در این شماره میخوانید:

  انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

طبیعی گرگان در کارگروه ملی تغییرات آب و هوا

ديدار كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي

گرگان با خانواده شهيد مدافع حرم شهید قاسم تيموري

سال پانزدهم ـ

  انتخاب مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه به عنوان مركز

ش
ماره 110ـ بهار 95

مشاوره فعال سال  94دانشگاههاي كشور

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

افتتاح کلینیکمادرتخصصیدانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان

اولین جشنوراه روابط عمومی های برتر دانشگاهها
و پارکهای علم و فناوری منطقه  2کشور و تجلیل از
خبرنگارانبرترمنطقهبرگزارشد

نشستشورایهماهنگیفعالیتهایفرهنگیواجتماعی
دانشگاههای استان گلستان برگزار شد

صفحه  8

صفحه  3

دیدار معاون پژوهش و

برگزاریاوليننشست

تحقیقات و فناوری با

مديريتمنابعدانشگاههاي

فناوری وزارت علوم،

حضرت آیت ا ...نور مفیدی

شوراي اداري و مالي و

صفحه  5

صفحه  9

منطقهدوكشور
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مراسم ديد و بازديد نوروزی كاركنان دانشگاه برگزار شد

مراسم ديد و بازديد نوروزي كاركنان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان ،چهاردهم فروردين ماه در تاالر
خليج فارس برگزار شد.
رئيس دانشگاه در اين مراسم ضمن
تبريك فرا رسيدن سال نو و والدت
حضرت فاطمه زهرا(س) گفت :طی سال
گذشته جمهوري اسالمي ايران به موفقيتهاي
چشمگيري در حوزه مذاكرات هسته اي دست
يافت.
همچنين با حضور گسترده مردم در انتخابات

 7اسفند ،مردم ساالري ديني بار ديگردر كشور
نمايان شد.
دكتر علي نجفينژاد افزود :دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،طي سال
گذشته در سطح ملي توانست كرسيهاي برتر
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري را در قسمتهاي
مختلف كسب كند و در سطح استان گلستان هم
در حفظ و ارتقا جايگاه و شوراهاي اجتماعي،
علمي ،فرهنگي و  ...نقش بسزايي ايفا كرد.
وي در ادامه اذعان كرد :در حوزه فعاليتهاي
عمراني نيز در سال گذشته در خصوص بهره

برداري از پروژه دانشكده توليد گياهي ،احداث
اولين زمين چمن مصنوعي دانشگاههاي استان
گلستان موفق بوديم .همچنين برگزاري اولين
گردهمايي دانش آموختگان دانشگاه ،همايش
ملي دانشگاه كارآفرين در حوزه كشاورزي و ...
در كارنامه سال  94دانشگاه علوم كشاورزي و
منابع طبيعي گرگان دیده میشود.
رئيس دانشگاه خاطر نشان كرد :اجراي
برنامه راهبردي دانشگاه ،تدوين سند دانشگاه
كارآفرين ،سند چالشهاي آموزش عالي در
بخش كشاورزي ،ادامه فعاليتهاي عمراني ،تکمیل

مجتمع ورزشی استخر سرپوشيده دانشگاه ،پروژه
پژوهشكده كشاورزي هستهاي دانشگاه ،ايجاد
مجتمع فرهنگي مختص كانونهاي دانشگاه،
آزمايشگاه آب و خاك ،عمليات اجرايي سردرب
دانشگاه ،تكميل و توسعه فضاي سبز دانشگاه و ...
جزء اولويتهاي دانشگاه در سال  1395ميباشد.
دكتر نجفينژاد در پايان از زحمات
همه بخشهاي دانشگاه در سال گذشته
قدرداني و موفقيت هرچه بيشتر در
سال جديد را براي همكاران دانشگاهي
مسألت كرد.

بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه از پروژه ابتکاری استفاده دو منظوره از رواناب سطحی حوضه رودخانه حبله رود
در راستای برگزاری کارگاه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود ،هفت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،از پروژه ابتکاری استفاده دو
منظوره از رواناب سطحی این طرح ،بازدید میدانی بعمل آوردند.
شایان ذکر است :استفاده دو منظوره در پروژه ابتکاری شامل تناوب کشت محصوالت زراعی از جمله خربزه و گندم در مدت دو سال اول و استقرار پوشش گیاهی طبیعی از جمله درختچه گز در سالهای بعدی می باشد.

برگزاري مراسم معنوي اعتکاف دانشجويان دختر دانشگاههاي استان گلستان به ميزباني
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مراسم معنوی اعتكاف دانشجويان دختر
دانشگاههاي استان گلستان ،از سحرگاه
13رجب (دوم ارديبهشت) همزمان با مساجد
سراسر كشور در مسجدالنبي(ص) دانشگاه،
آغاز شد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم

رهبري در دانشگاههاي استان گلستان در
مراسمافتتاحيهاعتكافدانشجویان،ضمنابراز
خرسندی از حضور دانشجویان در اینچنین
مراسمات معنوی و تشکر و قدردانی از تیم
برگزار کننده طرح اعتکاف و به بیان مواردی از
فضائل و اثرات مثبت اعتکاف پرداخت.

در ادامه دکتر حسینعلی زاده مدیر برنامه ریزی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،نکاتی در خصوص
برنامههای تدارک دیده شده در اين مراسم ارائه كرد.
اختتامیه مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان
دختر دانشگاههای استان گلستان ،بعد از نماز
مغرب و عشا ،شنبه چهارم اردیبهشت ماه ،در

مسجد النبی(ص) دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان برگزار شد.
شایان ذکر است :طی این سه روز ،اقامه نماز
جماعت ،مداحی ،سخنرانی ،قرائت ادعیه ،اجرای
مسابقات قرآنی و معرفت افزایی ،ختم صلوات و...
در میان دانشجویان معتکف برقرار بود.
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با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

نشستشورایهماهنگیفعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان
گلستان برگزارشد
نشست شورای هماهنگی فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان
گلستان ،بیست و پنجم فروردین ماه با
حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت

علوم ،تحقیقات و فناوری در سالن رشد
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان ،برگزار شد.
دکتر سید ضیاءهاشمی در این جلسه

گفت :شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی دانشگاهها ،وظیفه به اشتراک
گذاشتن ایدهها و افکار برای گرفتن تصمیم
صحیح و هماهنگی در عمل کردن به فعالیتها
را بر عهده دارد.
وی افزود :برگزاری این شوراها در استانها
به مجموعه وزارت علوم کمک میکند تا با
نیازها و ظرفیتهای فرهنگی دانشگاههای

سراسر کشور آشنا بشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نیز گفت :این
جلسه به صورت مستمر هر ماهه به بررسی مسایل
و موضوعات فرهنگی دانشگاهها برگزار میشود.
شایان ذکر است :برخی موضوعات و مباحث
فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان گلستان
در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در پی سفر دکترهاشمی به گرگان صورت گرفت؛

بازدید از اردوگاه فرهنگی بقیه ا ...االعظم و طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

دکتر سید ضیاءهاشمی معاون فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
به همراه تنی چند از مدیران وزارت علوم،
 26فروردین ماه از طرح آموزشی جنگلداری
دکتر بهرام نیا و اردوگاه فرهنگی بقیه ا...
االعظم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع

طبیعی گرگان بازدید کردند.
رییس دانشكده علوم جنگل و مهندسی
چوب و کاغذ در این بازدید توضیحاتی در
خصوص ظرفیتهای طرح جنگلداری مرحوم
دکتر بهرام نیا و برنامههای آتی باغ گیاهشناسی
ارائه نمود.

