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مراسم دید و بازدید نوروزی کارکنان دانشگاه برگزار شد
مراسم دید و بازدید نوروزی کارکنان
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان،
چهاردهم فروردین ماه با حضور اعضای هیأت
علمیو کارمندان دانشگاه در تاالر خلیجفارس
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :طی
سال گذشته علیرغم مسائل موجود ،از نعمت آرامش
در کشور برخوردار بودیم ،همچنین با تالشهای
دولت تدبیر و امید شاهد موفقیتهای خوبی در زمینه
اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری است ،بودیم
که از آن جمله میتوانیم به موضوع کنترل تورم و...
اشاره کنیم.
دکتر علی نجفینژاد افزود :در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در سال  ،95با
وجود مشکالت مالی و با همت همه دانشگاهیان
توانستیم آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب و
کارگاه ماشینآالت کشاورزی را افتتاح کنیم که
با بهرهبرداری از این پروژهها ،مجموعا دو هزار
مترمربع به فضای آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد :در سال گذشته ،سند
دانشگاه کارآفرین و برنامه راهبردی دانشگاه را
در حوزه و برنامهریزی تصویب کردیم ،همچنین
اجرای حسابداری تعهدی به عنوان یکی از
اصلیترین و کلیدیترین برنامهها در حوزه اداری،
مالی انجام شد.

وی بیان کرد :آغاز عملیات اجرایی پایلوت پلنت
صنایع غذایی ،شروع عملیات اجرایی گلخانههای
مدرن در فضای هزار مترمربعی ،ایجاد سردخانههای
تحقیقاتی و  ...را در سال جدید ،در دست اقدام داریم.
رییس دانشگاه افزود :در سال جدید ،برگزاری
جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و میزبانی مسابقات
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از دیگر
برنامههای مهم دانشگاه خواهد بود.
در ادامه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه گفت :بهار با ویژگی
زنده شدن ،یکی از نشانههای معاد است ،در دین
اسالم از معاد به عنوان عالم بقا یاد میشود.
حجت االسالم و المسلمین نامدار اعالم
کرد :اگر در خصوص حضور فعال دانشجویان برای
برنامههای فرهنگی و تولید علم ،برنامه ریزی دقیق
داشته باشیم ،هم مسائل دانشگاه و هم مسائل جامعه
با موفقیت سپری میشود.
وی در پایان پیشنهاد تشکیل صندوق
کمک به فعالیتهای کارآفرینی دانشگاه را ارائه
داد و از همه دانشگاهیان خواست به اندازه
توان خود در این صندوق ،سهیم شوند.
گفتنی است :پخش کلیپ گزارش عملکرد
دانشگاه در سال  ،95اجرای موسیقی توسط گروه
مشتاق و گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی از
دیگر برنامههای این مراسم بود.

کسب دو مقام برتر توسط روابط عمومیدانشگاه در دومین جشنواره خبرنگاران و
روابط عمومیهایدانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه 2کشور
دومین جشنواره خبرنگاران و روابط عمومیدانشگاهها و
پارکهای علم و فناوری منطقه دو کشور ،چهارم اردیبهشت
ماه در دانشگاه مازندران برگزار شد که طی آن روابط
عمومیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
توانست در بخشهای مراسم و مناسبتها و برنامه ریزی،
نظارت و ارزیابی رتبههای برتر را به خود اختصاص دهد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور دکتر میرنیا
رییس دانشگاه مازندران و جمعی از اصحاب رسانه و مدیران
روابط عمومیدانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه دو

کشور برگزار شد ،مهندس یحیی زاده مدیر روابط عمومي
دانشگاه مازندران و دبیر روابط عمومیدانشگاههای منطقه دو
کشور ،گزارشی از عملکرد این دبیرخانه ارائه کرد.
سپس دکتر میرنیا رییس دانشگاه مازندران ضمن
خیرمقدم به میهمانان و ابراز خرسندی از برگزاری دومین
جشنواره درباره نقش و قدرت رسانه در همگرا نمودن اذهان
عمومیسخنرانی کرد.
شایان ذکر است :در پایان از تمبر یادبود جشنواره رونمایی
و روابط عمومیهای برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

رشد چهار برابری درآمدهای دانشگاه

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حضورفعالدانشگاهدرپانزدهميننمايشگاهبينالمللي
صنعت دام و طيور استان گلستان

در سال  95نسبت به سال 92

درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در سال گذشته
نسبت به سال  ،92رشد چهار برابری
داشت.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این خصوص گفت :در
سال  95حدود  42میلیارد ریال به عنوان
درآمد مصوب برای دانشگاه در نظر گرفته
شده بود که نسبت به سال قبل 44 ،درصد
رشد دارد.
دکتر نجفینژاد خاطر نشان ساخت :این
عدد در سال  ،92دوازده میلیارد ریال بود که
با مقایسه ارقام میتوان گفت ،در سال 95
درآمدهای دانشگاه نسبت به سال  ،92رشد
چهار برابری داشته است.
ایشان در ادامه اظهار کرد :در سال  ،95با
وجود فراز و نشیبهای اقتصادی کشور ،اعتبار

 504میلیارد ریالی برای دانشگاه مصوب شده
بود که این دانشگاه موفق به دریافت 100
درصد اعتبارات هزینه ای خود شده است.
دکتر نجفینژاد بیان کرد :میزان دریافتی
دانشگاه نسبت به سال قبل با رشد بیش از
 20درصدی روبرو شده بود.
وی با اعالم اینکه اعتبارات هزینهای
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در سال  96نسبت به سال ،92
افزایش  100درصدی یافته است ،گفت:
در سال  ،92حدود  395میلیارد ریال هزینه
مصوب برای دانشگاه در نظر گرفته شده بود،
اما در حال حاضر حدود  604میلیارد ریال
هزینه مصوب برای دانشگاه تصویب شده است
که نسبت به سال گذشته ،رشد  20درصدی
و نسبت به سال  92رشد  100درصدی را
نشان میدهد.

پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام
و طيور استان گلستان ،از اول تا چهارم خرداد
ماه با حضور بيش از  40شركت ،سازمان و
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان
برگزار شد.
رییس دانشکده علوم دامیدر این خصوص
گفت :با همكاري معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه ،اعضاي هيات علمي ،اعضاي انجمن علمي و
دانشجويان دانشكده علوم دامي ،دستاوردهاي علمي
و تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان جهتایجاد ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه در
این نمایشگاه ارائه شد.
دکتر بهروز دستار افزود :به همت انجمن علمي

دانشجويي دانشكده علوم دامیو با حمايت معاونت
فرهنگی و اجتماعي ،جمعي از دانشجويان از نمايشگاه
بازدید کردند و از نزدیک با شركتها و واحدهاي صنعتي
فعال در حوزه دام و جديدترين دستاوردهاي آنها آشنا
شدند.
وی اعالم کرد :طی روزهای برگزاری نمایشگاه،
كارگاههای آموزشي جيره نويسي طيور با تاكيد بر
فرضيه پروتئينایده آل ،بررسي اثر عصارههاي گياهي
بر عملكرد جوجههاي گوشتي ،مزيتهاي اقتصادي
پرورش شتر واینده توليدات لبني شتر ،راهكارهاي
افزايش سودمندي در واحدهاي پرورش طيور و
اهميت جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش در سالمت
و سودآوري صنعت پرورش طيور نیز توسط اعضای
هیأت علمیدانشکده علوم دامی ،تشکیل شد.
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برگزاریآیینرونماییازکتابهای«ارزیابیفعالیتآبی،آنزیمیوماندگاری
مواد غذایی» و «مبانی اکولوژی کفزیان» در دانشگاه

آیین رونمایی از کتابهای ارزیابی فعالیت
آبی ،آنزیمیو ماندگاری مواد غذایی و مبانی
اکولوژی کفزیان ،دهم اردیبهشت ماه در
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزار شد.
مدیر مرکز نشر و کتابخانه دانشگاه در
این مراسم گفت :این جلسات با هدف معرفی و
تشویق همکاران دانشگاهی که صاحب اثر و تالیف
هستند و همچنین ترغیب سایر همکاران برای
تالیف کتاب انجام میشود.
دکتر پهلوانی افزود :ایجاد محفل علمیو
فرهنگی برای همکاران دانشگاهی نیز از دیگر
اهداف برگزاری اینگونه مراسمات است.
دکتر محمد قربانی در ادامه به معرفی
کتاب ارزیابی فعالیت آبی ،آنزیمیو ماندگاری
مواد غذایی پرداخت و گفت :این کتاب در
سه فصل به مباحثی مانند اصول اساسی عملکرد

آنزیمها ،مبانی علمیتعیین و پیش بینی عمر
ماندگاری مواد غذایی و ...تالیف شده است.

