار شد ،وی در این کارگاه درباره شیوههای تکثیر،
کاشت ،نگهداری و مراقبت از این درخت و تجربیات سایر کشورهای
دنیا توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه مهندس پورملکشاه ،مدیر جنگل آموزشی و پژوهشی
دانشگاه ،به بیان تاریخچه کاشت و بهره برداری از درخت پالونیا،
صفات ریختی و نیازهای رویشگاهی این درخت پرداخت.
در پایان ،جلسه پرسش و پاسخ و هم اندیشی با حضور دکتر
علی عرب ،مهندس پور ملکشاه و مهندس کریم آبادی برگزار شد.

برگزاری دورههای آموزشی توسط عضو هیأت
علمیدانشگاه در دانشگاه چیانگ مای تایلند

دکتر حسین حسینی فر عضو هیأت علمیگروه شیالت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که
به دعوت دانشگاه چیانگ مای تایلند ،دورههای آموزشی
غذاهای میکروبی ،ایمنی آبزیان ،روش تحقیق و مقاله
نویسی را برای دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی این
دانشگاه تدریس کرد.
گفتنی است :تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان
روسای دانشگاههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و چیانگ
مای ،امضاء شد.

حرکت نمادین تیم دوچرخه سواری دانشگاه از
مزار شهید گمنام تا امامزاده عبدا(...ع) گرگان

به مناسبت هفته تربیت بدنی و وررزش ،تیم دوچرخه
سواری دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،مسیر مزار شهید گمنام دانشگاه تا مزار شهدای
گمنام امامزاده عبدا(...ع) گرگان را  24مهرماه رکاب زدند.
مهندس مالحسینی سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه
طی مصاحبه ای گفت :این برنامه به منظور گرامیداشت شصتمین
سال تاسیس دانشگاه و گسترش فرهنگ ورزش و تندرستی در بین
دانشجویان ،انجام شد.
گفتنی است :در این برنامه تعداد  10دوچرخه سوار دانشجو
حضور داشتند که در پایان با اهدا شاخه گل در مزار شهدای گمنام
امامزاده عبدا ...گرگان با آرمانهای شهدای گرانقدر تجدید پیمان کردند.

آموزش مهارت و مهارت آموزی توسط
دانشجویان در دانشگاه

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزاری
دورههای آموزشی و هنری توسط دانشجویان توانمند در
خوابگاه خواهران آغاز شد.
این دورهها در ادامه فراخوان و دعوت از دانشجویان توانمند جهت
آموزش توانایی و مهارت خود به سایر دانشجویان در محیط خوابگاه
برگزار گردید.
در این دوره مهارت آموزی ،آموزش نرم افزار اتوکد و آموزش سیاه
قلم با استقبال دانشجویان همراه بود .همچنین مقرر شد در ادامه،
دورههای آموزش دف ،چرم دوزی مقدماتی و مهارتهای هفت گانه
کامپیوتر نیز در صورت تکمیل ظرفیت ثبتنام از سوي دانشجویان
برگزار شود.
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مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند دانشگاه برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت،
مراسم روز کارمند و تقدیر از کارمندان
نمونه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان ،هفتم شهریور ماه در تاالر آویشن
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم ضمن
تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع) گفت:
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از
سال  1392موفقیتهای خوبی را در همه زمینهها
کسب کرد که همگی مرهون زحمات همکاران
دانشگاهی بوده است.
دکتر نجفی نژاد افزود :با بهره برداری از
پروژههای عمرانی دانشگاه مانند مجموعه ورزشی،
سردرب دانشگاه و ، ...امیدواریم اعضای هیأت
علمی ،کارمندان و دانشجویان در برخورداری از
فضاها و امکانات با شرایط مناسب تری مواجه
بشوند.
وی با اشاره به موضوع دانشگاه کارآفرین
تاکید کرد :همه مجموعه دانشگاه از جمله
کارمندان در این موضوع نقش مهمیبرعهده دارند
تا بتوانند در ایجاد اشتغال دانشجویان و آینده
سازان کشور ،سهیم باشند.