در ادامه معاون وزير علوم و هيئت همراه
از اردوگاه فرهنگي بقية ا ...االعظم بازديد
كردند.
دكتر كاشاني نژاد معاون فرهنگي و اجتماعي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
در اين بازديد گزارشي از فعاليتهاي فرهنگي

برگزاري ششمين جلسه از سلسله همايشهاي فرهنگي ـ آموزشي
 15 + 5در دانشگاه

ششمين جلسه از سلسله همايشهاي فرهنگي آموزشي  ، 15+5چهارشنبه  15ارديبهشت ماه با حضور
حجت االسالم و المسلمين شهاب مرادي در مسجد النبي (ص) برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين شهاب مرادی در این نشست به بیان توضیحاتی پیرامون جمعیت و میزان زاد و ولد و
تنظیم خانواده پرداخت.
همچنین ایشان در بخشی از صحبتهای خود در زمینه پوشش افراد جامعه نیز سخنانی ارایه کرد.

دانشگاه و ويژگيهاي اردوگاه فرهنگي شصت كال
ارائه داد و مقرر شد پيش نويس طرح توسعه و
تجهيز اين اردوگاه به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ارسال تا اين مكان پس از تجهيز ،جهت
اردوهاي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور
مورد استفاده قرار گیرد.

برگزاری نشست هماهنگی همایش ملی محیط زیست
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

نشست هماهنگی همایش ملی محیط زیست ،بیست و پنجم فروردین ماه
با حضور دکتر رحیم زاده مدیر فرهنگی ،اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و
فناوریبرگزارشد.
این نشست با هدف بررسی جنبههای مختلف تشکیل این همایش که احتماالً آبان یا
آذر ماه امسال انجام می شود ،برگزار شد.
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با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

اجالس شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها،
مراکز پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری منطقه  2برگزار شد

اجالس شورای سیاستگذاری و
برنامهریزی معاونان پژوهش و فناوری
منطقه 2کشور ،با حضور معاون پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری15 ،
اردیبهشت ماه در سالن رشد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،در این اجالس گفت :در
بحث اقتصاد مقاومتی ،توسعه علم و دانش بسیار
مهم است.
دکتر وحید احمدی افزود :دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی با حرکت در زمینه رفع
نیازهای جامعه می توانند نقش تأثیرگذاری در
رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :نگرش دولت جمهوری
اسالمی ایران و وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
این است که پژوهش  ،علم و فناوری به نحو
شایسته در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی اعالم کرد :ارتباط بین پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد ،ایجاد فضای شور و نشاط و
ایجاد روحیه نوآوری را باید در دانشگاه با جدیت
مورد پیگیری قرار دهیم.

با حضور معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،
چهارشنبه  15اردیبهشت ماه افتتاح شد.
دکتر احمدی در پایان تأکید کرد:
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،نباید فقط به
موضوع تحصیالت تکمیلی متمرکز شوند بلکه

باید به دنبال فعالیتهای نوآوری نیز باشند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان نیز در این اجالس گفت:

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می بایست در
راستای سامان دهی نیاز جامعه اقدام نمایند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :ظرفیت
موجود در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و
پارکهای علم و فناوری با برنامه ریزی و تالش
مجموعههای مرتبط با امر آموزش و پژوهش،
میتواند در شتاب بخشی به روند توسعه و آبادانی
کشور کمک شایانی کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در ادامه
گفت :تغییر نگرش در زمینه ارتباط با مراکز
اجرایی و صنایع استان گلستان  ،را در دستور
کار داریم.
دکتر محمدهادی معیری افزود :با
گفتگوها و نشستهای هم اندیشی صورت گرفته
میان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و مراکز اجرایی
و صنایع استان توانستیم ،مسیر را برای همکاری
همه جانبه هموارتر کنیم.
وی در پایان به ضرورت ایجاد سامانه
متمرکز برای آمار و اطالعات ارتباط با صنعت
در استان و منطقه  2کشور اشاره کرد.

دیدار معاون پژوهشی وفناوری وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوریبااستاندارگلستان
معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با دکتر صادقلو
استاندارگلستان دیدار و گفتگو کرد.
معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم
،تحقیقات و فناوری در این دیدار گفت:
طی دو سال اخیر ارتباط وزارت علوم با وزارت
کشور و ارتباط دانشگاهها با استانداریها بیشتر
شده است.
دکتر وحید احمدی تاکید کرد :دانشگاهها
محور توسعه استانها هستند و سرمایه گذاری

برای توسعه دانشگاهها و مراكز پژوهشی و
فناوري ،سرمایه گذاری برای توسعه پایدار هر
استان است.
وی با اشاره وتاکید بر اینکه استان گلستان
ظرفيت ،امکانات و پتانسیل رشد واحدهای
فناوری و مراکز رشد را در خود دارد ،خواستار
كمك استانداري گلستان در زمینه حل
مشکالت زمین و فضای فیزیکی پارک علم و
فناوری استان گلستان شد.
در ادامه استاندار گلستان گفت :استان

گلستان نیازمند توجه ویژه ای است تا فاصله
آن با سایر استانهای کشور جبران شود .
دکتر صادقلو ضمن تاکید بر ضرورت
مشارکت دانشگاهها وموسسات پژوهشی
برای رفع نیازهای منطقه ای وملی اظهار
داشت :توسعه اقتصادی در کشوروقتی به

نتیجه می رسد که دانش بنیان باشد .
گفتنی است دکتر احمدی معاون پژوهش
و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
پارك علم و فناوري استان گلستان بازديد و در
جريان نحوه عملكرد شركتهاي مستقر در این
مجموعه قرار گرفت.
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مراسم نکوداشت مقام معلم و تجلیل از اساتید برجسته دانشگاه برگزار شد

مراسم نکوداشت مقام معلم و تجلیل از
اساتید برجسته دانشگاه ،با حضور معاون
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،چهارشنبه  15اردیبهشت ماه در
تاالر خلیج فارس برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،در این مراسم گفت:
براساس آخرین نتایج نظام رتبه بندی سال
 ۲۰۱۵الیدن ۱۳ ،دانشگاه ایرانی در لیست
دانشگاههای برتر دنیا قرار دارند.
دکتر وحید احمدی افزود :در مقطعی
هستیم که نقش دانشگاه ،معلم ،استاد و
مجموعه علمی کشور بسیار حساس است.