وی یادآور شد :دکتر حامد حسینی در تالیف
این کتاب با وی همکاری داشته  ،همچنین این

مراسم اعتکاف دانشجویان دختر دانشگاههای گرگان به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
همزمان با والدت حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
و ایام البیض ماه رجب ،مراسم معنوی اعتکاف با
حضور بیش از  200دانشجوی دختر از دانشگاهها
به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در مسجد النبی(ص) آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمین نامدار مسئول دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم با
بیان برخی از فضایل و برکات این ماه ،به برگزاری
هرچه بهتر مراسم اعتکاف تاکید کرد.
معاون فرهنگی دفتر نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در این خصوص گفت :در مدت
برگزاری این آئین معنوی سخنرانی هایی در باب
اخالق اسالمی ،آسیب دختران و امنیت خانواده،
معنویت و ارتباط با خدا ،نماز و احترام به والدین،

حلقه های معرفت ،احکام اسالمی ،دعا و مناجات و
مسائل دیگر برگزار شده است.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدحسین
مرعشی افزود :قرائت قرآن ،تصحیح قرائت نماز،
مولودی خوانی شب والدت امام علی (ع) ،عزاداری
شب وفات حضرت زینب (س) ،اعمال ام داوود و ...از

گزارشی از روند عملیات اجرایی محوطه سازی،
مجموعهورزشیواستخرسرپوشیدهدانشگاه

عملیات اجرایی تکمیل پروژه مجموعه
ورزشی و استخر سرپوشیده دانشگاه که
شانزدهم بهمن ماه همزمان با حضور دکتر
فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،آغاز
شده بود در حال حاضر با سرعت ادامه دارد.
مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه در
این باره گفت :فاز اول این مجموعه که شامل
سالنهای ورزشی و بخش اداری است ،با اعتباری
قریب به چهار میلیارد تومان ،با آغاز سال
تحصیلی  96-97به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس صفریان یادآور شد :مساحت
کل مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان 3300 ،مترمربع است که تا به حال

 58درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در ادامه گفت :عملیات محوطه سازی نیز
در  22هزار مترمربع از سایت پردیس دانشگاه
میبایست انجام شود که از این میزان  18هزار
مترمربع انجام شده است و  4هزار مترمربع دیگر
دردست اجراست.
مهندس صفریان اظهار کرد :برای محوطه
سازی ،اعتباری در حدود  2میلیارد تومان مورد
نیاز است که امیدواریم در صورت تخصیص
اعتبارات ،شاهد بهره برداری کامل آن در دهه
فجر  96باشیم.
گفتنی است :در محوطه سازی اقداماتی مانند
ساخت پارکینگ ،خیابان بندی و احداث جدول
برای هدایت آبهای سطحی صورت میگیرد.

برنامه های اجراشده در مراسم اعتکاف بود.
گفتنی است :با توجه به اینکه مسجدالنبی(ص)
پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،به عنوان بزرگترین مسجد دانشگاهی شمال
کشور محسوب می شود ،مراسم اعتکاف دانشجویان
دختر به میزبانی این دانشگاه برگزار شد.

کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان با قیمت  13هزار تومان در
اختیار عالقمندان قرار گرفته است.
سپس دکتر علی اکبر هدایتی با ارائه
توضیحاتی درباره کتاب مبانی اکولوژی
کفزیان گفت :این کتاب در  13فصل به
مباحثی چون بوم شناسی کفزیان ،اصطالحات
کفزیان ،ابزارها و روشهای نمونه برداری کفزیان
و ...پرداخته است.
این عضو هیأت علمیگروه شیالت
دانشگاه اضافه کرد :مهندس احمد رضا جبله و
دکتر محمد قلی زاده در تالیف این کتاب همکاری
داشتند.
شایان ذکر است :این کتاب با قیمت  14هزار
تومان توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان چاپ شده و در اختیار
عالقمندان قرار گرفته است.

انتخاب شعار مربوط به نکوداشت
شصتمینسالگردتاسیسدانشگاه
شعار مربوط به نکوداشت شصتمین سالگرد
تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان از میان  72شعار رسیده انتخاب
شد.
پس از ارسال فراخوان «ارائه بهترین شعار» و در
زمان تعیین شده تعداد  72شعار توسط  31نفر از
شرکت کنندگان ارائه گردید که شعار « 60سال
پویایی و شکوفایی» به عنوان شعار برتر و شعار
نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه انتخاب شد.
همچنین در بخش «طراحی لوگو» نیز  23لوگو
توسط  13نفر ارائه گردید که پس ار بررسی ،هیچ
طرحی انتخاب نگردید.
ستاد نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه
با اعالم اینکه به تمامی شرکت کنندگان در این
فراخوانها ،لوح سپاسی به رسم یادبود اهدا می گردد،
از تمامی هنرمندانی که آثار خود را به دبیرخانه ستاد
ارسال نمودند ،تشکر و قدردانی کرد.
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دکتر تربتی نژاد در مراسم روز معلم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

انتظارازدانشگاهها،رفعمشکالتجامعهاست

به مناسبت سالگرد شهادت آیت
ا...مطهری ،مراسم گرامیداشت مقام معلم،
دوازدهم اردیبهشت ماه درتاالر خلیجفارس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس
شورای اسالمیدر این مراسم گفت :اگر
دانشگاهها نتوانند مشکالت جامعه را حل بکنند،
نمیتوانیم از دیگران در این زمینه انتظار خاصی
داشته باشیم.
دکتر نورمحمد تربتی نژاد افزود :براساس
فرمایشات مقام معظم رهبری در حال حاضر
از تولید ،اشتغال و چالشهای اقتصادی به عنوان
اولویتهای اصلی کشور نام برده میشوند ،البته
موضوعات دیگری مانند بحران آب ،گرد و غبار،
معیشت کشاورزان ،دغدغههای محیط زیستی و...
هم از مشکالت داخلی کشور هستند که میبایست
جهت حل آنها ،برنامهریزی کرد.
وی یادآور شد :در حوزه آموزش عالی کشور
هم ،پهناور سازی و توسعه بی رویه دانشگاهها در
سطح کشور به گونه ای که در حال حاضر حدود
سه هزار مرکز آموزش عالی در کشور با عددی
قریب به پنج هزار دانشجو و فارغ التحصیلی
ساالنه  800نفر ،به مشکل و دغدغه ای برای
دولت و مجلس تبدیل شده است زیرا زمانیکه فارغ
التحصیالنی که خود قرار است مشکالت کشور را
حل بنمایند ،نمیتوانند این وظیفه را انجام بدهند

و وارد بازار کار و فعالیتهای تولیدی بشوند.
در ادامه رییس دانشگاه گفت :موضوع
آموزش و تعلیم و تربیت انسان به عنوان عامل مهم
در رشد جوامع نام برده میشود.
دکتر نجفینژاد افزود :هزینهها در آموزش
به خصوص برای تربیت نسل آینده کشور موجب
میشود نسلهای آینده شرایط مطلوبتری داشته
باشند و نظام آموزشی کشور نیز قدرتمند تر از
گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
وی یادآور شد :اعضای هیأت علمی ،نقش
کلیدی و اساسی در تربیت نسل آینده کشور دارند
به همین لحاظ نیازمند بازنگری در حوزههای

آموزشی و تعلیم و تربیت هستیم.
در ادامه معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه برنامههای مهم این حوزه
را در سال  96مطرح کرد و گفت :استفاده از
سیستم اتوماسیون اداری ،ارتقا سیستم آموزشی و
پژوهشی ،معرفی مدیران برتر گروههای آموزشی،
جذب دانشجویان خارجی و ...از مهمترین اولویت
حوزه آموزشی دانشگاه است.
دکتر مهدی کاشانی نژاد افزود :موضوع
نظم و انضباط و کیفیت نرم افزار مدون در حوزه
آموزشی در سال  96ادامه خواهد یافت.
در این مراسم از مهندس سلطانعلی سلطانی

نژاد ،دکتر سید فضل ا ...عمادیان و دکتر نادر نورا
در بخش اساتید بازنشسته ،دکتر علی قاسمیان،
دکتر مجید اونق و دکتر غالمعلی آساده در بخش
اساتید پیشکسوت و دکتر جاوید قرخلو ،دکتر
محمدهادی پهلوانی و دکتر بهروز دستار در بخش
برگزیدگان کیفیت آموزشی تقدیر شد.
همچنین از دکتر حسین زارعی ،دکتر خلیل
قربانی ،دکتر حسین وارسته مرادی ،دکتر
مجتبی بارانی مطلق ،دکتر سید علی اکبر
هدایتی ،دکتر نادر نورا ،دکتر علیرضا عالیشاهی،
دکتر عبدالرضا ظهیری ،دکتر امان محمد ضیائی
فر ،دکترهاشم حبشی ،دکتر مهدی ذاکری نیا
و دکتر علی رفیقی بخاطر ارتقاء رتبه علمیدر
سال  ،95تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است :معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه با همکاری شورای هماهنگی انجمنهای
علمیو تشکلهای اسالمیدانشجویان با هدف
ارج نهادن به مقام معلم ،در روز  12اردیبهشت
ماه با اهدا شاخه گل در بدو ورود اساتید به
دانشگاه و محل کار اعضای هیأت علمیاین روز
را گرامیداشتند.
همچنین به مناسبت بزرگداشت روز معلم،
برنامههای فرهنگی تفریحی در اردوگاه بقیها...
االعظم(عج) جنگل شصتکال همراه با مسابقات
ورزشی در رشته طناب کشی و دارت ویژه خواهران
برگزار شد که در پایان ،نفرات برتر هر رشته ورزشی
معرفی و به رسم یادبود به آنها جوایزی اهدا شد.

