در این شماره میخوانید:

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند

چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای

منطقه  2کشور به میزبانی دانشگاه برگزار شد

کسب رتبه نخست توسط دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع

طبیعی گرگان در ارزیابی عملکرد معاونتهای دانشجویی
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دانشگاههای گروه 3در سال تحصیلی 93-94

دکتر عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی:

رسیدن به دانشگاه نسل

سوم و کارآفرین از جمله

اهداف آموزش عالی است

م شهریور،
جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هفده 
با حضور دکتر عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی،
دکتر تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آقال در مجلس شورای اسالمیو جمعی
از مدیران دانشگاه در سالن اندیشه دانشکده تولید گیاهی دانشگاه برگزار شد.
دکتر فریدون در این جلس ه با اشاره به باال بودن نرخ بیکاری بین
فارغالتحصیالن دانشگاهها و سهم پایین آنها در ایجاد اشتغال گفت :در
سالهای گذشته بیشتر بحث توسعه کمیدر آموزش عالی مورد توجه بود اما اکنون باید
توجهات به کیفیت این آموزشها باشد و حرکت دانشگاهها باید به سمت دانشگاههای
کارآفرین و نسل سوم باشد.
 ....ادامه در صفحه 2

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در نشست مدیران ،فعاالن اقتصادی و
برگزیدگان استان گلستان با وزیر کشور:

از تمام ظرفیت نخبگان
استانبرایتوسعه
استفادهشود

صفحه 6

کسبعنواندانشجوی
شایستهتقدیرتوسط
دانشجویدانشگاه

صفحه36
صفحه

برگزار ی جشن فارغ التحصیلی
دانشجویاندانشگاه

صفحه 11

حضور اعضای تور  80روز
دور دنیا موتورسواران
هلندیدردانشگاه

صفحه 8
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دکتر عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی:

رسیدن به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین از جمله اهداف آموزش عالی است
جلسه شورای دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هفدهم شهریور ماه ،با حضور دکتر
عبدالحسین فریدون مشاور وزیر
علوم و مدیرکل دفتر وزارتی ،دکتر
تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و
آقال در مجلس شورای اسالمیو جمعی
از مدیران دانشگاه در سالن اندیشه
دانشکده تولید گیاهی دانشگاه برگزار
شد.
دکتر فریدون در این جلسه با اشاره
به باال بودن نرخ بیکاری فار غالتحصیالن
دانشگا هها گفت :در سا لهای گذشته
بیشتر بحث توسعه کمیدرآموزش عالی
مورد توجه بود اما اکنون باید حرکت
دانشگا هها به سمت دانشگا ههای کارآفرین
و نسل سوم باشد.
وی افزود :آنچه در شرایط پس از
برجام و رفع تحریمها ضرورت آن بیش از
پیش احساس میشود پرداختن به مقولة
کارآفرینی است ،زیرا مسلماً کارآفرینان با
توجه به خصوصیات ممتاز و برجستة خود
قادرند در چنین شرایطی منابع را برای
ایجاد رشد و توسعه در زمینههای تولید و
منابع انسانی فراهم کرده ،اشتغال و کسب
و کار جدید ایجاد نمایند.
مشاور وزیر علوم رسیدن به دانشگاه
نسل سوم و کارآفرین را از جمله اهداف
آموزش عالی نام برد و اظهار داشت:
تربیت دانش آموختگان کارآفرین ،داشتن
همکاری با مراکز علمیجهان و تنوع بخشي
به درآمدهای اختصاصی از ویژگیهای
دانشگاههای نسل سوم است و در دانشگاه

نسل سوم دانشجویان طوری تربیت
میشوند که نوآور و کار آفرین میباشند.
وی خاطر نشان کرد :دانشگا هها
باید با ایجاد شرکتهای دانش بنیان و
هدایت اعضای هیات علمی ،دانشجویان و
فار غالتحصیالن به پژوهشهای کاربردی،
راهکارهای تنوع بخشی به در آمدهای
دانشگاه را افزایش دهند.
در ادامه ریاست دانشگاه به بیان
تاریخچه دانشگاه پرداخت و گفت :این
دانشگاه از افتخارات آموزش عالی در شمال
کشور است که انشاا ...در سال آینده جشن
 60سالگی آن را برگزار خواهیم کرد.
دکتر نجفی نژاد افزود :پس از
استقرار دولت تدبیر و امید ،روند ساخت
و تکمیل پروژ ههای عمرانی این دانشگاه
سرعت مطلوبی گرفت و در مقاطع مختلف

شاهد تکمیل و بهره برداری فضاهای
جدید بودیم که از آن جمله میتوان به
پروژ ه مجتمع آموزش نظری ،کتابخانه
مرکزی ،دانشکده تولید گیاهی و زمین
چمن مصنوعی اشاره کرد.
مجتمع
پروژ ههای
وی افزود:
آزمایشگاهی و تحقیقات کشاورزی،
دانشکده جنگلداری ،مجتمع آموزشی
فرهنگی ،آزمایشگاه آب و خاک ،پروژه
منابع طبیعی ،مجموعه ورزشی و خوابگاه
دانشجویی نیز در دست احداث میباشد.
وی خاطر نشان کرد :در کنار
فعالیتهای عمرانی به مسایل علمی،
پژوهشی ،فرهنگی و رفاهی دانشگاهیان نیز
عنایت ویژ های داشته ایم.
ایشان افزود :برگزاری اولین استار تآپ
تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ،رونمایی