وی ادامه داد :ظرفیت علمی باالیی در ایران
وجود دارد و با توجه به اینکه روند اقتصاد ما
به سمت دانش بنیان شدن درحرکت است باید
توسعه و توانمند کردن نیروی انسانی مورد
توجه قرار بگیرد.
در ادامه ،رییس دانشگاه گفت :وزارت
علوم در دولت تدبیر و امید در تالش است تا
مباحثی همچون ،کارآفرینی ،ارتباط با صنعت و
پیوند بین جامعه و دانشگاه را تقویت کند.
دکتر علی نجفی نژاد با بیان اینکه
اساتید و مجموعه دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در بسیاری از
موضوعات پیشگام هستند ،تصریح کرد:

معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 15 ،اردیبهشت ماه
با حضرت آیت ا ...نورمفیدی دیدار و

گفتگو کرد.
دکتر احمدی در این دیدار گفت :هم اکنون
بحث دانشگاه کارآفرین به عنوان دانشگاه نسل

اساتید دانشگاه در حوزه تخصصی خود باید در
راستای این اهداف بلندی که آغاز شده است
تالش کنند.
وی تأکید کرد :جزء چند دانشگاه اول کشور
هستیم که سند دانشگاه کارآفرین را تدوین کرده
و با برنامه ریزی در این موضوع ورود پیدا کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه همت و اراده باالیی
در بین اساتید دانشگاه وجود دارد ،افزود:
طرح آمایش سرزمین استان به دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار شده و
مراحل پایانی آن در حال انجام است ،همچنین
طرح ملی کالن مدیریت جامع حوزههای آبخیز
کشور نیز به این دانشگاه واگذار شده است.

شایان ذکر است :در ادامه این مراسم
سوگندنامه توسط اعضای هیات علمی جدید
دانشگاه قرائت شد و از اساتید نمونه دانشگاه
در دو بخش پیشکسوت به نامهای دکتر گالشی،
دکتر حاجی مرادلو و دکتر سرائیان با ۲۵
سال سابقه خدمت و اساتید برگزیده براساس
ارزشیابی دانشجویان به نامهای دکتر اجاق،
دکتر اعلمی ،دکتر شتایی و دکتر اسماعیل زاده
تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است مراسم دیگری نیز به همین
منظور جمعه هفدهم اردیبهشت ماه باحضور
اعضای هیات علمی و خوانواده هایشان در اردوگاه
بقیها ...االعظم جنگل شصت کال برگزار شد.

دیدار معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوری
با حضرت آیت ا ...نور مفیدی
سوم مورد توجه قرار دارد.
وی افزود :ملزومات ایجاد دانشگاه کارآفرین
باید آماده شود و در ادامه صنایع و علم داخل
کشور با یکدیگر همسو بشوند.
دکتر احمدی با اشاره به امضای
قراردادهای وزارت علوم با سایر وزارتخانهها
عنوان کرد :در این زمینه مثال با وزارت دفاع
قراردادی به مبلغ  400میلیارد تومان جهت انجام
پروژه تحقیقاتی منعقد شده است.

نشست خبری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با خبرنگاران استان گلستان برگزار شد
به همت روابط عمومی دانشگاه ،نشست خبری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با خبرنگاران استان گلستان 15 ،اردیبهشت
ماه در سالن اندیشه برگزار شد.
دکتر احمدی در این نشست گفت :تعریف دقیقی از
کاربردی شدن تحقیقات دانشگاهی وجود ندارد اما فاصله
زیادی با حد مطلوب داریم.

وی با تاکید بر اینکه صنعت باید به سمت دانشگاه
و دانشگاه باید به سمت صنعت برود ،تصریح کرد:
دانشگاهها برای گرفتن دانشجویان دکترای پژوهش محور
حتما باید از صنعت پروژه داشته باشند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد:
دستگاهها و صنایعی که برای دانشگاه پروژه داشته باشند از
 ۱۰درصد معاف مالیاتی برخوردار خواهند بود.

حضرت آیت ا ...نورمفیدی نیز در این
دیدار گفت :علم باید با شناسایی مشکالت مردم
و متناسب با نیازهای فکری و اعتقادی جامعه وارد
زندگی مردم بشود.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و
امام جمعه شهرستان گرگان تاکید کرد:
با استفاده از عالمان متفکر ،زمان شناس ،اهل
اندیشه و مدرن نیازهای جامعه را شناسایی و
درجهت رفع آن تالش نمایید.

سال پانزدهم  /شماره  / 110بهار 95

6

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ؛

سند دانشگاه کارآفرین رونمایی شد
سند دانشگاه کارآفرین ،پانزدهم اردیبهشت
با حضور دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در این خصوص
گفت :در این سند تالش شده تا ماحصل هماندیشیهای
منظم در سطوح مختلف دروندانشگاهی ،استانی
و ملی با مشارکت اعضای هیات علمی ،دانشجویان،
دانشآموختگان ،مدیران اجرایی و دانشگاهی ،محققان
و صاحبنظران ،فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان،به
عنوان الگویی جامع برای دانشگاه کارآفرین در علوم
کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و ارایه شود.
وی یادآور شد :در طول تهيه پيش نويس،

چگونگي اجرا و پيشرفت كار در جلسات ستاد در دفتر
رياست دانشگاه پايش و هدايت مي شد.
دکتر معیری گفت :اقدامات پیشنهادی برای
پیگیری سند دانشگاه كارآفرين ،رایزنی برای تصویب
سند در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ابالغ آن
به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
حمایت از اجرای مقدماتی (پایلوت) سند در دانشگاه
علوم کشاورزی و مناطبع طبیعی گرگان توام با تشکیل
کمیته راهبری و پایش در دانشگاه در تعامل با وزارت
علوم و بازنگری بر حسب بازاندیشی تجربه پایلوت به
منظور تکمیل سند و اجرای آن در سطح کشور در
سایر موسسات آموزش عالی و دانشگاهها از جمله
اقداماتی است که باید صورت پذیرد.