مراسم تجلیل از جانبازان دانشگاه برگزار شد
به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل
العباس(ع) ،مراسم تجلیل از جانبازان
دانشگاه ،یازدهم اردیبهشت ماه در هتل
آویشن گرگان برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم ضمن
تبریک اعیاد شعبانیه و مناسبتهای این
ماه گفت :تجلیل از جانبازان به دلیل یادآوری
و قدردانی از زحمات این قشر ایثارگر در زمان
جنگ تحمیلی و همچنین سالهای پس از آن
انجام شده است.
دکتر نجفینژاد افزود :سرفرازی و امنیت
امروز جامعه مرهون از جان گذشتگی افرادی است

که از زمان شکل گیری انقالب اسالمیتا به امروز،
ثابت قدم ماندهاند.
وی یادآور شد :زمانی که اغلب کشورهای
منطقه از ناامنی رنج میبرند و دچار جنگ و
درگیری هستند ،باید یاد کنیم از شهدایی که این
امنیت را برای کشورمان رقم زدند و برای پایداری
و سرافرازی میهن اسالمیاز هیچ کوششی دریغ
نکردند.
دکتر نجفینژاد تاکید کرد :اگر این روحیه
ایثارگری را در محیط کار و جامعه تسری بخشیم،
پیشرفت و سربلندی بیشتر جامعه و رونق فعالیتها
را شاهد خواهیم بود.

امضایتفاهمنامههمکاری
مابیندانشگاهعلومکشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و
اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداریاستانگلستان

گفتنی است :در پایان این مراسم ،دکتر
نجفینژاد با اهدا لوح سپاس و گل از جانبازان
دانشگاه تقدیر کرد.

به منظور بهره گیری از تجربیات و
تواناییهای تخصصی ،علمی ،تحقیقاتی و
اجرایی متقابل در امر توسعه همکاریهای
دو جانبه ،تفاهم نامه همکاری مابین
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان به امضای دکتر
نجفینژاد و مهندس قزلسفلو رسید.
این تفاهم نامه با هدف برگزاری نشستهای
علمی ،سمینارها و کارگاههای مشترک ،تبادل
دادهها ،اسناد و مدارک علمی ،استفاده متقابل
از پتانسیلهای آموزشی ،ترویجی ،مطالعاتی و
اجرایی موجود و  ...به مدت پنج سال قابل
اجرا میباشد.

همچنین ریاست دانشگاه حکم رسمیقطعی
دو تن از جانبازان دانشگاه که از قراردادی ارتقاء
یافته بودند را به آنان اهدا کرد.
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گزارشی از روند فعالیت

مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،فعالیت رسمیخود را از سال  93در راستای
سیاستهای نظام در خصوص توسعه شرکتهای دانش بنیان آغاز کرد.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در این خصوص
گفت :در حال حاضر  43شرکت به عنوان زیر مجموعه این واحد
مشغول به فعالیت هستند.

دکتر محمدرضاکاوسی افزود :شرکت دانش بنیان رشد فناورانه
کاسپین در زمینه تولید زالوی طبی و فرآوردههای آن ،شرکت فرآوری
نان و شرکت واپایش صنعت گلستان در زمینه تولید کنتورهای
دیجیتالی آب ،سه شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه هستند.
وی بیان کرد :سه شرکت مذکور برای حدود  15نفر به صورت تمام
وقت و پاره وقت اشتغال ایجاد کردهاند.

برگزاری مراسم روز کارگر در دانشگاه
به مناسبت روز کارگر مراسم بزرگداشت
مقام کارگر ،دهم اردیبهشت ماه در تاالر
خلیجفارس برگزار شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه در این مراسم گفت :دانشگاه با
کمک و فعالیت همه همکاران مسیر پیشرفت
خود را طی میکند.
دکتر سرا ...گالشی افزود :تالش بسیاری
در هیأت امنای دانشگاه انجام شده است تا
بتوانیم برای حمایتهای بیشتر از نیروهای

شرکتی ،برنامهریزی داشته باشیم.
وی در پایان از زحمات همه کارکنان
دانشگاه قدردانی کرد و افزود :امیدواریم
همه در حد امکان و توان ،از وظایف خود آگاه
باشند و به آن عمل نمایند.
گفتنی است :اجرای موسیقی ،اجرای برنامه
طنز و شعبده بازی و اهدا جوایز به آقایان محمود
بهرامی ،محمد اسرائی ،عباس نقوی ،حسین
محمدی ،رضا تجلی ،رضا نوشک و خانم فاطمه
لوالیی از دیگر برنامههای این مراسم بود.

وی یادآور شد :در کل حدود  200نفر توسط شرکتهای مستقر در
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم،
وارد بازار کار شدند.
دکتر کاوسی خاطرنشان کرد :همچنین تا به حال ،مبلغی بیش
از  1/5میلیارد ریال برای حمایت از واحدهای فناور دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اختصاص یافته است.

مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) و
قیام  15خرداد ماه در دانشگاه برگزار شد
مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد
ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و قیام
 15خرداد در مسجد النبی(ص) پردیس دانشگاه
برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین وحیدیفر در
این مراسم گفت 14 :خرداد روزی است که در آن
شخصیتی مانند حضرت امام خمینی(ره) ،که عمر خود
را جهت رسیدن به آرمان الهی و ایجاد امت اسالمی
و الهی به معنای واقعی کلمه سپری کرد ،رحلت کرد.

وی افزود :ما باید از اهداف انقالب اسالمی و
حضرت امام خمینی(ره) دفاع بکنیم تا زمینه های
ظهور امام زمان(عج) فراهم بشود.
وی بیان کرد :همچنین قیام  15خرداد که
توسط مردم در برابر رژیم طاغوت به وقوع پیوست
به عنوان نقطه عطف تاریخ ایران نامیده می شود.
گفتنی است :اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و
تالوت جز هشتم قرآن کریم از دیگر برنامه های این
مراسم بود.

گزارشی از فعالیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در بخشهای
خدمات آزمایشگاهی ،خرید تجهیزات،
تعمیرات متمرکز تجهیزات ،برگزاری
کارگاهها و همایشها ،همکاری با استاندارد
واقدامات  ... HSEفعالیتهای قابل توجهی را
ارائه داده است.
مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دراین
خصوص گفت :در بخش خدمات آزمایشگاهی و
درآمد با ارائه خدمات به  80نفر از پژوهشگران
درون و بیرون دانشگاه ،درآمد  160میلیون ریالی
را در کارنامه سال گذشته خود داشتیم.
دکتر یوسفی افزود :از جمله اقدامات
آزمایشگاه در سال گذشته میتوان به خرید و
راهاندازی دستگاه خشک کن انجمادی (فریز
درایر) ساخت شرکت  Christآلمان با مبلغ
 1/53میلیارد ریال ،عقد قرارداد جهت خرید
دستگاه  FTIRساخت شرکت  Brukerبا
مبلغ  2/4میلیارد ریال ،پیگیری خرید دستگاه

اندازه گیری فتوسنتز با قیمت  2/2میلیارد ریال
و تحویل  50دستگاه آزمایشگاهی به گروهها با
مبلغ  1/37میلیارد ریال در بخش خرید متمرکز
تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد.
وی بیان کرد :تعمیر  120دستگاه آزمایشگاهی

انتشار کتاب Diagnosis and
Control of Diseases of Fish
 and Shellfishبا همکاری عضو
هیأتعلمیدانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان

با مبلغ هفت میلیارد ریال توسط  36شرکت
تعمیرکار ،برگزاری نخستین همایش بزرگداشت
روز آزمایشگاه ( 30فروردین) در دانشگاه ،برگزاری
کارگاه آموزشی دستگاه  GCو اندازه گیری
اسیدهای چرب ،برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه

 ،HPLCتعامل موثر با اداره استاندارد استان
گلستان جهت اخذ تاییدیه آزمایشگاه همکار
استاندارد و  ...از دیگر عملکرد آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه درسال گذشته بود.
وی خاطر نشان کرد :پیگیری جذب اپراتور
برای تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی باال،
هدف گذاری حداقل درآمد  300میلیون ریالی
حاصل از خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
و  2میلیارد ریالی حاصل از خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاههای کل دانشگاه  ،برگزاری جلسات
شورای خرید تجهیزات آزمایشکاهی دانشگاه،
خرید و راه اندازی دستگاه  FTIRساخت شرکت
 Brukerبا مبلغ 2/4میلیارد ریال(دارای مصوبه
کمیته خرید تجهیزات آزمایشگاهی) و خرید و راه
اندازی دستگاه اندازه گیری فتوسنتز با قیمت 2/2
میلیارد ریال (دارای مصوبه کمیته خرید تجهیزات
آزمایشگاهی) از جمله برنامههای مهم آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه در سال  96میباشد.