از سند دانشگاه کارآفرین ،را هاندازی
کلینیک مادر تخصصی و مرکز رشد ،طرح
آمایش سرزمین استان گلستان و چندین
فعالیت مهم دیگر ،اقداماتی بود که طی این
سا لها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان انجام شده است.
در ادامه دکتر نجفی نژاد با توجه به
بحث امنیت غذایی و مساله آب گفت:
دانشگاهها باید با توجه به رسالت تبیین
شده و در راستای ماموریتهای محوله
اقدامات خود را برنامه ریزی و اجرا کرده
و بتوانند نقش وکارکرد اصلی خود را در
زمینه خدمت به مردم و جامعه ایفا کنند.
وی در پایان تاکید کرد :آمادگی
داریم تا با پذیرش دانشجویان خارجی
در رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی،
مراودات علمیخود را با دیگر کشورهای
جهان مستحکمتر کنیم.
در ادامه دکتر تربتینژاد نماینده
مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای
اسالمیبه ایراد سخن پرداخت و گفت:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان دانشگاهی با قدمت و دارای سابقهای
درخشان در تربیت نیرو یهای متخصص در
زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است که
باید این رویکرد تخصصی خود را حفظ کند.
وی افزود :انتظار داریم که وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با توجه به اهمیت
و نقش این دانشگاه در تربیت نیروی
علمیمورد نیاز در بخش کشاورزی و کمک
به حل مسایل کشاورزان منطقه ،توجه
ویژ های را به آن داشته باشد و بیش از پیش
به تقویت جایگاه آن کمک کند.

برگزيده شدن كتاب عضو هيات علمي دانشگاه در سي و سومين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي ايران
كتاب توسعه دانش بنيان كشاورزي كه به صورت مشترك توسط دكترابوالقاسم شريفزاده عضو هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دكترسيد محمود حسيني استاد
دانشگاه تهران تاليف شده ،از سوي هيات داوران سي و سومين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي ايران شايسته تقدير معرفی شد.
شایان ذکر است :كتاب توسعه دانشبنيان كشاورزی در سال  1393توسط انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران در شش فصل :معرفي مباني نظري ،ملزومات سياستي و سازوكارهاي مديريتي نظاممند براي
پيشرفت دانشبنيان بخش كشاورزي و ...منتشر شده است.
گفتنی است :در مراسمیکه به مناسبت نكوداشت روز قلم با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شده بود از مولفان این کتاب نیز تقدیر به عمل آمد.
الزم به ذکر است :دکتر شریف زاده عضو هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه میباشد.
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برای سومین سال پیاپی؛

مراسممعنویمیهمانیخوبان
در دانشگاه برگزار شد

برای سومین سال پیاپی ،به همت اساتید
و کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان و معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه با همکاری کمیته امداد
امام خمینی(ره) شهرستان گرگان مراسم
میهمانی خوبان ،دهم تیرماه با حضور
مسئولین و کارکنان دانشگاه و کمیته امداد
امام خمینی (ره) و همچنین  250نفر از ایتام
تحت پوشش این نهاد و خانوادههای آنها ،در
تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.

دکتر کاشانی نژاد معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه در این مراسم ضمن خوش آمدگویی
به حضار به توصیف کرامات ماه مبارک رمضان
پرداخت و لزوم بهره بردن از ماه ضیافت الهی را
یادآور شد.
در ادامه مهندس باغبانی ،مدیر کل کمیته
امداد استان گلستان ،ضمن ابراز خرسندی از
اجرای چنین مراسماتی ،توضیحاتی را پیرامون
مجموعه فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی(ره)
در استان و همچنین پتانسیلهای غنی موجود در

مدیر طرح کالن ملی مدیریت جامع
حوزههای آبخیز کشور در این خصوص
اظهار نمود :برنامه «آینده آب در سطح جهان
( ،»)GWFبه منظور یافتن وارائه راه حلهایی

برای مقابله با تهدیدهای آبی در عصر تغییرات
جهانی ایجاد شده است.این برنامه تحقیقاتی با
رهبری دانشگاه ساسکاچوان کانادا و همکاری 156
سازمان دولتی و غیردولتی و دانشگاه و مؤسسه

در راستای همکاری مشترک علمی و
تحقیقاتی ،تفاهم نامه همکاری فی ما بین
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان گلستان ،بیست
و سوم تیرماه میان دکتر نجفی نژاد ریاست

دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
و مهندس کریمیمدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
امضا شد.
برنامهریزی در استفاده از ظرفیتهای
میراث فرهنگی در اجرای تورهای آشنا سازی

این زمینه ارائه کرد.
اجرای تواشیح توسط گروه امیرالمومنین،
اجرای تئاتر کودک و نمایش طنز ،پخش
کلیپ ،اهداء جایزه به ایتام برجسته،
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در

مسجدالنبی(ص) و صرف افطار از دیگر
برنامههای این مراسم بود.
الزم به ذکر است :در پایان به ایتام حاضر در
مراسم ،از طرف اساتید و کارکنان دانشگاه یک
عدد کارت هدیه  20هزار تومانی اهداء شد.

همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بزرگترین
برنامه تحقیقاتی دانشگاه محور در زمینه آب در دنیا ()GWF
تحقیقاتی و صنعتی از نقاط مختلف جهان آغاز شده
است GWF .با اعتباری بیش از  140میلیون
دالر ،بزرگترین برنامه تحقیقاتی دانشگاه-محور در
زمینه آب در دنیا محسوب میشود.
دکتر امیر سعدالدین افزود :هدف اصلی
این پروژه هفت ساله ،آمادهسازی جوامع ،دولتها
و صنایع کانادا و سایر مناطق جهان برای مدیریت
تهدیدهای روز افزون مرتبط با آب است .در واقع
این پروژه در صدد توسعه روشهای پیشبینی و
کاهش تهدیدهای آبی همانند سیلهای ویرانگر،
خشکسالیها و آلودگی های آبی که خود متأثر
از تغییر اقلیم و توسعه اقتصادی کشورها هستند،
میباشد.
وی خاطرنشان کرد :رویکرد GWF
بهمنظور دستیابی به اهداف فوق ،از سه رکن
اصلی مرتبط با هم تشکیل میشود -1 :تشخیص
ِ
و پیشبینی تغییرات .دانش حاصل از این مرحله
منتج به ادراک جامع و کامل از اکوسیستمها
میشود و دادهها و اطالعات الزم برای توسعه
مدلهای پیشبینی و فناوریهای پیشرفته