برگزاری جشن روز خلیج فارس در دانشگاه

به همت شورای هماهنگی کانونهای
فرهنگی و اجتماعی و با همکاری
تشکلهای اسالمی دانشجویان ،جشن
روز خلیج فارس ،یازدهم اردیبهشت
ماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم

ضمن تبریک روز ملی خلیج فارس،
روز جهانی کارگر و گرامیداشت یاد و
خاطره استاد گرانقدر شهید مطهری
گفت :وحدت اقوام و مذاهب ایران اسالمی
یکی از برکات و نشانههای مثبت نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران است.

دکتر نجفینژاد در ادامه به گزارشی از
وضعیت موجود دانشگاه ،به خصوص آغاز
فعالیت ساخت و تکمیل پروژه ورزشی استخر
دانشگاه ،مجتمع کانونهای فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و ...اشاره کرد.
شایان ذکر است :قرائت قرآن توسط

یکی از دانشجویان ،اجرای سرود ملی
جمهوری اسالمی ایران توسط گروه موزیک
لشکر  ،30نمایش گروه شعبدهبازی ،اجرای
دف نوازی و شعرخوانی یکی از دانشجویان
کانون ادبی از دیگر برنامههای اجرا شده
این جشن بود.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پروژه حفاظت از گونههای مختلف فک خزری در دانشگاه

به همت معاونت پژوهشی و فناوری ،کارگاه
آموزشی آشنایی با پروژه حفاظت از گونههای
مختلف فک خزری ،هفتم اردیبهشت ماه در
تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رییس و موسس مرکز درمانی و تحقیقات
فک کشور هلند در این کارگاه گفت :پروژه
حفاظت از فک خزری ،ایجاد محیط زیستی سالم
برای اینگونه از جانوران است.

خانم لنیهارت افزود :در این راستا ماهیگیران
و افراد بومی میتوانند بیشترین کمک را داشته
باشند و وظیفه مردم منطقه است که نگران آینده
دریای خزر باشند.
محقق و مسئول پروژه حفاظت از فک
خزری تصریح کرد :در این راستا ،آموزش،
تحقیقات و ارتقاء شرایط معیشتی افراد بومی راهگشا
است.
به گفته وی ،برای کمک به حفظ فکها نیاز به

کمک مردم بومی داریم و بدون آنها نمیتوانیم
حتی کارهای تحقیقاتی انجام دهیم ،درمان و
بازتوانی این جانوران نیز مهم است و دانشگاه میتواند
تأثیرگذارباشد.
خانمهارت تأکید کرد :هماکنون در دو منطقه
آشوراده و منطقه حفاظتشده بوجاق در ایران
برای پروژه حفاظت و درمان فکهای خزری در نظر
گرفتهشده است.
وی تأکید کرد :استفاده از ظرفیت دانشگاهها

برای انجام كارهای تحقیقی به منظور درمان و
بازتوانی فك خزری مهم است.
وی برسرمایه گذاری به منظور استفاده از
ظرفیت دانشگاهها در این حوزه به ویژه در
استان گلستان تاكید كرد و همچنین از انجام
مرحله نخست نمونه برداری از بیماری عفونی
فك خزری خبر داد و گفت :این نمونههای جمع
آوری شده در اختیار دانشگاه علوم كشاورزی و منابع
طبیعی گرگان قرار گرفته است.

جشن سالروز آزادسازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد
به همت پایگاه بسیج شهید موسی رضازاده کارکنان دانشگاه ،مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر سوم خرداد ماه در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم کاووسی از مداحان اهلبیت(ع) اشعاری درخصوص رشادتهای ایثارگران و حماسه آزادسازی خرمشهر قرائت کردند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین مرعشی معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه درباره شهامت و دالوری های جوانان و رزمندگان در آزادسازی خرمشهر و لزوم پایمردی و
ادامه راه آن عزیزان به ایراد سخن پرداخت.
در پایان با برپایی ایستگاه صلواتی و پخش شیرینی و شربت از حاضران پذیرایی به عمل آمد.
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کارگاه مکانیک ماشین آالت کشاورزی دانشگاه افتتاح شد
کارگاه مکانیک ماشین آالت کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان ،هشتم اردیبهشت ماه با حضور مدیر
کل دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
مدیر کل دفتر طرحهای عمرانی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در این مراسم
گفت :بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از
انرژیهای تجدید پذیر و اتمام پروژههای نیمه
تمام( 80درصد) از اولویتهای کاری این دفتر
در وزارتخانه است و تازمانی که هیأت دولت و
وزارتخانه مصوب نکند ،هیچ پروژه عمرانی جدید،
آغاز به کار نخواهد کرد.
دکتر رخشانی مهر افزود :معماری و هم
نمایی در ساختمانهای دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان چشمگیر است و ان شاء ا...
این روند با جدیت پیگیری شود.
رییس دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد:
با تالش و همکاری مجموعههای مختلف دانشگاه،

امروز شاهد بهرهبرداری از این کارگاه میباشیم.
دکتر نجفی نژاد اذعان کرد :این کارگاه طی

سالیان گذشته با کمترین امکانات و بدون سقف
در اختیار اعضای هیأت علمی و دانشجویان قرار
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داشت که به این صورت در بسیاری از ایام سال
بدون استفاده بود.
وی با اعالم رضایت از اتمام ساخت این
کارگاه یادآور شد :پروژه جمع آوری آب باران از
سقف فضاهای فیزیکی دانشگاه جهت استفاده در
فضای سبز نیز در دستور کار دانشگاه قرار گرفته
است.
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک
نیز در این مراسم گفت :با بهرهبرداری از این
کارگاه سرانه فضای دانشجویی این گروه آموزشی
به  5متر مربع افزایش یافته است.
دکتر یحیی مقصودلو افزود :پروژههای
عمرانی دانشگاه با کیفیت کار و تالش مضاعف
مدیران دانشگاه یا به بهره برداری رسیده و یا در
حال اتمام کار می باشد.
شایان ذکر است :در پایان از مهندس
شمسآرا مدیرعامل شرکت سهند سازه گرگان
و مهندس صادق عابدینی از کارکنان دفتر فنی
دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

مراسم تقدیر از کارشناسان آزمایشگاه دانشگاه برگزار شد
به مناسبت فرا رسیدن روز آزمایشگاه
با حضور رییس دانشگاه ،معاون پژوهشی و
فناوری و روسای دانشکدهها طی نشستی
که چهارم اردیبهشت ماه در سالن شهید
شهریاری برگزار شد ،از مسئولین و
کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاههای
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان تقدیر به عمل آمد.
دکتر نجفینژاد روز بزرگداشت حکیم
جرجانی و روز آزمایشگاه را به مسئولین
وکارشناسان آزمایشگاهی دانشگاه تبریک گفت

و از تالش آنان برای تضمین و ارتقاء کیفیت
خدمات آزمایشگاهی و خدماتشان در راه باال
بردن سطح علمی دانشجویان قدردانی کرد.
وی با اشاره به بهبود و افزیش فضای
کاری آزمایشگاه در دانشگاه گفت:
دسترسی دانشجویان به خدمات آزمایشگاهی
به موقع و اقتصادی ،نیازمند مدیریت یکپارچه
شبکه آزمایشگاهی و ایجاد ساختاری منسجم
و سازماندهی شده است که کارشناسان و
مسئولین آزمایشگاهی باید برای این مهم تالش
کنند.