ریاست دانشگاه همچنین با یادآوری کسالت
پیش آمده برای آقای مهتدی از همکاران
دانشگاهی برای ایشان آرزوی سالمتی کرد و برای
همکارانی که دارفانی را وداع گفتند طلب آمرزش
نمود.
مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه نیز در این مراسم ضمن

گرامیداشت هفته دولت گفت :با تاسی از
فرامین قرآن و دین اسالم میتوانیم هم زندگی
اجتماعی و هم زندگی علمیخوبی داشته باشیم.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه
در این مراسم خاطر نشان کرد :از فعالیتهای
شاخص دانشگاه در سال  96میتوان به تبدیل
وضعیت تعدادی از نیروهای قراردادی دانشگاه،

تبدیل شیوه نامه کارشناس مسئول و ارائه رفاهیات
متنوع به کارکنان اشاره کرد.
دکتر گالشی افزود :امیدواریم با همدلی
همکاران در دانشگاه ،به اهداف مورد نظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه دست
یابیم.
وی در پایان با اظهار تشکر از اعضای هیأت
رییسه و دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه ،برای
همکاران و خانوادههای کارکنان آرزوی سالمتی
و موفقت نمود.
شایان ذکر است :در این مراسم مهندس
فیروز بخش به عنوان مدیر نمونه ،معصومه
خرمی ،علیرضا مهدیانی ،محبوبه عقیلی،
فاطمه زهرا قجر و محمد زمان عالء الدین
به عنوان کارمندان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنینازاشکانکاظمیان،مصطفیرخشانی،
سید ادریس میرآئیز ،سارا امانجانی ،مهری
اسداللهی ،مینو رستگار ،بابک شبستانی،
حسین دوست محمدی ،مصطفی گرزین،
رضا ساورعلیا ،روح ا ...مستانی ،رسول کریم
آبادی ،صدیقه حسین خانی و علیرضا شیخی
به عنوان کارمندان برگزیده تقدیر شد.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

هفتمینهمایشملیعلفهایهرزایران

هفتمین همایش ملی علفهای هرز ایران،
پنجم شهریورماه با حضور دکتر زند معاون
وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات امنای

دانشگاههای منطقه گلستان ،در تاالر خلیج
فارس دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع

طبیعی گرگان در این مراسم گفت :بخش
کشاورزی سهم قابل توجهی در میزان تولید و
اشتغال کشور دارد ،همچنین به دلیل استفاده از
منابع طبیعی در بخش کشاورزی ،چالشهای مهم
کشور مانند چالشهای زیست محیطی،تغییر اقلیم
و تولید گازهای گلخانه ای نیز در این بخش دیده
میشود که عالوه بر اقدامات صورت گرفته ،همچنان
جز یکی از دغدغههای برنامه ریزان کشور است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :برای حل
این بحرانها نیازمند برنامه جامع در مسایل
کشور به خصوص بخش کشاورزی هستیم تا
شاهد نتایج خوبی در زنجیرههای مرتبط با

بخش کشاورزی باشیم.
در ادامه دبیر همایش گفت :این همایش در
محورهای بیولوژی علفهای هرز ،مدیریت شیمیایی
علفهای هرز ،رهیافتهای مدیریتی علفهای هرز
و ...برگزار شد که عالقمندان از بهمن ماه  95لغایت
خرداد ماه  96فرصت داشتند،مقاالت خود را به
دبیرخانه ارسال نمایند.
دکتر جاوید قرخلو افزود :تعداد  259مقاله
پوستری 11 ،مقاله شفاهی 8 ،مقاله کلیدی توسط
 90داور مورد بررسی و پذیرش قرار گرفت.
شایان ذکر است :در این همایش از پیشکسوتان
علفهای هرز تقدیر به عمل آمد.