را فراهم میکند -2 .توسعه پایگاه دادهای و
سیستمهای پشتیبان تصمیم -3 ،طراحی
راهحلهای ذینفعان .در این مرحله ،از سامانههای
پشتیبان تصمیم برای ایجاد یک چهارچوب
کاربرپسند از راهحلهای پیشنهادیِ جوامع و
بهرهبرداران و توسعه سامانههای هشدار خطر،
پیشبینی وضعیت آب در آینده و برنامهریزی و
انتخاب گزینههای بهینه استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است« :شبکه تحقیقاتی »GWF
شامل هجده دانشگاه کانادایی  ،نوزده سازمان
دولتی ،پانزده سازمان غیردولتی و  39موسسه
صنعتی از کشور کانادا و  45موسسه تحقیقاتی-
آموزشی بینالمللی از جمله دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در ایران به عنوان مجری
محوری طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزههای
آبخیز از مجموعه طرحهای کالن شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری کشور میشود .اطالعات بیشتر
در مورد این برنامه تحقیقاتی در وبسایت رسمی
 GWFبه نشانی  http://gwf.usask.caدر
دسترس است.

امضای تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و اداره کل میراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانگلستان
و بازدید و اجرای اردوهای دانشجویی،استفاده
از ظرفیتهای گردشگری ،تاریخی ،باستانی،
مکانهای تحقیقاتی و کاوشهای باستان شناسی،
همکاری در فعالیتهای مرتبط با گردشگری
و کارگاههای هنرهای سنتی و صنایع دستی،
معرفی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه
جهت کارورزی در حوزههای سه گانه میراث
فرهنگی شامل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،معرفی اساتید و فارغ التحصیالن
دانشگاه دارای توان علمیوآگاهی باال به میراث
فرهنگی به منظور پیشبرد اهداف میراث فرهنگی
از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه بر
آن تاکید شده است.
همچنین بکارگیری دانشجویان رشتههای

تحصیلی مرتبط با موضوعات میراث فرهنگی
،صنایع دستی و گردشگری در کاوشها و
مرمتها و بازدیدهای میدانی در حوزههای
مرتبط با میراث فرهنگی ،فراهم نمودن شرایط
جهت بازدید و اجرای گردشهای علمییا
اردوهای دانشجویی از موزهها و سایتهای
باستان شناسی ،تحقیقاتی و کاربردی و
کارگاههای فعال هنرهای سنتی و صنایع دستی
تحت پوشش میراث فرهنگی (تورهای استان
گردی و نظایر آن) ،اعالم اولویتهای تحقیقاتی
میراث فرهنگی به طور مستمر به دانشگاه جهت
اجرا توسط اعضای هیات علمیمرتبط (در قالب
عقد قراردادهای مستقل) و  ...از دیگر موارد این
تفاهم نامه است.
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امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
با شرکت آب منطقه ای گلستان

در راستای همکاریهای مشترک علمیو تحقیقاتی ،تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با شرکت آب منطقه ای گلستان ،یکشنبه بیست و
چهارم مرداد ماه میان دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
و مهندس نظری مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای گلستان ،امضاء شد.
این تفاهم نامه در 10ماده 35 ،بند و سه نسخه ،نظر به اهمیت و ضرورت پژوهش در راستای توسعه
و ارتقای دانش ،افزایش بهره وری و حل مشکالت صنعت آب با تمرکز بر موضوع احیاء و تعادل بخشی
منابع آب زیرزمینی تهیه و امضاء شد.

بیان اهم اقدامات سال گذشته حوزه کارمندی طی مصاحبه ای با مدیر امور اداری دانشگاه
به مناسبت بزرگداشت هفته دولت و
روز کارمند و به جهت اطالع از اقدامات
سال گذشته دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در حوزه کارمندی
مصاحبهای داشتیم با مدیر امور اداری
دانشگاه که ماحصل آن از نظرتان میگذرد؛
مهندس محمود نیک پیام در این
مصاحبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند
از خدمات و فعالیتهای صادقانه مجموعه
کارکنان دانشگاه تقدیر کرد و گفت :در بخش
اداری میتوان به اعمال چارت سازمانی جدید،

برگزاری کالسهای ورزشی دوچرخه سواری،
پیالتس و تیراندازی برای همکاران خانم ،برگزاری
مراسم روز زن ،سفر تفریحی همکاران جانباز به
اردبیل ،مراسم تکریم از بازنشستگان ،سفر زیارتی
کارکنان به مشهد ،قم ،جمکران ،دیدار با خانواده
شهدا و تکریم از آنان و  ...اشاره نمود.
مهندس نیک پیام در بخش دیگری از
سخنان خود به ایجاد فضای سبز و توسعه آن
در بخشهای مختلف پردیس دانشگاه ،تکمیل
فضای سبز کتابخانه ،کمک به آماده سازی
پارکینگها و پیاده روها با همکاری دفتر فنی
،کمک به نصب تابلوهای هدایت خودروها به

پارکینگ ،تهیه و انتقال نهال درختان جنگلی
از شصت کالته و کشت آنها در محوطه پردیس
اشاره و این فعالیتها را زمینه ساز ایجاد محیطی
مناسب تر برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاهیان عنوان کرد.
مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه در پایان این
گفتگو ضمن تشکر از حمایت جدی و عملی
تمامیمسئولین ارشد دانشگاه از مدیران و
کارکنان بخش کارگزینی و رفاه ،فضای سبز و
خدمات ،انبار مرکزی ،دبیرخانه مرکزی و واحد
نقلیه جهت همکاری و تالش صمیمانه در طی
سال گذشته تقدیر کرد.