کتاب  Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfishبا همکاری دکتر حسین حسینی فر عضو هیأت
علمیدانشکده شیالت و محیط زیست دانشگاه توسط انتشارات  Wileyدر سال  2017منتشر شد.
این کتاب مشتمل بر یازده فصل است که دکتر حسینی فر در تألیف فصل هفت آن با همکاری دو محقق چینی به بررسی پتانسیل مکملهای غذایی و
موضوع پربیوتیکها و سین بیو تیکها پرداخته است.
این عضو هیأت علمیدر گفتگو با خبرنگار روابط عمومیگفت :تألیف کتاب از سال  2016آغاز شده بود و در تألیف آن اساتید و متخصصانی از
کشورهای اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،کره جنوبی و  ...همکاری داشتند.
شایان ذکر است :موضوع اصلی کتاب ،شناسایی و تاکید بر کنترل بیماریها در ماهیها و میگوها با استفاده از مکملهای غذایی است ،همچنین ویراستاری
این کتاب برعهده پرفسور  Brian Austinاز دانشگاه  Aberdeenاسکاتلند که یکی از برجسته ترین اساتید در زمینه بیماری آبزیان است ،انجام شد.
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تجهیزسالنبدنسازیخوابگاههایدانشگاه

برگزاری مراسم روز زمین پاک در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت روز زمين پاك ،مراسمي توسط جمعی از
دانشجويان گروه آموزشی زراعت و باغباني ،سوم اردیبهشت
ماه در محوطه دانشكده تولید گیاهی برگزار شد.
دراین مراسم دكتر حسين كاظمي عضو هيات علمي گروه
زراعت از تاريخچه روز زمين پاك و اهميت آن سخن گفت ،سپس
دانشجويان به اتفاق اساتيد ،ضايعات را از فضاي سبز پردیس
دانشگاه جمع آوری کردند.
سالنهاي بدنسازي خوابگاه حضرت زينب (س) دختران
و خوابگاه امام حسين (ع) پسران ،بیست و سوم فروردين
ماه با امكانات جديد و با هزينهای بالغ بر  35ميليون تومان
تجهيز و مورد استفاده دانشجويان قرار گرفت.
اداره تربيت بدني دانشگاه طي اطالعيهای اعالم كرد:
وسايل انتقال داده شده به سالن بدنسازي خوابگاه دختران ،دستگاه
بدنسازي پروانه ،دستگاه پرس سينه سه كاره ،دستگاه قايقي ،دستگاه
شكم ،جايهالتري ،دمبلهاي نيم تا چهار كيلويي هركدام يك جفت
يك دستگاه تردميل و يك دستگاه دوچرخه ثابت باشگاهي ميباشد.
در ادامه عنوان شده است :يك دستگاه پرس وهاگ پا،
يك دستگاه پرس سينه سه كاره ،يك دستگاه پرس جلو پا ،سه
عددهالتر ،دمبل پنج كيلويي ،يكدستگاه تردميل ،يكدستگاه
دوچرخه ثابت باشگاهي و يك ميز مچ اندازي هم به سالن بدنسازي
خوابگاه امام حسين(ع) برادران اضافه شد.

انتخاب عضو هیأت علمیدانشگاه به عنوان عضو
کمیته علمیو مسئول پانل تنوع زیستی ماهیان کنگره
بینالمللی اکوسیستم ،تنوع زیستی و توسعه پایدار

دکتر سید علی اکبر هدایتی عضو هیأت علمیگروه
شیالت دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،به
عنوان عضو کمیته علمیو مسئول پانل تنوع زیستی ماهیان
کنگره بینالمللی اکوسیستم ،تنوع زیستی و توسعه پایدار
معرفی شده است.
شایان ذکر است :این کنفرانس  3لغایت  5نوامبر  2017در
کشور الجزایر برگزار میشود که دکتر هدایتی عالوه بر مسئولیت
یادشده ،مقالهای در خصوص اثرات آاليندههاي محيطي بر تنوع
زيستي ماهيان را درآن ارائه خواهد کرد.
گفتنیاست:سایر اعضای کمیته علمیاین کنفرانس اساتیدی از
کشورهای آلمان ،اسپانيا ،فرانسه ،بلژيك،ایتاليا و الجزاير و  ...هستند.

چاپ و انتشار کتاب اثرات متقابل آبزی پروری و
محیط زیست :راهنمای توسعه پایدار آبزی پروری
در مدیترانه توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب اثرات متقابل آبزی پروری و محیط زیست :راهنمای
توسعه پایدار آبزی پروری در مدیترانه توسط دکتر سید
حامد میرکریمی ،مهندس فخریه شیرود میرزایی و مهندس
مژده محمد طاهری ترجمه و مرکز نشر دانشگاه آن را به
چاپ رسانده است.
گفتنی است :این کتاب  130صفحه دارد و با قیمت  90هزار
ریال در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

چاپ و انتشار کتاب احیای عرصههای طبیعی
تخریب یافته کاربرد اصول علمی

کتاب احیای عرصههای طبیعی تخریب یافته کاربرد
اصول علمیتوسط دکتر غالمعلی حشمتی ،مهندس حمید
سیروسی و مهندس رضا کاوندی حبیب ترجمه و مرکز نشر
دانشگاه آن را به چاپ رساند.
شایان ذکر است :این کتاب با  294صفحه و قیمت 130هزار
ریال در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

برگزاری مسابقه روبیک در دانشگاه

اخبار د

اعالم ارتقاء رتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه

در اولین جلسه هيأت مميزه دانشگاه در سال 1396
که در سالن اندیشه برگزار شد با ارتقاء مرتبه علمي ،دكتر
رامتین جوالیی و دكتر فرشاد کیانی به مرتبه دانشياري و
دکتر سید عباس حسینی به مرتبه استادی موافقت به عمل
آمد.
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاناین ارتقاء را به
اعضاي هيأت علمي مذکور تبريك عرض مينمايد.

برگزاریاولینجلسهشورایهماهنگیفعالیتهای
فرهنگیواجتماعیدانشگاههایاستانگلستان

به همت انجمن علمي دانشجويي مكانيك اولين دوره
مسابقه مربع روبيك در سالن شهيد شهرياري دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار شد.
این مسابقه بر اساسایين نامه انجمن روبيكایران و به داوري
دكتر عباس زاده و دكتر حميد رضا ميركريمي در چهار مرحله
ثبت ركورد ،مرحله حذفي ،مرحله نيمه نهايي و فينال ،اجرا شد که
در آن حسن مظفر زاده ،سيد عباس قاسمي و فرزاد عالي به ترتيب
مقامهاي اول تا سوم را كسب کردند.
شایان ذکر است :دراین مسابقه بهترين ركورد مربوط به حسن
مظفرزاده با زمان  47ثانيه ثبت شد.

اولین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی دانشگاههای استان گلستان با حضور اعضا30 ،
فروردین ماه در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این جلسه دکتر ابوطالب هزارجریبی ریاست شورا ،گزارشی
درباره عزیمت دانشجویان به اردوی راهیان نور و برگزاری مراسم
معنوی اعتکاف دانشجویی ارائه کرد.
همچنین توضیحاتی درباره ،نحوه برگزاری ،زمان و تعیین سرانه
دانشجویان در طرح والیت در این جلسه مطرح و مورد تصویب
قرار گرفت.

بهمناسبتپنجمینسالگردتدفینشهیدگمنام
دانشگاه ،مراسم قرائت زیارت وارث در دانشگاه
برگزار شد

برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش
زالوی طبی و تولید محصوالت مربوط به آن در
مرکز رشد دانشگاه

هفتمین کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی
و تولید محصوالت مرتبط به آن ،طی روزهای دوازدهم و
سیزدهم اردیبهشت ماه در مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
این کارگاه در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال با حضور چهارده شرکت کننده ازسراسر کشور با همکاری
شرکت دانش بنیان رشد فناورانه کاسپین و با حمایت مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد.
هدف از برپایی این کارگاه آموزشی ،افزایش زمینه اشتغال و
کارآفرینی بود که طی آن شرکت کنندگان به صورت تئوری و
عملی با مسائل مربوط به زالوی طبی آشنا شدند.

آموزش زنان روستايي در زمينه پرورش گياهان
دارويي توسط عضو هیأت علمیدانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به پيشنهاد واحد ترويج كشاورزي اداره جهاد كشاورزي
گاليكش و با مساعدت انجمن گياهان دارويي استان و حوزه
كارآفريني معاونت پژوهشي و دانشجویان دكتري گياهان
داررويي گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،یک دوره آموزش آزاد ،بیست و نهم
فروردين ماه با هدف توانمند سازي زنان روستايي در زمينه
كاشت ،داشت و برداشت گياهان دارويي در روستاي قلي
تپه برگزار شد.
دراین دوره دكتر همتي بعنوان مدرس در زمينه كاشت،
داشت و برداشت برخي گياهان اولويت دار استان مانند ،به
ليمو ،بادرنجبويه آويشن و نعناع فلفلي مطالب خود را به
صورت نظري و عملي ارائه کرد.

بهمناسبتپنجمینسالگردتدفینشهیدگمنامدانشگاه،
مراسم قرائت زیارت وارث ،چهارم اردیبهشت ماه با حضور
رییس دانشگاه ،جمعی از اعضای هیأت علمی ،مدیران،
کارکنان و دانشجویان در مسجد النبی (ص) برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه در این مراسم گفت :با تبعیت از والیت فقیه میتوانیم
در برابر مشکالت زندگی و مکر و حیله ابرقدرتها پیروز شویم.
گفتنی است :قرائت فاتحه بر سر مزار شهید گمنام ،قرائت
زیارت وارث ،مرثیه سرایی مصائب اهل بیت(ع) و صرف صبحانه
از جمله برنامههای این مراسم بود.