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده
تولیدگیاهیبرگزارشد
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده
تولید گیاهی ،هفتم آبان ماه در سالن
دانشجو برگزار شد که طی آن دکتر سید
اسماعیل رضوی به عنوان رییس جدید
منصوب و از زحمات دکتر خدایار همتی
رییس سابق دانشکده ،تقدیر به عمل آمد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت:
انتخاب ریاست دانشکدهها براساس نظر
سنجی ،همفکری و مشاوره اعضای هیات
علمیصورت میگیرد که بر این اساس و طبق
نیاز دانشکده تولید گیاهی از میان کاندیداهای
صاحب شرایط ،دکتر رضوی انتخاب شدند.
دکتر نجفی نژاد افزود :اعضای هیات

علمیمیبایست بیش از پیش ،موضوع ارتباط با
صنعت و رفع نیاز مردم به خصوص کشاورزان را
مورد توجه قرار دهند و در راستای آن گام بردارند.
وی بیان کرد :فضای فیزیکی درنظرگرفته
شده برای هر دانشکده ای ،مطابق با برنامه
ریزی و دریافت بودجهها مختص همان
دانشکده است و ان شاءا ...در آینده نزدیک
شاهد باشیم همه دانشکدهها از فضای مناسب
فیزیکی و آزمایشگاهی برخوردار شوند.
همچنین در ادامه دکتر همتی ضمن تقدیر
و تشکر از اعضای هیأت علمیو کارکنان
دانشکده و مدیران دانشگاه ،به ارائه گزارش
عملکردی از دوران مسئولیت خود پرداخت.

در پایان دکتر رضوی با ارائه رئوس
برنامههای خود پرداخت و گفت :به خرد
جمعی اعتقاد دارم و از همه اعضای هیأت

علمی و کارکنان دانشگاه برای رشد و
پیشرفت اهداف دانشگاه ،درخواست همراهی
و همیاری دارم.
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آیین افتتاح فاز دوم مرکز آموزشی و پژوهشی پرورش طیور
وکلنگزنیمرکزآموزشی،پژوهشیگاوشیری

آیین افتتاح فاز دوم مرکز آموزشی و
پژوهشی پرورش طیور و کلنگزنی مرکز
آموزشی ،پژوهشی گاوشیری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چهاردهم
آبان با حضور دکتر تربتینژاد نماینده مردم
گرگان و آققال درمجلس شورای اسالمی،
مدیرکل دامپزشکی استان ،کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی ،رییس و معاونین دانشگاه و
ی و دانشجویان دانشکده
اعضای هیات علم 
علوم دامییدر مزرعه شماره  1دانشگاه
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر دستار رییس
دانشکده علوم دامی به کلنگزنی این واحد
در بهمن ماه سال  1395اشاره کرد و گفت:
دانشجویان در کلیه مقاطع بویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و دکتری میتوانند با استفاده
از این فضا که در این مدت کوتاه ساخته و
آماده بهرهبرداری شده به فعالیتهای تحقیقاتی
و علمیخود بپردازند تا دانشگاه بتواند بستر

مناسبی را در جهت کارآفرینی برای دانشجویان
فراهم سازد.
سپس دکتر نجفینژاد با اشاره به نیاز
دانشگاه به باال رفتن فعالیتهای آموزشی

وپژوهشی در بین دانشجویان افزود :با
توجه به کمبودهایی که دانشکده علوم دامی در
زیرساختهای خود در زمینه فعالیتهای عملی
داشت تصمیم به احداث چنین پروژههایی گرفتیم

تا بخشی از کمبودهای فضای آموزشی و تحقیقاتی
دانشگاه را برطرف کنیم که با همت کلیه واحدهای
دانشگاه طی دو سال گذشته چند مجموعه
آموزشی را به بهرهبرداری رساندیم که بخشی از آن
با کمکهای افراد خیر صورت گرفت.
در ادامه نماینده مردم گرگان و آققال
در مجلس شورای اسالمیوجود چنین
پروژههایی را در دانشگاهها با اهمیت دانست
و گفت :آموزش و پژوهش جزو ماموریتهای
اصلی آموزش عالی در دانشگاهها میباشد و
حرفهای کردن آموزش یکی از اصلیترین این
اهداف است که با احداث چنین پروژههایی میتوان
به این اهداف رسید.
ت دانشگاهها
دکتر تربتینژاد به ماموری 
در موضوع کارآفرینی اشاره کرد و گفت :این
پروژهها با توجه به جنبه آموزشی و تحقیقاتی که
دارد به کاربردی کردن پژوهشها کمک میکند تا
دانشگاهها بتوانند فارغالتحصیالنی با تجربه علمیو
مهارت کسب ثروت و درآمد وارد جامعه کنند.