بازدید رییس دانشگاه از آزمایشگاه و کارگاه
صنایع چوب و کاغذ دانشگاه
دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه به همراه دکتر گالشی معاون اداری ،مالی و توسعه منابع و
دکتر شتایی رییس دانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ ،بیست و ششم مرداد ماه
از آزمایشگاه و کارگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ،بازدید کرد.
شایان ذکر است :این بازدید به جهت بررسی وسایل موجود ،تصمیم گیری برای رفع کمبودها و در
جریان قرار گرفتن امورات دانشکدهها برای شروع سال تحصیلی جدید صورت گرفت.

صدور مجوز شرکت دانش
بنیان رشد فناورانه کاسپین از
واحدهایمستقردر
مرکز رشد دانشگاه

اولین مجوز شرکت دانش بنیان رشد
فناورانه کاسپین ،از واحدهای مستقر
در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان از سوی صندوق
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
صادر شد.
دکتر محمدرضا کاووسی ضمن اعالم این
خبر گفت :در حال حاضر سی و هشت هسته و
واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه در حال فعالیت
میباشند.

تصویبسندجامعدانشگاه

کارآفرین در دانشگاه علوم

کشاورزیومنابعطبیعیگرگان
در چهارمین نشست از دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاههای منطقه گلستان ،سند جامع دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به تصویب رسید.
با توجه به سیاست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در اولین فرصت نسبت به تهیه این سند اقدام کرد
و با تصویب این سند در هیأت امنا ،مقدمات الزم جهت اجرای آن فراهم گردید.
گفتنی است :دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی است که سند فوق را تهیه و به
تصویب هیأت امنا رسانده است.
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نشست علمینخبگان دانشگاهی در ارتقای همدلی و توانمندی علمیبرگزار شد

نشست علمینخبگان دانشگاهی در
ارتقای همدلی و توانمندی علمیاعضای هیأت
علمیدانشکدههای شیالت ،محیط زیست،
مرتع و آبخیزداری ،دوشنبه پانزده شهریور
ماه ،در سالن شهید چمران دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
اولین محور این نشست جایگاه علم و رسالت
دانشگاه در توسعه پایدار بود که دکتر مجید اونق در
این بخش به ایراد سخنرانی پرداخت.
معرفی شاخصهها و تعاریف توسعه پایدار ،مفاهیم
جدید آن ،نقش دانشگاه در علم پایدار و ...از جمله
مباحثی بود که در ادامه این سخنرانی مطرح شد.

موضوع نقش دانشگاه در توسعه علمیبخش
منابع طبیعی توسط دکتر عبدالرسول سلمان
ماهینی ارائه شد.
وی در این بخش خاطرنشان کرد :دانش،
اندیشه و روش اندیشیدن را باید به جامعه هدف
انتقال بدهیم و بدانیم که نکته مهم در دانشگاه و در
بین دانشگاهیان منابع طبیعی ،نوآور بودن ،کنشگری
آینده ساز و تعامل گرا بودن و ...است.
دکتر محمدرضا ایمانپور بحث انتقال
تجربیات موفق آموزشی را مطرح کرد و گفت:
بهره وری واژه مهمیاست که باید مورد توجه قرار
گیرد.

وی نیروی جوان دانشجویی را جزو
سرمایههای دانشگاه عنوان کرد و افزود:
موضوع یادگیری و کار گروهی روش بسیار موثر و
مناسبی است که باید از دانشجویان خواسته شود.
آشنایی با مبانی حقوق و تکالیف اعضای
هیأت علمیتوسط دکتر سید محمود عقیلی
ارائه شد .در این بخش از صحبتهای حقوقی،
قانونهای مرتبط با اعضای هیأت علمیبیان شد.
دکتر حسین بارانی درباره مبحث رسالت
معلمیو تدریس سخنانی بیان کرد و گفت:
ان شاءا ...با موافقت هیات امنا از ترم آینده عالوه
بر مباحث آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی ،فعالیتهای

ترویجی نیز جزء فعالیتهای اعضای هیأت علمیقرار
خواهد گرفت که بر این اساس یک عضو هیأت
علمیهم معلم است ،هم محقق ،هم مروج و هم
میتواند مدیر باشد.
در پایان ،جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار
شد و دکتر حشمتی رییس دانشکدههای
شیالت ،محیط زیست ،مرتع و آبخیزداری
ضمن تشکر از اعضای هیأت علمیکه هم
برگزار کننده و هم شرکت کننده در این
مراسم بودند اعالم کرد :ان شاا ...در آینده نیز
نشستهایی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
کارشناسان آزمایشگاه برگزار خواهد شد.

برگزاري كارگاه آموزشي تخصصي كاربرد پويايي سيستم در مديريت منابع آب
دركلينيكمادرتخصصيدانشگاه
كارگاه آموزشي تخصصي كاربرد
پويايي سيستم در مديريت منابع آب،
شانزدهم شهريورماه در كلينيك مادر
تخصصي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع
طبيعي گرگان برگزار شد.
دكتر علي باقري عضو هيات علمي دانشگاه
تربيت مدرس به عنوان مدرس اين كارگاه
درباره مباحث نگرش سيستمي ،مدلهاي
ذهني ،تئوري ساختمان سيستم ،چارچوب
ارزيابي يكپارچه سخنراني کرد.
همچنين كارگاه علمي در حوزه استخراج
مسائل حوزه مديريت آب در جزيره قشم،
تهيه جدول  DPSIRاز مسايل این جزيره و
تهيه مدل مفهومي سيستم منابع آب جزيره
قشم نيز در محل كلينيك مادر تخصصي
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
برگزار شد.
شايان ذكر است :اين كارگاه جهت