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

به همت دفتر هم اندیشی اساتید نهاد رهبری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طرح ضیافت اندیشه
اساتید 30 ،و  31فروردین ماه برگزار شد.
مدرسین طرح ضیافت اندیشه در این دوره حجت االسالم و
المسلمین دکتر بهشتی عضو هیات علمیپژوهشگاه حوزه و معارف
اسالمیدر درس اصول تعلیم و تربیت و دکتر مرندی عضو هیات
علمیدانشگاه شهید بهشتی در درس اندیشه سیاسی بودند.
همچنین برنامههای فرهنگی و اردوی خانوادگی اساتید در این
مرحله برگزار شد.
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دانشگاه

برگزاري جشن والدت حضرت علي اكبر(ع)
همزمان با اولين جشن تولد شهيد گمنام دانشگاه

جشن والدت حضرت علي اكبر(ع) همزمان با اولين
جشن تولد شهيد جوان و گمنام دانشگاه ،نوزدهم
ارديبهشت ماه در تاالر خليج فارس برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمين سيد محمد حسين مرعشي
معاون فرهنگي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاه دراین مراسم درباره فضائل اخالقي حضرت علي
اكبر(ع) سخنراني كرد و گفت :جوانان كشور با الگوبرداري از
شخصيت و رفتار آن بزرگوار مطمئنا در زندگي موفق خواهند بود.
شايان ذكر است :اجراي برنامه خاطره گويي توسط آقاي
عليپور از جانبازان جنگ تحميلي ،شعر خواني فرزند شهيد مدافع
حرم افشين ذورقي و حضور در مزار شهيد گمنام براي برپايي اولين
جشن تولد شهيد گمنام دانشگاه از ديگر برنامههاياین مراسم بود.

مراسم جشن والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع)
در دانشگاه برگزار شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه ،مراسم جشن والدت
حضرت ابوالفضل العباس(ع) ،یازدهم اردیبهشت ماه در تاالر
خلیجفارس برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه در این مراسم گفت :تبعیت از رهبری دینی به سبب
اشراف ایشان به مسائل پیرامون ،جامعه را بیمه میکند.
حجت االسالم و المسلمین نامدار افزود :از فرصت آماده
سازی در ماه شعبان برای بهره مندی هرچه بیشتر و راز و نیاز با
خداوند متعال در ماه مبارک رمضان ،به نحو احسن استفاده نمایید.
شایان ذکر است :اجرای مسابقه ،اجرای نمایش تئاتر توسط
گروه هنری دانیال و استند آپ کمدی توسط دانشجویان دانشگاه و
پخش کلیپ دیدارجانبازان با مقام معظم رهبری و بزرگداشت مقام
معلم و کارگر از دیگر برنامههای این مراسم بود.

مسابقه كتابخواني ويژه هفته معلم در دانشگاه
برگزار شد

به همت كانون دانشجويي يار مهربان و با هدف آشنايي
هرچه بيشتر دانشجويان با تعاليم دين مبين اسالم در زمينه
علم آموزي و كتابخواني ،مسابقه كتابخواني ويژه بزرگداشت
مقام معلم ،در سالن فرهنگ باحضور دانشجويان عالقمند
به حوزه كتاب و كتابخواني برگزار شد.
دراین مسابقه كتاب خدمات متقابل اسالم وایران به عنوان
كتاب مرجع معرفي و توسط دانشجويان مورد مطالعه قرار گرفت،
دانشجويان شركت كننده در مسابقه به بیست سوال طراحي شده
ازاین كتاب به صورت كتبي پاسخ دادند.
گفتنی است :محمدرضا غالمی ،معین پقه ،صالح معتمدی،
سیده پریا سماعی و اکرم منصوری به عنوان برندگان این مسابقه
معرفی شدند.

تقدیر رییس موسسه و رییس کمیته آمار بخشی
علوم ،تحقیقات و فناوری از کارشناس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر نسرین نورشاهی رییس موسسه و رییس کمیته
آمار بخشی علوم ،تحقیقات و فناوری ،از معصومه چخماخی
کارشناس معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به
جهت تهیه و ارسال آمارهای آموزش عالی به این موسسه،
تقدیر به عمل آورد.
در حکم تقدیر ایشان آمده است :پرداختن به فعالیتهای
آماری یکی از حساس ترین و با ارزش ترین فعالیتهای ممکن در هر
سازمانی است که اهمیت و ضرورت آن در شرایط فعلی بیش از هر
زمان دیگری در نظام آموزش عالی احساس میشود.
بدینوسیله از سرکار عالی که در تهیه و ارسال آمارهای آموزش
عالی به این موسسه مشارکت فعال داشته اید ،تشکر و قدردانی
میشود .امید است همواره شاهد همکاری و تالش هرچه بیشتر در
راستای تحقق اهداف نظام آمار آموزش عالی باشیم،

اردوي زيارتي فعاالن فرهنگي به مقصد مشهد
مقدس برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،اردوی
زیارتی فعاالن فرهنگی به مقصد مشهد مقدس برگزار شد.
این اردوی زیارتی به پاس قدردانی از فعالیت دانشجویان در
حوزه انجمنهاي علمي ،تشكلهاي اسالمي ،كانونهاي فرهنگي و
هنري ،نشريات دانشجويي و  ...انجام شد.
شایان ذکر است :دراین اردو تعداد  42نفر از برادران و 44
نفر از خواهران به تفكيك زمانی حضور داشتند که عالوه بر زیارت
بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) از اماکن مذهبی حرم مطهر و مناطق
دیدنی مشهد نیز بازدید کردند.

افزایش قابل توجه سهمیه دانشجویان دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای استفاده
از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

طبق نامه مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،سهمیه دانشجویان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای استفاده از فرصت
کوتاه مدت تحقیقاتی در سال  ،96به  30نفر افزایش یافت.
دکتر ابراهیم حاجی زاده در متن نامه آورده است :با عنایت
به عملکرد آن دانشگاه و اعتبارات سازمان امور دانشجویان ،تعداد
30سهمیه در سال  96برای استفاده دانشجویان از فرصت کوتاه
مدت تحقیقاتی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه یادآورشد :با مدنظر قراردادن ضوابط و مقررات
ذکر شده نسبت به معرفی و ارسال مدارک دانشجویان واجد شرایط
شاغل به تحصیل در دوره دکتری از طریق سامانه سجاد و نماینده
دانشگاه اقدام الزم به عمل آید ،همچنین پاسخگویی و پیگیری این
موضوع ،فقط از طریق سامانه فوق الذکر قابل انجام است.
شایان ذکر است :سهمیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این خصوص ،در سال گذشته  10نفر بوده که
افزایش چشمگیری دراین خصوص برای اولین در دانشگاه اتفاق
افتاده است.
الزم به ذکر است :برای فرصت مطالعاتی داخل کشور در سال
گذشته ،تعداد  75دانشجو به سایر دانشگاههای کشور معرفی شدند.
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بازدید دانشجویان دانشکده علوم دامی دانشگاه
از موسسه رویان و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
زیستفناوری

دانشجویان مقطع دکتری رشته فیزیولوژی دام دانشکده
علوم دامی با هدف افزایش بینش علمی و آشنایی با موسسات
پژوهشی و تحقیقاتی از موسسه رویان و پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بازدید کردند.
در بازدید از موسسه رویان ،مواردی مانند زیرگروههای موسسه
به ویژه پژوهشکده تولید مثل ،مزرعه تحقیقاتی حیوانات کلون
شده،گفتگو درباره چالشهای تحقیقاتی به ویژه در بحث زنبور داری
ایران ،آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و  ...مورد توجه قرار گرفت.
همچنین بازدید از بخش تکنولوژی کشاورزی،مولکولی ،دام و
آبزیان و  ...در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
انجام شد.
از دیگر بخشهای این بازدید علمی می توان به دیدار و گفتگو با
دکتر شاهوردی ،معاون پژوهشی موسسه رویان و دکتر طهماسبی
عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزی و قائم مقام سازمان
تحقیقات کشاورزی کشور اشاره کرد.

برگزاری ارودی علمیبازدید از جنگلها و مناطق
رویشی خارج از شمال ویژه دانشجویان
جنگلشناسیدانشگاه

ارودی علمیبازدید از جنگلها و مناطق رویشی خارج
از شمال ،توسط دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب عملیات درس
جنگل شناسی جنگلهای خارج از شمال از پانزدهم لغایت
بیست و دوم اردیبهشت ماه برگزار شد.
رییس دانشکده علوم جنگل در این خصوص گفت :در
این سفر  19دانشجوی کارشناسی ارشد رشتههای جنگلداری و
جنگلشناسی و اکولوژی جنگل به همراه پنج نفر از اعضای هیئت
علمیو مدرسین دانشکده به نامهای مهندس ابراهیمی ،دکتر معیری،
دکتر کاوسی ،دکتر علی عرب و دکتر واعظ موسوی حضور داشتند.
دکتر شتائی افزود :در این اردوی علمیدوازده استان کشور با
درنظرگرفتن مناطق رویشی هیرکانی ،ایران و تورانی ،خلیج عمانی
و زاگرس مورد بازدید و تشریح قرار گرفت.