همچنین در ادامه دکتر معیری معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر یوسفی
سرپرست آزمایشگاه مرکزی به ارائه
گزارش عملکرد بخش آزمایشگاه دانشگاه
پرداختند.

شایان ذکر است :کارشناسان آزمایشگاههای
دانشکدهها نیز به بیان نظرات و مشکالت خود
را بیان کردند.
گفتنی است :در پایان با اهداء لوح سپاس
از کارشناسان آزمایشگاهها تقدیر به عمل آمد.

امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه و سازمان استاندارد کشور و افتتاح دفتر استانداردسازی در دانشگاه
با حضور معاون آموزش و ترویج سازمان
استاندارد کشور تفاهم نامه همکاری مابین
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
و سازمان استاندارد کشور امضاء و دفتر
استانداردسازی در دانشگاه ،سه شنبه 31
فروردین ماه افتتاح شد.
ریاست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان در این مراسم گفت :طی سالهای
اخیر فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاه با توجه به

تأکیدات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به جد
مورد پیگیری مدیران دانشگاه قرار گرفته است.
دکتر نجفی نژاد افزود :به کمک همکاران خود
در دانشگاه توانستیم اقدامات موثری را در دانشگاه
انجام بدهیم و از آنجاییکه دانشگاه تخصصی در حوزه
منابع طبیعی و کشاورزی هستیم می توانیم در این
زمینه فعالیتهای چشمگیری داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد :امیدواریم با همکاری
و همافزایی با سازمان استاندارد بتوانیم نیازهای

انتصاباتجدید
نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر غالمعلی حشمتی رییس دانشکدههای مرتع و آبخیزداری ،شیالت و محیط زیست
دکتر ولیا ...جعفری

مسوول حراست دانشگاه

احسانمکتبی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر محمدرضا ایمانپور

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

دکتر مرتضی خمیری

معاون آموزش و پژوهش دانشکده صنایع غذایی و مدیریت کشاورزی

جامعه را برطرف کنیم.
معاون آموزش و ترویج سازمان استاندارد
کشور نیز در ادامه گفت :با توجه به اینکه دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در استان
دارای سابقه علمی برجسته بوده و از تجربهای درخور
توجه برخوردار است به این منظور برگزیده شد.
مهندس اباذری اعالم کرد :امیدواریم بتوانیم
با همکاری این دانشگاه استانداردهای بین المللی را
در تولیدات کشاورزی استان گلستان شاهد باشیم.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

دکتر عبدالقیوم ابراهیمی ،دکتر سعید نصراله نژاد ،جالل
جاللی ،محمد زمان نکاحی ،محمدابراهیم مهتدی،

راضیه برزنونی و علی وزیری 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.
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با حضور مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛

اولین جشنوراه روابط عمومی های برتر دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه 2
کشور و تجلیل از خبرنگاران برتر منطقه برگزار شد

اولین جشنواره روابط عمومیهای برتر
دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه
 2کشور و تجلیل از خبرنگاران برتر منطقه،
یکشنبه نهم خرداد ماه در تاالر خلیج فارس
برگزار شد.
مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری در این جشنواره
به ضرورت مستند سازی در روابط عمومیها
اشاره کرد و گفت :مستند سازی ،غایب بزرگ
روابط عمومیها است.
وی در رابطه با بخش مستند سازی گفت:
وقتی یک رویدادی شروع می شود مثال برگزاری یک
مسابقه ،باید تمام مراحل آن یعنی از اولین فراخوانی
که گذاشته می شود تا ثبت نام شرکت کنندگان و
 ...ثبت شود که متاسفانه این کار انجام نمی شود
و مستند سازی غایب بزرگ روابط عمومیها است.
دکتر مهدخت بروجردی افزود :زمانی یک
روابط عمومی می تواند به جایگاه خوبی برسد که
مدیر ارشد آن سازمان نگاه خوبی به آن روابط
عمومی داشته و جایگاه آن را قبول داشته باشند.
در ادامه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان گفت :امروز در دوره
ای زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نام دارد
و هر روز موضوعات جدیدی مانند دهکده جهانی
را میشنویم که این نشان دهنده نزدیکی فواصل
ارتباطی است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :بیان و انعکاس
موضوعاتی که در کشور رخ می دهد می تواند نقش
مهمی در پیشرفت کشور داشته باشد .در این میان،
یکی از شاخصههایی که کشورهای توسعه یافته و
کشورهای توسعه نیافته را از هم متمایز می کند به
سرانه نشریات در آن کشورها مربوط می شود.
وی یادآورشد :طبق آمار منتشر شده در سال
 ،۹۳در کشور ژاپن به ازای هر هزار نفر  ۶۲۰نشریه
منتشر میشد و این آمار برای کشورهایی مانند سوئد
و دیگر کشورهای اروپایی به  ۵۰۰نشریه برای هزار

نفر است که نشان دهنده نقش ارتباطات است.
دکتر نجفی نژاد به آمار کشور ایران
اشاره کرد و افزود :این آمار در کشور ما ۱۳۰
نشریه برای هر هزار نفر است که باید توجه
بیشتری به این امر شود.