برگزاری آزمون زبان
انگلیسیپیشرفتهTOLIMO

در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابعطبیعیگرگان

تعامل مستقيم دانشگاه علوم كشاورزي
ومنابع طبيعي گرگان و شركت آب و برق
تاسيسات قشم كه از يكسال گذشته شكل

گرفته با هدف برطرف كردن مشكالت بخش
اجرايي انجام شد.
گفتني است :اين كارگاه به صورت تيمي

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته  TOLIMOدرتاریخهای بیست و یکم
مرداد ماه و بیست و پنجم شهریور ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیدانشگاه ،تاکنون چهار مرحله از این آزمون در
دانشگاه برگزار شده است.
شایان ذکر است :این آزمون در  ۱۵شهر کشور شامل شهرستانهای اصفهان،
آمل ،بیرجند ،تبریز ،تهران ،رشت ،زاهدان ،زنجان ،شیراز ،قم ،کرمان ،کرمانشاه،
گرگان ،مشهد و یزد برگزار شده است.

توسط چند تن از دانشجويان تحصيالت
تكميلي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع
طبيعي گرگان ،شركت آب و برق تاسيسات
قشم و اساتيد نمونه كشور به نامهاي دكتر
علي باقري و دكتر فرشاد مومني تشكيل شد.
الزم به ذكر است :اين كارگاه در روز
چهارشنبه هفدهم شهريور ماه نيز در
مباحث نمودارها و روابط علت و معلولي،
نمودارهاي جريان ،فرآيند مدل سازي ،اعتبار
سنجي مدلها و كار عملي تهيه نمودار علت
و معلولي سيستم منابع آب جزيره قشم ،تهيه
مدل ديناميكي سيستم منابع آب جزيره قشم
ادامه یافت و پیگیری شد.
همچنين طي روزهاي چهاردهم و پانزدهم
شهريور ماه ،كارگاه كاربرد روش تحقيق كمي
و كيفي در مديريت منابع آب توسط مهندس
گودرزي دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت
مدرس ارائه شده بود.
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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نشست مدیران ،فعاالن اقتصادی و برگزیدگان استان گلستان با وزیر کشور:

از تمام ظرفیت نخبگان در استان برای توسعه استفاده شود

نشست مدیران ،فعاالن اقتصادی و
برگزیدگان شهرستان گرگان با حضور
وزیرکشور ،هفتم شهریور ماه در سالن
اجتماعات استانداری گلستان برگزار شد.
دکتر نجفی نژاد در این نشست گفت:
باید از توان علمیاساتید و دانشگاهیان برای
پیشرفت و توسعه استان بهره ببریم ،اما در حال
حاضر نگاه ما به این امر سخت افزاری است.
وی افزود :یکی از مهمترین مسایل گلستان،
وقوع حادثه سیل است ،این مسئله در صورت
هماهنگی بین بخشی قابل پیشگیری است و
این وظیفه وزارت کشور در گلستان را سنگین
تر میکند.
وی با اشاره به میزان باالی حوادث در
کشور ،یادآور شد :با اینکه راهها و اتوبانهای
زیادی در کشور احداث شده اما هنوز آمار باالیی
در تصادفات داریم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

طبیعی گرگان افزود :هر ساله در حوادث
غیر مترقبه از جمله سیل ،خشکسالی و زلزله
خسارتهای سنگینی به زیرساختهای ما وارد
میشود ،این در حالی بوده که برخی از این
حوادث قابل پیشگیری است و امکان کنترل آن

وجود دارد.
دکتر نجفی نژاد خاطرنشان کرد :به
دلیل نگاه بخشی و جزیرهای ،میزان خسارتها
گسترده شده و همین مسئله مسئولیت وزارت
کشور را سنگینتر کرده است.

کسبعنواندانشجویشایستهتقدیرتوسطدانشجویدانشگاه

وی ایران را کشوری کم آب و خشک
توصیف کرد و گفت :شهرداریها باید با ایجاد
خالقیت مشوقاتی را در نظر بگیرند تا مردم
جهت استفاده از آب باران برای آبیاری فضای
سبز ترغیب شوند.

وداع دانشگاهیان با پیکر همکار فقید مهدی تازیکه

مریممصلحیجویباریدانشجویمقطعدکتری
رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان میباشد که
در بیست و چهارمین دوره جشنواره دانشجوی
نمونه کشوری در سال تحصیلی  ،94-95موفق
به کسب عنوان دانشجوی شایسته تقدیر از سوی
دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
گردید.
شایان ذکر است :مریم مصلحی مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد خود را نیز در دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان گذرانده بود و در سالهای تحصیلی
 92و  94موفق به کسب رتبه اول دانشجوی نمونه سطح
درون دانشگاهی نیز شده بود.

اساتید و کارکنان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
یکشنبه هجدهم مهرماه با برپایی
تشییع جنازه باشکوهی با پیکر
همکار فقید مرحوم مهدی تازیکه
وداع کردند.
در این مراسم که با حضور جمع
کثیری از اعضای هیأت علمی ،کارکنان،
دانشجویان و خانواده آن مرحوم برگزار
شد ،پیکر همکار فقید از سردرب سایت
مرکزی دانشگاه تشییع و جهت مراسم
خاکسپاری به روستای سیدمیران انتقال
داده شد.