برگزاري كرسي آزاد انديشي در مورد جزيره
آشوراده توسط انجمن علمي محيط زيست دانشگاه

به همت انجمن علمي محيط زيست دانشگاه و با حضور
مسئولين اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان گلستان و مسئولين اداره كل حفاظت
محيط زيست و همچنين اساتيد گروه محيط زیست ،کرسی
آزاد اندیشی در مورد جزیره آشوراده برگزار شد.
دراین کرسی آزاد اندیشی درمورد اهميت جزيره آشوراده از
ديدگاه محيط زيست صحبتهایی ارائه شد ،سپس مهندس رحماني
نماينده اداره گردشگري استان گلستان و مهندس حسيني نماينده
اداره كل حفاظت محيط زيست گلستان به عنوان موافقين نظرات
خود را مطرح کردند.
گفتنی است :دراين جلسه به موضوع شفاف نبودن جزئيات
طرح ارائه شده براي گردشگري در منطقه و حساسيت محيط
زيستي جزیره آشوراده اشاره شد و نمايندگان بخشهاي دولتي و
دانشجويان در ادامه سواالتي پيراموناین مطالب مطرح کردند.
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همزمانباگرامیداشتهفتهخوابگاههایدانشجویی:

بیستمین جشنواره ورزشهایهمگانی دانشگاهبرگزار شد
ورزشهای
جشنواره
بیستمین
همگانی گرامیداشت هفته خوابگاههای
دانشجویی(جشنواره ورزشهای بهاره
سال )96از هشتم لغایت سی ام اردیبهشت
ماه در رشتههای مختلف ورزشی در
دانشگاه برگزار شد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه در این
خصوص گفت :در رشته ورزشی فوتبال
پسران ،تیم طوفان زرد با ترکیب ساالر فخاری،
طاها مالیی ،امیر سالمی ،مرتضی سیدین،
حمیدرضایازرلو ،محمدرضا نکاحی ،علی رنجبر،
رضا ملک ،عرفان جوربنیان ،رضا میرزاده،
میالد صلیبی ،رضا کالته ،مهدی فرزامی ،فرهاد
گلصنملو ،علی محمودیان ،مقام اول را به دست
آورد.
مهندس علی قدمنان افزود :تیم کارکنان
با ترکیب عبدالغفار یلمه ،فتح ا ...تربتی نژاد،
محمد ملکشاهدهی ،رضا جافر ،حسین خیام و
عظیم جافر در رشته ورزشی والیبال ،رتبه اول را
به دست آورد.
وی یادآورشد :در رشته طناب کشی ،علی
حیدری ،شاهو شریفی ،جواد رادان ،هومن
میرزایی و محمد احمدی به عنوان تیم اول مورد
تقدیر قرار گرفتند.
وی اعالم کرد :در رشته چرخ تانک ،آرمین
نوع پرور ،محمدرضا ساعدی ،سید عباس
قاسمیو رضا جانی خلیلی به عنوان تیم اول
شناخته شد.

مهندس قدمنان افزود :در رشته دوی
سرعت انفرادی ،رضا مرادیجاه ،در رشته دوی
استقامت ،شاهو شریفیجاه نفر اول شدند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه گفت :احسان
سمیاری در رشته تنیس روی میز ،نیما رضایی
در رشته ورزشی الختر(لی لی) ،احمد کاویانی،
در رشته پرس سینه وزن  – 60کیلوگرم ،امید
اسدی در رشته پرس سینه وزن  – 70کیلو گرم
به عنوان نفرات اول شناخته شدند.
وی یادآورشد :همایون محمدی ،در رشته
پرس سینه وزن  – 80کیلوگرم ،احمد ملکی،
در رشته پرس سینه وزن  + 80کیلوگرم ،امید

اسدی ،در رشته مچ اندازی وزن  – 70کیلوگرم،
حسین احمدی ،دررشته مچ اندازی وزن – 80
کیلوگرم و احمدرضا جبله ،در رشته مچ اندازی
وزن  + 80کیلوگرم مقام اول را کسب کردند.
وی خاطر نشان کرد :در رشته فوتسال
دختران مقام اول را تیم زهرا پروانه ،راضيه
طاطار ،سيما صادقي ،محدثه نوروزي ،الهام
نامداري ،زينب سهرابي  ،فاطمه سمامي ،فاطمه
طاهری در رشته والیبال دختران مقام اول را
شيرين شريفي ،مهرنوش بزرگي  ،سارا عباسي،
شقايق تهنموني ،سعيده گلشني  ،هديه خداخواه
به دست آوردند.

وی افزود :مقام اول رشته داچبال دختران
را فاطمه سمامي،آنيتا گلپور،زينب نوروزيان،
ساجده باقري،راضيه طاطار،فرزانه اسماعيلي و
زهرا پروانه و مقام اول رشته چرخ تانک دختران
را سارا علي محمد زاده ،زهرا مختار ،سميرا
جنتي ،فاطمه ثنايي به دست آوردند.
مهندس قدمنان اعالم کرد :مقام اول
رشته طناب کشی دختران را نداطاهرنيا ،كيميا
بيات ،زينب عيسي پور ،مينا محمدي ،سكينه
باقري ،به دست آوردند و در رشته ورزشی الختر
(لی لی) دختران انفرادی  ،سمانه محجوب ،سارا
برزگر و زهرا نیکی ملکی عناوین اول تا سوم را
تصاحب کردند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه یادآور شد :در
رشته دوچرخه سواری با مانع دختران( انفرادی)،
آنیتا گلپور ،راضیه گرگانلی و مینا محمدی و
در رشته ورزشی شطرنج دختران( انفرادی)،
معصومه چهاربرجی ،زهرا سبیلی و فاطمه یاور
صفت مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.
وی گفت :فاطمه ثنایی ،سیما صادقی و کمند
استادی در رشته دوی سرعت ،زهرا پروانه ،فریده
رزمجو و سمانه طاطاری در رشته آمادگی جسمانی
انفرادی ،عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.
گفتنی است :زهرا پروانه به عنوان فنی ترین
و با اخالق ترین ورزشکار دختران دانشجو در سال
 95و همایون محمدی و احمد فیروزی بعنوان
با اخالقترین و فنی ترین ورزشکاران دربخش
دانشجویان پسر در سال  95انتخاب شدند.

گزارشی از فعالیت مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان به عنوان یکی از
واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه فعالیتها و اقدامات خوبی
را در زمینه ایجاد و گسترش فعالیتهای
کارآفرینانه دانشجویان ایجاد کرده است.
مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه در این
خصوص گفت :تهيه و تصويب سند دانشگاه
كارآفرين در هيأت امناء دانشگاه و پیگیری
اجرایی شدن برنامه عملیاتی این سند با 2588
نفر ساعت ،تهیه برنامه اقدام و عمل سند دانشگاه
کارآفرین و تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی
حمایت از فعالیتهای کارآفرینی اعضای هیات

بازدید
دانش آموزان
از موزه خاک
دانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان

علمیاز جمله اقدامات این مرکز در سال گذشته
بود.
دکتر شریفزاده افزود :فعال نمودن انجمن
علمیدانشجویی کارآفرینی و ارائه مشاوره علمي
به دانشجویان عالقمند ،استقرار کارگروه کسب
و کار و کارآفرینی در کلینیک مادر تخصصی
دانشگاه ،فعال سازی دفتر راهنمایی شغلی
و مشاوره کارآفرینی در دانشگاه و برگزاری
کارگاههای آموزشی با همکاری اداره کل فنی
و حرفه ای جز اهم اقدامات مرکز کارآفرینی در
سال 95بود.
وی بیان کرد :طی این مدت حدود پنجاه
برنامه دیگر مانند فراهم نمودن انعقاد قرارداد

دانش آموزان مدرسه دخترانه صدف گرگان ،نوزدهم اردیبهشت
ماه از موزه خاک دانشگاه بازدید کردند.
موسس موزه خاک دانشگاه در این خصوص گفت :در این بازدید
اعضای هیأت علمی ،کارشناسان و دانشجویان موزه خاک دانشگاه حضور
داشتند.
دکتر فرهاد خرمالی افزود :این برنامه در دو قسمت پخش کلیپهای
انیمیشنی آموزشی خاک به همراه توضیحات اساتید و پرسش و پاسخ و
بازدید از موزه انجام شد.
وی بیان کرد :هدف از تاسیس این موزه ،ارتقاء فرهنگ عمومیجامعه
درباره خاک و جنبههای آموزشی آن بود.
شایان ذکر است :موزه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به پیشنهاد و حمایت دکتر نجفینژاد ریاست دانشگاه در آذر ماه
 1395افتتاح شد ،در این موزه  30نمونه یونولیت خاک از نقاط مختلف کشور
و استان در معرض دید قرار گرفته است.

کسب و کار دانشجویی با دو نفر از دانشجویان،
تهيه و تدوين دو طرح دانشجويي جهت ارسال
به جشنواره شيخ بهايي و ...توسط این مرکز انجام
شده است.
وی اظهار کرد :پیگیری ابالغ برنامه اقدام
دانشگاه کارآفرین به واحدها و دریافت و نظارت
بر برنامه عملیاتی آنها ،پیگیری توسعه فضای
مرکز آموزش جوار دانشگاه با همکاری اداره
کل فنی و حرفه ای ،پیگیری برندسازی برای
جشنواره کارآفرینی و نوآوری دانشجویی هیرکان
و فعال نمودن البراتوار کسب و کار و کارآفرینی
در دانشگاه و ...جز برنامههای این مرکز در سال
جدید خواهد بود.
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برگزاری ميزگرد تخصصي معرفي پروژه مديريت چند منظوره
جنگلهاي هيركاني در دانشكده علوم جنگل
ميزگرد تخصصي معرفي پروژه مديريت چند منظوره
جنگلهاي هيركاني با حضور كارشناسان اداره كل منابع
طبيعي و آبخیزداری استان گلستان ،مركز تحقيقات
كشاورزي ،اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده
علوم جنگل ،بیست و هفتم ارديبهشت ماه در سالن شهيد
شهرياري برگزار شد.
در ابتداي مراسم دكتر شتايي ريیس دانشكده علوم
جنگل به ارائه توضيحاتي درخصوص اهميت این پروژه
پرداخت و ابراز امیدواری کرد :همكاريهاي متقابل و تبادل
اطالعات در قالب پروژههاي علمي و تحقيقاتي بين دانشگاه و
سازمان جنگلها و مراتع به خوبی انجام شود.
در ادامه مهندس بيات عضو سازمان جنگلها و مراتع

و آبخيزداري كشور توضيحاتي درخصوص اهميت و نقش
جنگلهاي هيركاني ارائه كرد و گفت :از این جنگلها به جز
استفاده از چوب میتوان در مواردی مانند خدمات تفرجي ،حفاظتي
و  ...استفاده و درآمد ازآن به دست آورد.
وی حفظ تنوع زيستي گياهي و جانوري و تغيير مديريت
وابسته به چوب به مديريت چندمنظوره با محوريت بهره مندي از
ظرفيتهاي موجود در حد توان اكولوژيك و همچنين بهره مندي
جوامع محلي را به عنوان اهداف مدیریت چندمنظوره جنگلهاي
هيركانيدانست.
گفتنی است :درپايان ،جلسه پرسش و پاسخ بين اعضاي هيات
علمي و دانشجويان با مجريان و متوليان پروژه چندمنظوره جنگلهاي
هيركاني برگزار شد.