وی به نقش روابط عمومیها اشاره کرد
و گفت :اطالع رسانی و بیان واقعیتها به حوزه
روابطعمومی مربوط میشود تا مردم را از اتفاقات
با خبر کنند.
وی تصریح کرد :روابط عمومیها می توانند در

کارگاه آموزشی راهکارها و تعامل

تحقق ساماندهی تحقیقات با نیاز جامعه موثر عمل
کنند.
شایان ذکر است در پایان این جشنواره
از برگزیدگان در بخش روابط عمومیها
و خبرنگاران برتر با اهدای لوح و تندیس
تقدیر شد که در گروه روابطعمومیهای
برتر دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری
منطقه 2کشور :در بخش مراسم و مناسبتها
دانشگاه علم و فناوری مازندران و دانشگاه تخصصی
فناوریهای نوین آمل در بخش ایدههای نو پارک
علم و فناوری مازندران ،در بخش روابط عمومی
الکترونیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،در بخش مستند سازی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،در بخش تبلیغات
و انتشارات دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری
گیالن  ،در بخش پژوهش و افکارسنجی
دانشگاه مازندران ،در بخش ارتباطات دانشگاه
گنبد کاووس ،در بخش توانمندسازی پارک علم
و فناوری گلستان ،در بخش نظارت و ارزیابی
دانشگاه گیالن و در بخش جایزه ویژه دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان حائز رتبههای
برتر شده اند.
در بخش تقدیر از خبرنگاران برتر نیز ،آقای
علی دهقان و فائزه کابلی در بخش عکس ،هومن
رمضانیان در بخش خبر ،اکرم مهدوی در بخش
خبر و تیتر،هاجر ممشلی در بخش مصاحبه،
زینب دیوارگر در بخش گزارش علمی و میثم
پورسیف در بخش خبرتلویزیونی رتبههای برتر
را کسب کردند.
همچنین در بخشی از مراسم از الهه تیرگر به
منظور طراحی لوگوی شورای هماهنگی روابط
عمومی دانشگاههای منطقه  2کشور با اهدای جایزه
و لوح تقدیر از سوی مشاور وزیر و مدیرکل روابط
عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تقدیر شد.
گفتنی است :رونمایی از تمبر منطقه ،اجرای
موسیقی سنتی و  ...از دیگر بخشهای این مراسم بود.

بازدید فرماندار گرگان از پروژههای عمرانی دانشگاه

روابطعمومی با رسانه های گروهی برگزار شد
در حاشیه اولین جشنواره روابط
عمومیهای برتر دانشگاهها و
پارکهای علوم و فناوری منطقه 2
کشور ،یکشنبه نهم خرداد ماه ،کارگاه
آموزشی راهکارهای تعامل روابط
عمومیها با رسانههای گروهی با حضور
دکتر بروجردی مدیر کل روابط عمومی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
مدیران روابط عمومی دانشگاهها و
پارک علم و فناوری ،منطقه  2کشور
خبرنگاران و دانشجویان برگزار شد.
دکتر بروجردی در این کارگاه با
اشاره به جایگاه ویژه روابط عمومی

به اهمیت و ارزش کار روابط عمومی
پرداخت و گفت :داشتن ارتباط بین روابط
عمومی ها و خبرنگاران رسانه های گروهی
از مهمترین وظایف روابط عمومی هاست.
وی برگزاری کالسهای آموزشی
و نحوه ارتباط با رسانه ها را با اهمیت
دانست و افزود :روابط عمومیها عالوه
بر داشتن تعامل با رسانه ها باید با مدیران
اجرایی دستگاه خود نیز ارتباط داشته باشند
و اهمیت داشتن ارتباط با رسانه ها را برای
آنها بیان کنند.
مدیر کل روابط عمومی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری آشنایی

روابطعمومیهاباشبکههایاجتماعی
را در شرایطی که این شبکهها از لحاظ
سرعت و هم مخاطب در جایگاه
باالیی قرار دارند مورد تاکید قرار داد
و گفت :کار روابط عمومی خوب پنهان
کردن اخبار بد نیست ،کار یک روابط
عمومی خوب جلوگیری از بروز اتفاق و
رویدادهای بد است.
گفتنی است این کارگاه با حضور مدیران
و کارشناسان روابط عمومی ،دانشگاهها و
پارکهای علم و فناوری منطقه  2کشور،
خبرنگاران و عالقمندان به حوزه روابط
عمومی و ارتباطات برگزار شد.

فرماندار گرگان دهم خرداد به همراه رییس دانشگاه و
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه از پروژههای عمرانی
پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید
و در جریان روند مراحل ساخت آنها قرار گرفت.
بازدید از پروژه بهرهبرداری شده دانشکده تولید گیاهی پیگیری روند
ساخت پروژههای دانشکده منابع طبیعی ،دانشکده جنگل ،ساخت و
ساز محوطه دانشگاه و محل احداث سردرب شمالی دانشگاه در این
برنامه انجام شد.
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ع طبیعی گرگان:
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و مناب 

برنامههای پیوست فرهنگی به طور
جدی و درازمدت اجرا شود

همایش ((پیوست نگاری فرهنگی))
 ،چهارم خرداد ماه در تاالر خلیج فارس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این همایش گفت :مدیران
و مسؤوالن باید مسئله فرهنگی و پیوستنگاری
فرهنگی پروژهها و برنامههایی که قرار است در
کشور اجرا شود را به صورت جدی ،درازمدت و
مداوم اجرا کنند.
دکتر نجفینژاد افزود :پیوستنگاری
فرهنگی موضوعی است که باید بیش از پیش
به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه توسعه یک فرآیند
همهجانبه است ،ابراز کرد :عالوه بر فعالیتهای
عمرانی ،توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و مهمتر
از همه توسعه فرهنگی نیز در توسعه کشور موثر
است و باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیته دانشجویی و اساتید اجالسیه
 4000شهید استان گلستان مسئله رشد
فرهنگ در جامعه را مهم برشمرد و تصریح
کرد :نگاه ما به توسعه و به کارگیری ابزار توسعه
نگاه سختافزاری بوده و نرمافزار ما که فرهنگ
بهرهبرداری درست از منابع است کمتر مورد توجه
قرار گرفته است.
وی افزود :اگر به این مسئله توجه بیشتری

کنیم هزینههای کمتری به جامعه تحمیل کرده و
استفاده پایدارتری از منابع خواهیم داشت و توجه به
مسئله فرهنگی و پیوستنگاری فرهنگی پروژهها و
برنامههایی که در کشور قرار است اجرا شود مسئله
مهم و کلیدی است که با درایت و دوراندیشی مقام

معظم رهبری طرح شده و ضروری است مسؤوالن
کشور برنامه را به صورت جدی دنبال کنند.
شایان ذکر است :اين کارگاه آموزشی بمدت
سه روز با حضور اساتيد بسيجی دانشگاهها و مراكز
اموزش عالي استان برگزار ميگردید.