حضور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در یازدهمین نمایشگاه بزرگ سراسری کتاب گلستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در یازدهمین نمایشگاه بزرگ
سراسری کتاب گلستان که از  25مهرماه در
محل نمایشگاه بین المللی استان گلستان
آغاز شده بود ،حضور داشت.
مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه
در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه گفت:
مجموعا  160عنوان کتاب در غرفه دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عرضه شد.
دکتر پهلوانی با بیان این مطلب که تعداد
 17عنوان کتاب طی سالجاری توسط مرکز

نشر دانشگاه چاپ و منتشر شد ،اعالم کرد:
کتابهای اثرات متقابل آبزی پروری و محیط
زیست :راهنمای توسعه پایدار آبزی پروری در
مدیترانه ،مبانی اکولوژی کفریان و ارزیابی فعالیت
آبی ،آنزمیو ماندگاری مواد غذایی ،کتاب احیای
عرصههای طبیعی تخریب یافته کاربرد اصول
علمی ،پرورش زنبور عسل ،چاپ دوم مقدمه ای
بر تکثیر ماهیان و...از جمله آنهاست.
گفتنی است :این نمایشگاه که  500ناشر از
سراسر کشور در آن حضور داشتند تا  30مهر
ماه ادامه داشت.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

مهندسمحمدکاظماسالمی،حمیدرضامیرکریمی،دکترمحبوبه
کشیری ،جواد تازیکه ،محمود طاهرینسب ،محسن صالحی،
سیدرضا غالمی ،سیده هما حسینی ،علی بای و غالمرضا
یوسفی در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومیدانشگاه ضمن عرض تسلیت ،از خداوند متعال
برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل
و اجر جزیل مسئلت مینماید.
همچنین در این ایام ،شادروان یداهلل فرحآبادی پدر معظم

شهید و از کارکنان دفتر دانشگاه در تهران که عمر خود را در

زمینه خدمت صادقانه به جامعه دانشگاهی سپری کرد به دیدار
معبود شتافت که روابط عمومی دانشگاه ،ضایعه درگذشت

اندوهناک این همکار ارجمند را به خانواده داغدار آن و تمامی
کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض مینماید.

انتصابات جدید
نام و نام خانوادگی

سمت

دکترعلی نجفی نژاد

عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان گلستان
عضو حقوقی و رییس هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان
عضو هیأت امنای منطقه  3فناوری

دکتر سید اسماعیل رضوی

رییس دانشکده تولید گیاهی

دکترعلیمحمدیانبهبهانی

سرپرست جدید مدیریت امور آموزشی دانشگاه

دکتر اسماعیل دردی پور

سرپرست گروه آموزشی علوم خاک دانشگاه

دکتر فرهاد خرمالی

همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

دکتر سیدرضا هاشمی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

دكتر بنيامين ترابي

مدير گروه آموزشي زراعت دانشكده توليد گياهي

مدیر مسئول :عبدالغفور یوری  /سردبیر :سید کمال میرشمسی /تحریریه :فاطمه میر  /عکس و صفحهآرایی :رضا قلیشلی
آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 32220640 :ـ  / 017سایت / www.gau.ac.ir :کانال تلگرام اخبار دانشگاه@gorganuniversity_news :