کاهش مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال95
مقدار و هزینه انرژی مصرفی در
خوابگاههای دانشجویی دانشگاه در سال
 ،95نسبت به سال  94با کاهش قابل توجهی
روبرو شد.
معاون دانشجویی دانشگاه در این خصوص
گفت :با استفاده از المپهای فوق کم مصرف
 LEDدر اماکن عمومی ،کاهش تعداد المپهای
اماکن عمومیاز حالت دوقلو به تک قلو ،نصب
سنسور چشمیهوشمند در اماکن عمومیخوابگاه،
تعمیر و به روز رسانی تابلو برقهای قدیمیبا عمر17
ساله و کاهش ضریب پرداخت هزینه برق از 800
درصد به  600درصد در مراکز آموزشی از عوامل
کاهش مصرف برق و هزینه آن در دانشگاه است.
دکتر ابوطالب هزارجریبی افزود :نصب

رادیاتور در حمام خوابگاهها به منظور باال بردن
دمای هوا در فصول سرد ،جلوگیری از مصرف
بی رویه آب ،نصب آرام بند بر روی دربهای
اماکن عمومی ،تعویض اجاقهای گاز با قدمت
باال و جایگزینی آن با اجاقهای گاز ترموکوپل دار،
تعویض شیرآالت مستهلک با جایگزینی شیرآالت
اهرمیاز جمله دالیل کاهش مصرف گاز و آب
میباشد.
وی خاطر نشان کرد :شستشوی کلیه
رادیاتورهای موجود در اتاقهای خوابگاه ،تعمیر
و بهسازی کامل موتورخانه بلوک  2و  3خوابگاه
برادران ،عایق بندی دیگ و منبعهای موتورخانه،
رسوب گیری کوئلها ،نوسازی شیرهای فلکه،
نوسازی دیگ و منبع مستهلک و مشعلها از دیگر

چاپشمارهویژهمجلهبینالمللی
QUATERNARY INTERNATIONAL
با عنوان لس ،خاکها و تغییر اقلیم در ایران و مناطق مجاور

بینالمللی
مجله
ویژه
شماره
Q UAT E RNARY
عنوان
با
INTERNATIONAL
LOESS,SOILS AND CLIMATE
CHANGE IN IRAN AND
 ( VICINITYلس ،خاکها و تغییر اقلیم
در ایران و مناطق مجاور) توسط انتشارات
 ELSEVIERدر سال  2017چاپ شد.
مدیر دفتر همکاریهای علمیو روابط

بین الملل دانشگاه در گفتگو با خبرنگار
روابط عمومیبا اعالم مطلب فوق ،گفت :این
شماره از ویژه نامه حاصل زحمات و تحقیقات
مشترک با محققان آلمانی و چینی شرکت کننده
در سمپوزیوم بینالمللی لس  2014است که به
میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
دکتر فرهاد خرمالی افزود :در این ویژه
نامه ،یازده مقاله چاپ شده است که هفت مورد
آن توسط اعضای هیأت علمیو دانشجویان مقطع
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به رشته تحریر درآمده است ،ضمنا  6مورد
از این مقاالت به صورت مشترک با محققان آلمانی
و چینی تهیه شده است.
وی یادآورشد :ضریب تاثیر این مجله حدود 2/1
است و جز مجله دسته بندی  Q1انجمن جهانی
تحقیقات کواترنر میباشد که اعتبار باالیی دارد.
گفتنی است :نین دبیران این ویژه نامه
پروفسور مارتین کهل (دانشگاه کلن) ،پروفسور
فرهاد خرمالی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان) ،پروفسور مانفرد فرشن(انستیتو
ژئوفیزیکهانوفر) و دکتر اوالندورف( دانشگاه بن) بودند.

اقدامات انجام شده جهت کاهش میزان مصرف
انرژی در خوابگاهها است.
وی بیان کرد :به عنوان مثال در سال ،95
مقدار  89هزار و  239مترمکعب آب در خوابگاهها
مورد استفاده قرار گرفت که این عدد در سال 94
به میزان  93هزار و  438مترمکعب بود.
دکتر هزار جریبی عنوان کرد :در سال 94
مقدار مصرف برق  199هزار و  829وات بوده که
در سال  95به عدد  191هزار و  246وات رسیده
است.
وی اعالم کرد :میزان مصرف گاز در سال
 137 ،95هزار و  826مترمکعب بود در حالیکه
در سال قبل از آن  149هزار و  502مترمکعب گاز
در خوابگاههای دانشجویی استفاده شد.

صعودگروهکوهنوردی«سرو»کارکنان
دانشگاه به قله توچال

گروه کوهنوردی «سرو» کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،به
مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر و یادبود زنده یاد مهدی تازیکه ،به
قله توچال صعود کردند.
در این صعود که به سرپرستی سید ادریس میرآئیز انجام شد ،محمدرضاهادی نژاد ،محمد
مالمحمدزمانی ،حمید دامغانی ،سید حسام حسینی ،صادق عابدینی ،محمد مهری ،محمد قلیچ،
حسین فرمانی ،علی لشکربلوکی ،روح ا ...عباسی و قنبر کردزینی حضور داشتند.
شایان ذکر است :قله توچال در شمال تهران و به ارتفاع  3962متر میباشد که بخشی از
دامنه رشته کوه های البرز است.
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پس از  23ماه تالش امور مالي دانشگاه؛

تغییر نظام حسابداری دانشگاه از سیستم نقدی به
سیستم تعهدی اجرایی شد
اجرای نظام حسابداری تعهدی ،به استناد ماده  38آئین
نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که
دانشگاهها را مکلف به طراحی و اجرای آن حداکثر تا پایان سال 92
نموده بود ،در دوره مدیریت جدید دانشگاه ،با حمایت ها و پیگیری
مستمر ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاون محترم اداری،
مالی و توسعه منابع دانشگاه و تالش بیوقفه مدیران و همچنین
پرسنل مدیریت مالی دانشگاه از بهمن  93شروع و درآذرماه 95
طراحی و اجرا گردید.
مدير مالي دانشگاه با اعالم مطلب فوق در مصاحبه با خبرنگار
روابط عمومي گفت :در رابطه با لزوم اجرای حسابداری تعهدی ،باید اذعان
کرد که مبنای تعهدی یك روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی
هرسازمان می باشد .این مبنا به جای آنكه صرفاً بردریافت و پرداخت
وجه نقد تأكید نماید ،بر بهبود اندازهگیری عملکرد در راستای بودجه
ریزی مبتنی برعملکرد ،شفاف سازی هزینه ها و درآمدها ،بهای تمام شده
خدمات ،افزایش نظارت وکنترل بر امور مالی وعملیاتی وهمچنین تعیین
دارائی ها ،مطالبات و بدهی های دانشگاه و  ...تأكید دارد.
مهندس محمدكاظم اسالمي درباره اينكه در ايران چند
درصد شيوههاي حسابداري اينگونه است ،افزود :تاکنون حدود
 85درصد دستگاههای اجرایی كشور نسبت به اجرای نظام جدید
حسابداری اقدام كردهاند .البته کشورهایی همچون آمریكا ،استرالیا،
كانادا ،نیوزلند و سه کشور فنالند ،اسپانیا و سوئد ،از مجموع كشورهای
عضو اتحادیه اروپا که موظف به اجرای آن بودند ،موفق به تکمیل فرآیند
تغییرنظام حسابداری نقدی به تعهدی شده اند.