اولين نشست شوراي اداري و مالي و مديريت منابع
دانشگاههاي منطقه دو كشور برگزار شد

اولين نشست شوراي اداري و مالي
و مديريت منابع دانشگاههاي منطقه
دو كشور با حضور رييس دانشگاه،
دكتراكرمي مشاور معاون اداري ،مالي و
مديريت منابع وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري و معاونين اداري و مالي دانشگاهها
و پاركهاي علم و فناوري منطقه2
(گلستان  -مازندران -گيالن) به ميزباني
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان برگزار شد.
در اين نشست دكتر گالشي ضمن خير

مقدم به ميهمانان و تشكر از حضور دكتر
اكرمي در اين جلسه گفت :سياستي كه در
برگزاري اين نشستها وجود دارد اين است كه
با تعامل ،همفكري و خرد جمعي ،نظرات و
پيشنهادات مورد بررسي قرار گرفته و مشاركت
بيشتري در تصميم گيريهاي وزارت علوم
داشته باشيم.
همچنين دكتر نجفي نژاد برگزاري اين
نشست و پيگيري دستاوردها و توافقات با
وزارتخانه را موثر دانست و گفت :يكي از
اصليترين اهداف وزارت علوم ،كارآفرين شدن

دانشگاهها است كه در این میان دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي با استفاده از تمامي
پتانسيل اساتيد و كاركنان در جهت رسيدن به
اين هدف تالش ميكند تا دانشجويان عالوه
بر رسيدن به درجات عالي تحصيلي به كسب
و كار و مهارت الزم در جهت توليد ثروت نيز
دست پيدا كنند.
در ادامه دكتر اكرمي با اشاره به اهميت
باالي كار در حوزه معاونت مالي و اداري
گفت :پشتيباني از ساير بخشهاي سازماني و
فعاليتهاي انجام شده در حوزههاي ديگر واثر

ديداركاركناندانشگاهعلوم
كشاورزيومنابعطبيعيگرگانبا
خانواده شهيد مدافع حرم
شهیدقاسمتيموري

گذاري مطلوب آن در نحوه اجراي فعاليتها
توسط معاونتهاي مختلف از مهمترين اهداف
حوزه معاونت برنامه ريزي ،اداري ومالي خواهد
بود.
وي نيروي انساني را نبض تپنده و قوه
محركه دانشگاهها خواند و درخصوص
نقش موثر آنها اظهار داشت :درك جايگاه
و اهميت نيروي انساني در مسير حركت رو به
جلوي دانشگاهها ،رمز اصلي موفقيت ،دستيابي
به اهداف كالن و تحقق چشم انداز ترسيم شده
براي وزارت علوم به شمار مي رود.

به همت پايگاه بسيج شهيد موسي رضازاده
كاركنان دانشگاه ،مراسم ديدار و تقدير از خانواده
شهيد مدافع حرم ،شهید قاسم تيموري ،با حضور
جمعي از مديران دانشگاه  11خرداد ماه برگزار شد.
شايان ذكر است :در اين مراسم لوح تقديري به
پاس قدرشناسي از شهيد مدافع حرم سرهنگ پاسدار
قاسم تيموري به خانواده محترم شهيد اهداء شد.
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برگزاري كارگاه بين المللي حفاظت
وتوسعهجنگلهايمعتدله
در دانشگاه

به همت دانشكده علوم جنگل
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان دومين كارگاه بين المللي حفاظت

و توسعه جنگلهاي معتدله با حضور
اعضاي هيئت علمي گروه جنگلشناسي
و جنگلداري دانشكده علوم جنگل،

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور،
كارشناسان اداره كل محيط زيست ،اداره
كل منابع طبيعي و مركز تحقيقات منابع
طبيعي استان گلستان بیست و نهم
ارديبهشت ماه در سالن خليج فارس
دانشگاه برگزار شد.
دكتر داوود آزادفر مدير گروه
جنگلشناسي و اكولوژي جنگل دانشگاه و
دبیر برگزاری این کارگاه در این خصوص

گفت :در این کارگاه هفت سخنراني با عنوانهاي
راهبرد نوين حفاظت از طبيعت (اكهارد ريشتر)؛
پارك ملي هاينيش (ماتياس نويمن)؛ جنگلهاي
راش آلمان (آندرياس هيل)؛ اهميت خشكه دار
در جنگلهاي راش بكر خزري (دكتر ثاقب طالب)؛
سامانه استاندارد داوطلبانه به عنوان ابزاري براي
توسعه پايدار ( برتولد هانسمن)؛ ساختار جمعيت
هاي ماده و نر گونه سرخدار در توده هاي خالص
و آميخته (دكتر آزادفر) ارائه گرديد.

بازديد هيات آلماني از جنگل آموزشی مرحوم دكتر بهرام نيا
هيات اعزامي از سازمان جنگلهاي آلمان بیست و هشتم
ارديبهشت ماه از سري دوم جنگل آموزشی مرحوم دكتر
بهرام نيا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بازديد کردند.
گفتنی است :در اين بازديد يك روزه ،بعد از بازدید در
جنگلهاي بكر سري دوم ،هیأت آلمانی با نحوه نشانه گذاري و
عملياتهاي جنگلكاري و احياء و عملياتهاي پرورشي سري يك
طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا آشنا شدند.
شایان ذکر است :اين هيات پنج نفره را مهندس ملكشاه مدير
طرح جنگلداري دانشگاه  ،مهندس بزي ناظر طرح جنگل و دكتر
واعظ موسوي از اعضاي هيات علمي دانشگاه همراهي كردند.

انتخاب مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه به عنوان مركز مشاوره فعال
سال 94دانشگاههاي كشور
مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان مركز مشاوره فعال سال
 94دانشگاههاي كشور در بيست و هفتمين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسر كشور كه
اسفند ماه سال گذشته با حضور دكتر ابوالحسن رياضي ،معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان
برگزار گرديد انتخاب و مورد تقدير قرار گرفته است.
دكتر حميد يعقوبي مدير كل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري طي
حكمي ،اين موفقيت را به دكتر علي نجفينژاد رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تبريك گفت.
روابط عمومی این موفقیت را به مسئولین و کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریک عرض می نماید.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع
دوستی با جنس مخالف و پیامدهای آن
برگزارشد

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و گروه معارف
اسالمی دانشگاه  ،کرسی آزاد اندیشی با موضوع دوستی با جنس
مخالف و پیامدهای آن 15 ،اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات مجتمع
آموزش نظری(شهید چمران) برگزار شد.
گفتنی است :خانم تسلیمی به عنوان استاد داور با حضور دو گروه دانشجویان
مخالف و موافق ،این کرسی آزاد اندیشی را برگزار کردند.

افتتاح دفتر مشاوره شغلی و خدمات کارآفرینی دانشگاه
دفتر مشاوره شغلی و خدمات
کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،با حضور جمعی از
مدیران دانشگاه و مسئولین اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
در مجتمع آموزش نظری(شهید چمران)
افتتاح شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این برنامه گفت :در حال حاضر
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی به
خصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی،
یکی از چالشهای ما می باشد.