ديدار با مؤسس و اولين رييس آموزشگاه عالی جنگل
در روزهاي گرم مرداد كه بخشي از همكاران در تعطيالت
تابستانه به سر ميبردند ،در راستاي نكوداشت شصتمين سال
تأسيس دانشگاه برآن شديم كه يادي كنيم از نام آوران دانشگاه
و مروري داشته باشيم بر  60سال تالش و همت همه آناني كه در
ي «آموزشگاه عالي جنگل و مرتع» و در نهايت رشد و
شكلگير 
توسعه آن تا رسيدن به «دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان» نقش داشتند.
پس از نشست و گفتگوهاي مختلف با برخي از اساتيد پيشكسوت و
فارغالتحصيالن دورههاي اوليه آموزشگاه ،اينبار مقصدمان تهران ،منظريه،
كوچه دلدار ،ساختمان سفيد سنگكاري شده با پالك  8وديدار با مؤسس
و اولين رئيس آموزشگاه بود .به همت كميته روابط عمومي و اطالع رساني
ستاد نكوداشت شصتمين سال تأسيس دانشگاه و پس از هماهنگيهاي
الزم ،ساعت  6عصر زنگ در را بصدا درآورديم .از باز شدن سريع درب
ميشد كه فهميد ميزبان هم براي ديدار منتظرتر و مشتاقتر از ماست.
اولين نفري را كه ديديم كسي نبود جز مهندس تاجيك ،رابط برقراري
اين مالقات كه انصافا براي هماهنگي زحمات بسياري را كشيد .البته
گفتنياست كه وي خود نيز از فارغالتحصيالن دوره چهارم آموزشگاه
است .سپس همسر مهندس كه قطعا در آن سالها براي راهاندازي
آموزشگاه يار و ياور همسر بوده و زحمات و سختيهاي فراواني را تجربه
كرده است .و يكي از دختران وي كه حاال دندانپزشك است و پروانهوار
گرد پدر ميگرديد و نوه جوان مهندس كه با افتخار و شور و شعف خاصي
از پدربزرگ خود ياد ميكند.

مهندس محمد عابدي شيرازي در ششم ارديبهشت  1300در بهبهان
استان خوزستان بدنيا آمد ،وي پس از گذراندن دوران ابتدايي و متوسطه
با درجه ليسانس در رشته مهندسي كشاورزي با گرايش جنگل از دانشكده
كشاورزي كرج فارغالتحصيل شد .وي پس از استخدام در وزارت كشاورزي
در سال  1334براي ادامه تحصيل در مقطع فوقليسانس در رشته مهندسي
جنگل به آمريكا رفت و در دانشگاه يوتا ،دانشكده جنگل لوگان مشغول به
تحصيل شد و پس از دريافت درجه فوقليسانس در رشته مهندسي جنگل
براي خدمت دوباره به ايران بازگشت.
مهندس عابدي در  28شهريور  1336و پس از دريافت ابالغي از سوي
رييس و مديرعامل بنگاه جنگلها به عنوان مسوول راهاندازي و رييس
آموزشگاه عالي جنگل و مرتع گرگان منصوب شد ،آموزشگاهي كه بعدها
نيروهاي ماهر و كارشناسان برجسته اي را در زمينههاي كشاورزي و منابع
طبيعي تربيت و به جامعه تحويل داد.
در ديدار با مهندس عابدي عالوه بر مهندس تاجيك ،همسر ،فرزند و
نوه ايشان ،مهندس بهكيش از فارغالتحصيالن دوره سوم دانشگاه ،دكتر
زهدي كه اصالتا مقاله وي در مورد «اولين بنيانگذار آموزشگاه عالي جنگل
و مرتع گرگان» در مجله «طبيعت ايران» باعث آشناييمان شد ،دكتر
نجفينژاد ،رييس دانشگاه ،معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي ،مدير حوزه
رياست ،مسوول روابط عمومي ،مسوول دفتر رياست و يك نفر تاريخنگار
كه مسووليت تدوين كتاب تاريخچه دانشگاه را بر عهده دارد و عكاس و
فيلمبردار هم از سوي دانشگاه حضور داشتند.
تجديد خاطرات مهندس عابدي و خانواده وي با دانشگاهي كه  60سال

دانشجوی بورسیه دانشگاه:

تخصصی و قدیمیبودن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان دلیل انتخاب من برای ادامه تحصیلم بود

حاج محمد خلیل زاد ،دانشجوی
بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامییدانشگاه از
کشور افغانستان است که به بهانه
فارغالتحصیل شدنش با او گفتگویی
انجام دادیم.