انتصابات دانشگاه

چاپ و انتشار کتاب
نام کتاب

مولف  /مترجم

نام و نام خانوادگی

سمت

آبخیزها و سالمت بوم سازگان

دکتر علی نجفی نژاد و مهندس لیال پیشداد سلیمان آباد

مهندس نوروز علی حسن عباسی

مدیرعامل بنیاد مردمی

اصول مقدماتی اقتصاد جنگل

دکتر سید فضل ا ...عمادیان و مهندس ندا امیری

دکتر محمدهادی پهلوانی

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

فیزیک مکانیک عمومی

دکتر عباس رضایی اصل و مهندس صبورا صالحی

دکتر ابوالقاسم شریف زاده

سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه

جلسات دفاع از رساله دکتری
نام و نام خانوادگی

عنوانرساله

دانشکده

لیال پیشداد سلیمان آباد

پیش بینی اثرات عوامل اقتصادی ،اجتماعی و بیوفیزیکی بر وضعیت مدیریت جامع تاالب زریبار با استفاده از مدل تصمیم بیزین

مرتع و آبخیزداری

جلیل کرمی

پويايي الگوي مكاني و تعيين مناسب ترين روش كنترل بيماري زغالي بلوط در يك جنگل آميخته بلند مازو استان گلستان

علوم جنگل

مرتضی اکبری

ارایه سیستم پیش آگاهی خطر بیابان زایی در منطقه نیمه بیابانی غرب استان گلستان

مرتع و آبخیزداری
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مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند دانشگاه برگزار شد

به مناسبت هفته دولت ،مراسم
گرامیداشت 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 گفت:
انتخاب روز شهادت دو بزرگمرد ،شهیدان
رجایی و باهنر به عنوان روز کارمند نشان از
حرمت و جایگاه کارمندان به عنوان بدنه اجرایی
کشور دارد.
دکتر نجفی نژاد افزود :دولت یازدهم با
وجود شرایط سخت ،امورات کشور را به دست
گرفت اما در حال حاضر شرایط بهتر شده است
به خصوص در زمینه برجام موفقیت خوبی را
بدست آوردهایم.

وی تاکید کرد :دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان طی  2/5سال گذشته،
موفقیتهای خوبی را کسب کرد که همگی
مرهون زحمات همکاران دانشگاهی است.
وی در این خصوص افزود :در این سالها
 23000مترمربع فضای آموزشی ،تحقیقاتی
و ...به فضاهای دانشگاه افزوده شد ،همچنین
 18000مترمربع محوطهسازی در پردیس
دانشگاه صورت گرفت و بیش از  20میلیارد
تومان در حوزه عمرانی هزینه کردهایم.
ریاست دانشگاه همچنین با یادآوری کسالت
پیش آمده برای آقای مهتدی از همکاران
دانشگاهی برای ایشان آرزوی سالمتی کرد.
دکتر نجفی نژاد در پایان خاطرنشان
کرد :این موفقیتها در دانشگاه جز با همدلی و

همراهی همکاران امکان پذیر نبود و امیدواریم
در آینده این سازندگی و موفقیتها با شتاب
بیشتری ادامه یابد.
همچنین در ادامه این مراسم معاون
اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه
گفت :از نظر مجموعه هیأت رییسه دانشگاه،
همه کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان نمونه هستند.
دکتر گالشی افزود :امیدواریم با همدلی
همکاران در دانشگاه ،به اهداف مورد نظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و ریاست محترم
دانشگاه دست یابیم.
وی در پایان با اظهار تشکر از اعضای هیأت
رییسه و دکتر نجفی نژاد ،ریاست دانشگاه ،برای
همکاران و خانوادههایشان آرزوی سالمتی و

موفقیت نمود.
شایان ذکر است :در این مراسم
محمدکاظم اسالمیبه عنوان مدیر نمونه،
فرزانه طاهری ،زلیخا اسمعیلی ،محمد
طاهری ،سید حبیب میربهبهانی و محمود
تقی نژاد به عنوان کارمندان نمونه مورد تقدیر
قرار گرفتند.
همچنین از افسانه فروغی ،منصوره
اسالمی ،محمد حسن صفریان ،محمد
مالمحمد زمانی ،آرش اسماعیل پور،
مرادعلی اسمعیل زاده ،علی اکبر
پورملکشاه ،اصغر نعیمی ،طاهره خادم
الفقراء ،حمیرا بدخش ،فاطره کیانی،
مریم هوشمند و زینب افخمینیا به عنوان
کارمندان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

برگزاری پیاده روی کارکنان دانشگاه
به مناسبت هفته دفاع مقدس
به مناسبت هفته دفاع مقدس و به
همت امور اداری و پایگاه مقاومت بسیج
کارکنان شهید موسی رضازاده دانشگاه،
برنامه پیاده روی ،غبارروبی و عطرافشانی
مزار شهدای گمنام تپه نورالشهدا با حضور
جمعی از کارکنان دانشگاه ،شنبه دهم
مهرماه برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این برنامه با اشاره به
نزدیک بودن ایام محرم و صفر گفت:
فعالیتها و رفتارهایمان می بایست در محیط
اداری شایسته فضای اسالمی و ملی باشد.

حجت االسالم و المسلمین نامدار افزود:
روحیه همدلی و همزبانی در فعالیتهای روزمره
موجب رضایتمندی در کارها می شود.
وی یادآور شد :موضوع دفاع مقدس را باید
به جوانان و دانشجویان بیاموزیم و برای آنها
نهادینه کنیم.
وی تاکید کرد :مقام معظم رهبری در
بیانات خود موضوع جهاد کبیر را مورد سفارش
قرارداده اند که این موضوع ریشه در آیات قرآن
دارد.
وی تصریح کرد :عدم اطالعت از کفار که
در سیره امام حسین(ع) وجود داشت ،نمونه بارز
جهاد کبیر می باشد.