وي خاطر نشان كرد :مستند سازی و تشکیل کمیته تخصصی
حسابداری تعهدی دانشگاه با حضور مدیران محترم دانشگاه و پیگیری
امور از طریق آنها ،قیمت گذاری کلیه امالک دانشگاه ،شامل :سایت منابع،
سایت پردیس ،خوابگاهها  ،مزارع و...به تفکیک عرصه و اعیان ،تعیین بهای
تمام شده کلیه پروژه های دردست ساخت دانشگاه ،شامل :دانشکده منابع
طبیعی ،جنگلداری ،استخر ،پژوهشکده ،سوله ها و  ،...شناسایی و قیمت
گذاری  22753قلم اموال منقول ،شامل کلیه تجهیزات اداری ،آموزشی و
پژوهشی دانشگاه ،قیمت گذاری کلیه خودروهای دانشگاه شامل اتوبوس،
سواری و ،...شناسایی و قیمت گذاری  203مورد اموال نامشهود دانشگاه
شامل امتیاز آب ،برق ،گاز و تلفن از جمله اقداماتي است كه تاكنون در اين
خصوص فعاليتها در دانشگاه انجام شده است.
وي اعالم كرد :از ديگر اقدامات اين تغيير نظام حسابداري ميتوان
به؛محاسبه هزینه استهالک کلیه دارايیهای مشهود و نامشهود دانشگاه،
انبارگردانی اموال مصرفی دانشگاه شامل انبارمرکزی ،معاونت دانشجویی
و  ،...تعیین بدهی ها ومطالبات دانشگاه به ،از اشخاص حقوقی و حقیقی،
تعیین میزان بدهی دانشگاه به کارکنان (پاداش پایان خدمت ومرخصی
ذخیره شده) ،اجرای حسابداری تعهدی براساس  2پروتکل وزارت علوم،
تحقیات وفناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ،نصب و راه
اندازی نرم افزار حسابداری تعهدی و ورود کلیه کدینگ های تعهدی و
بیش از  2100سندمالی درنرم افزار فوق به موازات حسابداری نقدی،
ارسال اطالعات تعهدی از طریق سامانه سناما و تائید نهایی اجرای
حسابداری تعهدی سال  94دانشگاه با صدورکدرهگیری توسط وزارت
دارایی اشاره كرد.

مهندس اسالمي در ادامه از واگذاري بخش اعتبارات و رسيدگي
به اسناد مالي معاونتها و دانشكدهها به عاملين مربوطه (پس از
تغییر در نرم افزار بصورت  16شعبه) خبر داد و گفت :هدف از اين
اقدام كوتاهتر شدن دوره فرآيند پرداخت و همچنين دسترسي به اطالعات
دقيق تر مالي (حذف گپ اطالعاتی بین مبداء و مقصد) است.
وي افزود :تشکیل کارگروه تخصصی تعیین تکلیف اسناد قطعی
نشده سنوات قبل (با قطعی نمودن بیش از  150پرونده) ،دریافت کلیه
شهریه معوقه چند ساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تعیین تکلیف بیمه
قراردادهای سنوات قبل پیمانکاران ،ایجاد رضایتمندی در پیمانکاران در
رایطه با پرداخت مطالبات پروژه های جدید دانشگاه (درشرایط خاص عدم
تخصیص اعتبار در دو سال متوالی 94و  )95و ...پس از بهره مندی از
رهنمودهای ریاست دانشگاه و همچنین معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه ازجمله کارهای مهم دیگرمدیریت مالی دانشگاه ميباشد.
مدير مالي دانشگاه در پايان خاطر نشان كرد :جا دارد در
پایان از تمامی کارکنان دانشگاه ،بویژه همکاران مالی که در این راه
بسیارسخت و طاقت فرسا ،همواره پرتالش ظاهرشدند ،تقدیر و تشکر
ویژه كنم و از خداوند متعال سالمتی و توفیق در خدمت رسانی هرچه
بهتر به این کشورعزیز را مسألت نمايم.

برگزاری میزگرد معرفی پیش مدل  iAgNEXUSبرای شبیهسازی
سیاست کشاورزی کشور و ارزیابی امنیت غذایی
تا سال  2050در دانشگاه

میزگرد «معرفی پیش مدل »iAgNEXUS
برای شبیهسازی سیاست کشاورزی کشور و ارزیابی
امنیت غذایی تا سال  »2050با حضور رییس دانشگاه،
جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمیدر سالن
دانشجو دانشکده تولید گیاهی برگزار شد.
در ابتدا ،دکتر افشین سلطانی عضو هیأت
علمیدانشگاه ،به معرفی پیش مدل iAgNEXUS
پرداخت و گفت :برآورد نیاز به انواع محصوالت غذایی
گیاهی و دامیبرای کل کشور در شرایط حاضر و آینده،
برآورد میزان زمین ،آب ،عناصر غذایی کودی ،سوخت و
انرژی الزم برای تولید محصوالت کشاورزی در داخل کشور،
برآورد میزان زیادبود  -کمبود (صادرات-واردات) محصوالت
مختلف و ...از جمله کاربردهای این پیش مدل است.
وی اعالم کرد :برای ارتقا و ساخت مدل اصلی
 iAgNEXUSبه یک کار تیمیو همکاری گروههای
مختلف آموزشی از جمله زراعت ،علوم خاک ،مهندسی آب،
باغبانی ،علوم دامی ،مرتع و آبخیزداری نیاز است.

در ادامه دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه تأکید کرد:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تمایل دارد
برای ارتقای پیش مدل  iAgNexusو ساخت مدل نهایی
آن ،حمایتهای الزم را انجام دهد.
سپس اساتید حاضر از گروههای مختلف در این
میزگرد از جمله گروه علوم خاک ،گروه مهندسی آب،
گروه آبخیزداری ،گروه علوم و صنایع غذایی ،گروه تغذیه
دام و طیور ،گروه باغبانی ،گروه زراعت ،گروه اصالح نباتات
و بیوتکنولوژی ،گروه مکانیک و ماشینهای کشاورزی در
مورد پیش مدل  iAgNexusسؤالهای خود را بیان کرده
و به تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است :این پیش مدل به همت دکتر افشین
سلطانی و با همکاری جمعی از اعضای هیأت علمی،
دانشجویان دورههای دکتری و کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
همچنین سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
طراحی و ارائه شده است.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

سید حبیب اهلل میر بهبهانی ،عبدالغفور یوری ،ماهرخ لیاقی ،مرادعلی اسماعیل زاده ،عباس نقوی ،فاطمه زهرا قجر ،رضا جافر ،محمدرضا هادینژاد ،هایده محمودی ،دکتر محمد هاشم

رحمتی ،هادی کرمی ،فاطمه االزمنی ،سید مرتضی حسینی ،لیال جلیلی ،مریم هوشمند ،علی تیمور تاش ،محمود قجر و دکتر حشمتا ...حیدری 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 ،همکاران بازنشسته دانشگاه ،شادروان استاد مهندس رضا ملکی (اولین معاون آموزشی آموزشگاه عالی جنگل و مرتع) ،محبوبه بائی ،داوود زرد چشمی
که عمر خود را در زمینه خدمت صادقانه به جامعه دانشگاهی سپری کردند به دیدار معبود شتافتند که روابط عمومی دانشگاه ،ضایعه درگذشت اندوهناک این همکاران
ارجمند را به خانواده داغدار آنها و تمامی کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض مینماید.
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جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
دانشگاه ،بیست و پنجم اردیبهشت ماه در
سالن خلیجفارس برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در این مراسم گفت :ان شاءا...
فارغ التحصیالن بتوانند در آغاز دوره جدید
زندگی خود و پس از تحصیل در دانشگاه ،موفق
و سربلند باشند.
دکتر علی نجفینژاد افزود :دانشجویان
به عنوان آینده سازان این کشور میبایست بعد
از فراغت تحصیل از لحاظ کسب علم و دانش
در دانشگاه به درجهای از آگاهی رسیده باشند
که بتوانند در زندگی اجتماعی از آن به خوبی
استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد :در حال حاضر ،یکی
از مسائل اصلی و مهم در کشور اشتغال فارغ
التحصیالن است که جز با حرکت به سمت
اقتصاد دانش بنیان ،این مشکل ،حل نمیشود.
ایشان اعالم کرد :شاخصه اقتصاد دانش
بنیان ،دانشگاه کارآفرین است ،براین اساس و
با توجه به سیاستهای وزارت علوم ،تحقیقات و

فناوری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان جزء اولین دانشگاههایی است که در کشور
توانسته سند دانشگاه کارآفرین را تنظیم و تدوین
نماید.
گفتنی است :در این مراسم از دانشجویان

برتر دانشگاه (ورودی 92در مقطع کارشناسی)
به نامهای الهام کریمیان ،آناهیتا پرسا ،مهرنوش
بزرگی کوشالشاهی ،سحرنیازمند ناش ،بهاره
شکوهیان ،زهرا گل محمود ،مریم مفتاح هلقی،
فاطمه باقری خلیلی ،بهاور دیلمی ،جابر بره،

عظیمه خطیرنامنی ،وحید مالزاده ،سکینه باقری،
رقیه خجم لی ،گلشاد سلیمان زاده ،شبنم رزاقی
رودبارکی ،اکرم سدنی ،عبدالصالح قالمق ،فائزه
شهپوری ،ابوالفضل تجری و طاهره تاقانی تقدیر
به عمل آمد.
شایان ذکر است :از الهام اسد پور به عنوان
دانشجوی نمونه دانشگاه در سال  95و زینب
قلیتبار به عنوان دانشجوی فعال فرهنگی در
راهیابی به مسابقات منطقه ای حفظ پنج جز
قرآن هم تقدیر به عمل آمد.
قرائت قرآن توسط ابوالفضل شیخان یکی از
فارغ التحصیالن دانشگاه ،اجرای سرود جمهوری
اسالمیایران توسط گروه موزیک لشکر ،30
اجرای شعبده بازی توسط گروه دنیل از مشهد،
اجرای موسیقی پاپ توسط حجت اشرف زاده
از خوانندگان مطرح کشوری ،پخش کلیپهای
مرتبط با جشن فارغ التحصیلی ،قرائت دسته
جمعی سوگند نامه و صرف شام در محوطه
دانشکده تولید گیاهی به همراه نورافشانی و
رونمایی و برش کیک  60سالگی دانشگاه و جشن
فارغ التحصیلی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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