دکتر محمد هادی معیری افزود :از
اینرو تصمیم گرفتیم سبک دانشگاه را به
سمت دانشگاه کارآفرین سوق دهیم .در
این راستا سند دانشگاه کارآفرین را تدوین
و رونمایی کردیم و از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری درخواست کردیم تا درصورت
صالحدید این سند به صورت پایلوت در این
دانشگاه اجرا شود.
وی اذعان کرد :تقویت بخش ارتباط با
صنعت ،راه اندازی کلینیک مادر تخصصی و
 ...از دیگر اقدامات جهت آموزش ،آگاهی و
توانمندسازی قشر دانشگاهی می باشد.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت:
باید ارتباط بیشتری بین دستگاههای اجرایی و
دانشگاهها ایجاد شود.
دکتر محمد رهبری یادآورشد :دانش
موجود در حال حاضر به دانایی تبدیل نشده
و نیاز جامعه را برطرف نمیکند.
وی خاطرنشان کرد :در طرح کارورزی
 9هزار فارغ التحصیل ثبت نام کردند ،در این
میان  87درصد از بیکاران ،فارغالتحصیالن
رشته های کشاورزی می باشند.
دکتر رهبری تأکید کرد :بخش جنگل،
نهال کاری و گیاهان دارویی میتوانند در بخش
کارآفرینی فعالیت چشمگیری داشته باشد.
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اولين نشست مديران برنامه و بودجه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
منطقه  2كشور در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار شد
اولين نشست مديران برنامه و بودجه
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي منطقه 2
كشور ،بیست و هشتم ارديبهشت ماه در
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان برگزار شد.
معاون اداري ،مالي و توسعه منابع انساني
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان در اين نشست ضمن خوش آمد گويي
به حضار گفت :تقسيم بندي و منطقهبندي جديد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،يكي از طرحهاي
خوب در وزارت بود ،زيرا با اين اقدام ،مناطق
نزديكتر از لحاظ جغرافيايي در يك منطقه قرار
گرفته و با موضوعات و مشكالت يكديگر به صورت
بهتري آشنا ميشوند و به دنبال چاره انديشي
مشترك در خصوص آن موضوع ،ميباشند.
دكتر سرا ...گالشي افزود :در بخش
برنامهريزي ،بودجه و تشكيالت عالوه بر دقت در

خصوص برنامهريزي و بودجه ،ميبايست درباره
موضوع تشكيالت نيز نگاه ويژهاي داشته باشيم.

در ادامه دكتر دوستار دبير منطقه 2
و مدير برنامه ريزي ،بودجه و تشكيالت

دانشگاه گيالن گفت :مدل بودجه ،موضوع اصلي
مورد بررسي در اين نشست ميباشد.
ويعنوانكرد :بررسي مشكالت مالي دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي در سال گذشته ،تبديل وضعيت
كارمندانقراردادي،مطالباتسنواتي،بدهيدانشگاهها
به شهرداريها و  ...نيز از دیگر موضوعات مورد بررسي
در اين نشست ميباشد.
دكتر دوستار ياد آور شد :مشكالت مالي
در دانشگاهها كه ميبايست به عنوان مراكز
علمي ،دغدغه آموزش و پژوهش را داشته
باشند ،هم اكنون به دغدغه مسئوالن دانشگاهها
تبديل شده است.
وي در پايان پيشنهاد تشكيل كارگروه
متنوع سازي درآمدهاي دانشگاهها را ارائه
كرد و از مديران و كارشناسان شركت كننده
خواست اين پيشنهاد را بررسي و نقطه
نظرات خود را ارایه نمايند.

برگزاری نشست مشترک ریاست و اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری
با معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
نشست مشترک ریاست و اعضای
هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری
با معاونین اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان سوم خرداد ماه
در محل سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه موضوع همسو شدن طرحهای
تحقیقاتی اعضای هیات علمی ،پایان نامه ها
و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی
با نیازها و اولویت های پژوهشی بخش اجرا،
مطرح و مقرر شد کمیته ای متشکل از مدیران
گروههای آموزشی ،معاون آموزشی و پژوهشی
دانشکده ،رابط دانشکده و همچنین نمایندگانی

از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان زیر نظر مدیریت پژوهش ،فناوری و
کارآفرینی دانشگاه تشکیل شده و مقدمات انعقاد
تفاهم نامه در راستای موضوع جلسه فراهم گردد.
پس از این جلسه نشستی نیز با حضور
اعضای هیات علمی دانشکدههای مرتع و
آبخیزداری ،شیالت و محیط زیست و همچنین
دکتر آیدانی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
پارک علم و فناوری گلستان برگزار شد و روند
تشکیل شرکتهای دانش بنیان و همچنین
حمایتهای مربوطه از سوی پارک علم و فناوری
برای حضار تشریح شد.

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در کارگروه ملی تغییرات آب و هوا
طی حکمی از سوی دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر
افشین سلطانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان جهت عضویت در کمیته های تخصصی مذاکرات بین المللی کارگروه
ملی تغییرات آب و هوا معرفی شد.
همچنین در این حکم دکتر ابراهیم حاجی زاده مدیرکل امور بورس وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری جهت عضویت در کمیته تخصصی ملی  ،دکتر ناصر حاجی زاده
رییس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی جهت عضویت در کمیته تخصصی
بینالدولی معرفی شدند.

ديدار معاون اداري  ،مالي و توسعه منابع انساني با كاركنان
حوزه روابط عمومي دانشگاه

به مناسبت  27ارديبهشت ماه ،روز جهاني ارتباطات
و روابط عمومي ،معاون اداري ،مالي و توسعه منابع
انساني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
با كاركنان حوزه روابط عمومي ديدار كرد.
دكتر گالشي در اين ديدار ضمن تقدير از زحمات
مجموعه روابط عمومي گفت :روابط عمومي پيشاني و
نمايانگر وضعيت دانشگاه است.
وي يادآور شد :مجموعه روابط عمومي دانشگاه به عنوان
يكي از فعالترين مجموعه هاي دانشگاه ،نقش ارزنده اي در

كسب جايگاههاي برتر و برگزاري برنامه هاي مختلف دارد به
طوريكه بدرستي ميتوان گفت كه نقش و اثر روابط عمومي را
ميتوان در تمامي برنامه هاي دانشگاه مشاهده كرد.
وي با توجه به نقش دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان درگسترش آموزش عالی
کشور و منطقه ،به حفظ نمادهای دانشگاه و معرفی
آن به مردم اشاره کرد و گفت :سازمان مركزي این
دانشگاه به عنوان يكي ازنمادهاي شهرستان گرگان
ميتواند مورد توجه بيش از پيش قرار گيرد.
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