شایان ذکر است :شرکت کنندگان پس
از پیمودن مسیر در نظر گرفته شده ،ضمن
حضور در مزار شهید گمنام ،قرائت فاتحه و ذکر

ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان دوران دفاع
مقدس ،با آرمانهای شهدای واالمقام تجدید عهد
و پیمان کردند.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

صادق عابدینی ،یارمحمد نیازپور ،دکتر محسن آزادبخت ،علیرضا جهادی فر ،سید هاشم زمانی ،جواد تازیکه ،رضا تجلی،
تقی امیرخانی ،محمدرضا هادی نژاد ،محمد قلیچ ،خلیل اله زمانی ،غضنفر اعرابی  ،حجت نقوی و هایده محمودی
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.

سال پانزدهم  /شماره  / 111شهریور و مهر 95

8

حضور 24دانشجوی هلندی دانشگاه آیندهون
در قالب تور موتورسیکلت الکتریکی در دانشگاه
بیست و چهار دانشجوی دانشگاه
آیندهون هلند در قالب تور موتورسیکلت
سواری(الکتریکی) دور دنیا در  80روز ،هفتم
شهریور ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان حضور یافتند.
پس از مراسم استقبال ،نشست اعضای این تور
با اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و خبرنگاران در
سالن شهید شهریاری برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این
نشست ضمن خیرمقدم به دانشجویان هلندی
گفت :اعضای این تور  24نفره که از ترکیه وارد

ایران شده اند ،پس از حضور در شهر تبریز و دانشگاه
صنعتی شریف(تهران) ،وارد گرگان شده اند.
دکتر کاشانی نژاد افزود :این گروه از کشورهایی
همچون آلمان ،اتریش ،رومانی ،بلغارستان،ترکیه
گذشتند و در ادامه به کشورهایی مانند ترکمنستان،
هند ،چین و آمریکا  ...مسافرت میکنند.
در ادامه این نشست ،یکی از دانشجویان
هلندی گفت :فکر ساخت این موتور سیکلت تقریبا
از دو سال پیش آغاز شد و در مراحل ساخت و
اجرای آن با مشکالت متعددی روبرو شده بودیم.
وی افزود :این موتور سیکلت بدون استفاده و

نیاز از هیچ نوع سوخت فسیلی ساخته شده و هدف
ما از این کار ،نشان دادن آینده حمل و نقل جهان
است ،همینطور میخواهیم طی این سفر  80روزه،
به بازاریابی این موتور سیکلت بپردازیم.

گفتنی است :اعضای این تور ،شهر گرگان را
هشتم شهریورماه ترک و پس از توقفی کوتاه در
پارک ملی گلستان ،به سمت قوچان حرکت و از
آنجا راهی کشور ترکمنستان شدند.

کسب رتبه نخست توسط دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در ارزیابی عملکرد
معاونتهای دانشجویی دانشگاههای گروه 3در سال تحصیلی93-94

معاونت دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موفق شد درارزیابی عملکرد معاونتهای دانشجویی دانشگاهها در سال تحصیلی  ،93-94رتبه نخست راکسب نماید.
دکتر صدیقی معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان طی نامه ای این موفقیت را به دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،دکتر هزارجریبی معاون
دانشجویی و کارکنان ایشان ،تبریک گفت و آرزوی توفیق روز افزون در ارائه عملکرد موثر و ارتقا کیفیت آموزش عالی نمود.
در این نامه تاکید شده است :این موفقیت در بین دانشگاههای گروه(3جمعیت دانشجویی بین  2تا  5هزار نفر) کسب شده است.

اعالم اسامیبرندگان مسابقه سوال نوروزی ریاست دانشگاه
اسامیبرندگان مسابقه سوال نوروزی
ریاست دانشگاه که در اولین روز کاری سال
جدید مطرح شده بود ،اعالم شد.
مدیر حوزه ریاست دانشگاه در این
خصوص گفت :پیرو طرح سوال ریاست دانشگاه
در مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای هیأت
علمیو کارکنان ،تعدادی از همکاران دانشگاهی
پاسخهای خود را ارائه کردند.

عبدالغفور یوری افزود :در پاسخهای رسیده،
تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ،سرعت بخشیدن و
تکمیل پروژههای عمرانی از جمله بهترین کارهای
دانشگاه در سال  94عنوان شده بود.
وی اذعان کرد :شرکت کنندگان ،ادامه روند
ساخت پروژههای عمرانی ،تقویت اتوماسیون اداری
جهت پیگیری کارها ،حسن انجام کار ،تعهد و
وجدان کاری توسط کارکنان ،حرکت به سوی

دانشگاه کارآفرین و  ...دانشگاه در سال  95را جزء
اولویتهای کاری دانستند.
وی یادآور شد :مشارکت کارکنان در حوزه
اقتصاد مقاومتی ،کاربردی شدن پایان نامههای
دانشجویی ،توجه به پژوهش هدفمند نیز جزء
پیشنهادات کارکنان در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان
شده بود.
وی خاطر نشان کرد :پس از بررسی پاسخهای

رسیده ،به تمامیشرکت کنندگان لوح سپاس اهداء
و طی قرعه کشی سه نفر از همکاران به نامهای
سیدهاجرهاشمی ،امید رضا رستاقی و سید رضا
خالقی برگزیده شدند.
مدیر حوزه ریاست دانشگاه در پایان
اشاره کرد :امیدواریم همچون گذشته با استفاده
از خردجمعی و دریافت نظرات و ایدههای سازنده
همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه گام برداریم.