حاج محمد خلیل زاد دلیل انتخاب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان را برای ادامه تحصیل،
تخصصی و قدیمیبودن این دانشگاه
عنوان کرد و گفت :براساس تقاضای
شخصی و موافقت وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ایران از سال  1394در دانشکده
علوم دامییاین دانشگاه مشغول به تحصیل
شدم.
وی افزود :بعد از حضور در این دانشگاه
از ارتباط خوب شهروندان گرگانی ،اساتید
و کارمندان دانشگاه راضی هستم و
درصحبتهایی که با سایر دانشجویان اتباع
خارجه دانشگاههای ایران دارم این موضوع
رابیان میکنم.
وی خاطر نشان کرد :در این راستا
به همه دانشجویانی که از من درخصوص
انتخاب دانشگاه برای ادامه تحصیل
مشورت بخواهند با شناختی که در حال
حاضر از این داشگاه دارم ،حتما دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را
پیشنهاد میکنم.
وی عنوان کرد :رتبه باالی علمیو
دلسوزیهای اعضای هیأت علمیاین

دانشگاه به خصوص دانشکده علوم دامیی،
به من اشتیاق ادامه تحصیل در مقطع
دکتری این دانشگاه را داده است.
حاج محمد خلیل زاد در ادامه
درباره موضوع پایان نامه اش گفت:
بعد از مشورت با دکتر تقی قورچی به
عنوان استاد راهنما و دکتر بهروز دستار به
عنوان استاد مشاور ،موضوع اثرات سطوح
مختلف کنجاله کتان بر قابلیت هضم
فراسنجههای خونی و شکمبه در گوسفند
و میش را انتخاب کردم و بعد از انجام
آزمایشات عملی در آزمایشگاههای مرکزی
و دانشکده ،توانستم به موفقیتهای خوبی
دست یابم که امیدوارم بتوانم از این نتایج
در آینده استفاده کنم.
وی با اعالم اینکه دانشگاههای
افغانستان درزمینه تربیت دانشجویان
در مقطع کارشناسی موفق هستند،
یادآورشد :دانشجویان عالقمند به ادامه
تحصیل در مقاطع باالتر باید به کشورهای
دیگر مهاجرت کنند که در این میان کشور
ایران به دلیل برخوردار بودن از امنیت،
نزدیک بودن زبان و فرهنگ ،یک انتخاب
خوب برای ادامه تحصیل است.

پيش آن را پيگيري و راهاندازي كرده ،به عنوان اولين نفر رياست آن را
بر عهده داشته و استقبال گرم آنان از اين نشست و آشنايي اعضاي تيم
دانشگاه با اولين رييس مجموعه خود ،فضايي گرم و صميمي را بوجود
آورده بود.
با آرزوي صحت و سالمتي براي مهندس عابدي و همه بزرگان دانشگاه و
شادي روح همه درگذشتگان ،انشاا ...توفيقي حاصل شود كه بتوانيم با همه
آنان ديدار داشته و پاي درس تجربيات گرانقدرشان بنشينيم و شاهد حضور
همه اساتيد ،كاركنان و فارغالتحصيالن اين مركز بزرگ علمي در مراسم
نكوداشت شصتمين سال تأسيس آن باشيم.

برگزاریگردهماییفارغالتحصیالن
ورودی سال 1365
دانشکدههایمنابعطبیعی
در راستاي بزرگداشت شصتمين سالگرد تاسيس دانشگاه علوم كشاورزي
و منابع طبيعي گرگان ،همبستگي بين فارغ التحصيالن دانشگاه و كشف
فرصتهاي همكاري و توسعه روابط دانشگاه با فارغ التحصيالن سالهاي گذشته
كه هم اكنون در جايگاههاي رفيع علمي و مسئوليتهاي كشوري فعالیت دارند،
گردهمايي دانشآموختگان ورودي سال  1365كليه رشتههاي منابع طبيعي
شامل رشتههاي جنگل ،صنايع چوب ،مرتع و آبخيزداري ،شيالت و محيط
زيست دانشگاه به همراه جمعي از اساتید پيشكسوت از دهم لغايت دوازدهم
آبان ماه در پرديس دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است :در اين گردهمايي 30 ،نفر از دانش آموختگان با حضور در اردوگاه
جنگلي شصت كالته از باغ گياه شناسي و درختچههاي جنگلي بازدید کردند و به بیان
تجربيات و يافتن راه حل براي مشكالت مبتال به منابع طبيعي كشور پرداختند.
شایان ذکر است :در اين گردهمايي ،بازديد از منطقه اكولوژيك خليج گرگان و
فعاليتهاي شيالتي و جزيره آشوراده انجام شد.