اهداء پنج جلد دایره المعارف باغبانی انگلستان()Dictionery Of Gardening
توسطدکترعبدالقیومابراهیمیبهکتابخانهدانشگاه
دکتر عبدالقیوم ابراهیمیعضو هیأت علمیبازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،پنج جلد دایره المعارف باغبانی انگلستان ( )Dictionery Of Gardeningرا به
کتابخانه دانشگاه اهداء کرد.
دکتر ابراهیمیطی مصاحبه ای هدف از این اقدام را استفاده عموم دانشگاهیان ،علی الخصوص دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی رشتههای باغبانی و جنگلداری از این کتابهای مرجع و التین دانست.
وی در ادامه تأکید کرد :مولفان و گردآورندگان کشور انگلستان ،در جمع آوری مطالب بسیار دقیق هستند ،به این لحاظ این کتابها منابع بسیار خوبی برای تحقیقات پژوهشگران نیز میباشند.
شایان ذکر است :دکتر ابراهیمی ،موسس دانشگاه آزاد اسالمیواحد گرگان نیز بوده است که از جمله تالیفات وی میتوان به کتابهای بیماریهای گیاهان اهلی و وحشی خوزستان ،واژه نامه مصور بیماریهای
گیاهی ،طبقه بندی مصور گیاهان مهم ایران و فرهنگ ریشه لغات و اسامیعلمی اشاره نمود.

کسب مدال طال وعنوان بهترین ورزشکار تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه
در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی کشور ،ویژه پسران از یازدهم تا بیست
و دوم مرداد ماه در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزارشد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه طی گفتگویی
در این خصوص گفت :در این دوره ،احسان
کالسنگیانی دانشجوی تکواندوکار دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موفق به کسب
مدال طال و بهترین ورزشکار رشته ورزشی تکواندو
بخش پومسه در بین  27دانشگاه کشور شد.

مهندس قدمنان افزود :تیم تکواندو سه نفره
دانشگاه با دریافت این مدال طال و مدال برنز توسط
سید جمال میرنیازی و عنوان پنجمیتوسط سید
حسین بنیهاشمیدر قسمت مبارزه در سیزدهمین
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کشور به کار خود پایان داد.
روابط عمومیدانشگاه کسب این عناوین
ورزشی را به جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع و طبیعی گرگان تبریک
عرض نموده و برای این دانشجویان آرزوی
موفقیتهای بیش از پیش را مینماید.
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مراسم آغاز سال تحصیلی  96ـ  95و پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی 96ـ  95و
پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،یازدهم
مهرماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :در
مسیر پیشرفت راهی جز کسب علم و دانش
وجود ندارد و افراد جامعه باید خودشان را به
مهارتها و دانش مجهز کنند.
دکتر نجفی نژاد افزود :شما دانشجویان به
عنوان سربازان عرصه علم آموزی نقش کلیدی

در مسیر جامعه دارید.
وی یادآور شد :ما در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،پاسداری از
علم ،حفظ و افزایش کیفیتها را به عنوان اصول
مهم در نظر گرفته ایم و به آن پایبندیم.
در ادامه مسئول دفتر نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان گفت :شما
دانشجویان می بایست خوب درس بخوانید
و موضوع جهاد کبیر را مدنظر قرار دهید که

به این معنی است که اطاعت از کفار را قبول
نکنید و این در صورتی اتفاق می افتد که شما
در مباحث علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...دارای
استقالل باشید.
اجرای گروه تواشیح امیرالمومنین(ع) ،پخش
کلیپ روند شکل گیری و تاریخچه  59ساله
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،
که توسط روابط عمومی دانشگاه تهیه شده بود
و تقدیر از دانشجویان نمونه به نامهای فاطمه
حمزه ای ،بیتاسادات سیدالنگی ،ندا مسعودی،

لیال دیدار ،معصومه نجفی نیا در مقطع
کارشناسی و ساسان گل چشمه ،مهال فخارزاده،
مرضیه غالمی ،جواد رحمانی ،افروز امدادی،
مهرسایزدانی ،سجاد یوسفی ،سمیرا یوسفی،
معصومه واحدی ،حمید نظری و سارا احمدی در
مقطع کارشناسی ارشد و احسان کالسنگیانی و
سیدجواد میرنیازی یه جهت کسب عنوان اول
و سوم در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از
دیگر برنامه های این مراسم بود.

مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم
بازنشستگاندانشگاه
به مناسبت  25ذی الحجه ،روز خانواده
و تکریم بازنشستگان ،مراسم تقدیر از
بازنشستگان دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان ،دهم مهرماه برگزار
شد.
ریاست دانشگاه در این مراسم ضمن
یادآوری فرارسیدن یازدهم مهرماه سالروز
تاسيس دانشگاه گفت :از تجربيات بازنشستگان
در امورات دانشگاه استفاده ميشود.
دكتر نجفي نژاد درپايان افزود  :ان شاءا...
در حد توان ،قدردان زحمات همكاران بازنشسته
باشيم و بتوانيم از تجربيات اين بزرگواران در

پيشبرد اهداف دانشگاه استفاده كنيم.
حجت االسالم و المسلمين نامدار مسئول
دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نيز
پيشرفتهاي امروز دانشگاه را مرهون زحمات
بازنشستگاندانست.
دكتر گالشي معاون اداري ،مالي و توسعه
منابع دانشگاه در ادامه با تشكر از دكتر نجفينژاد
به خاطر حمايت و راهاندازي كانون بازنشستگان
دانشگاه از زحمات ساير اعضاي كانون و مدير
اداري دانشگاه در برپايي اين مراسم تقدير كرد.
خانم مرداني مسئول مالي كانون
بازنشستگان در اين مراسم گفت :از سال

 1393كه كانون بازنشستگان دانشگاه با
30ميليون تومان راه اندازي شد ،از بين 110
بازنشسته و مستمري بگير دانشگاه 80 ،نفر عضو
كانون شدند كه اين افراد هر ماه  10هزار تومان به
عنوان حق عضويت به كانون دادند و با اين اقدام
ماهيانه به  2نفر از بازنشستگان وام اعطا ميشود.

شايان ذكر است :قرائت قرآن توسط قاسم
مكتبي سرپرست كانون بازنشستگان دانشگاه
و ارائه گزارش فعاليتهاي كانون توسط وي و
تقدير از غالمحسين آقابابايي به نمايندگي از ساير
بازنشستگان و صرف شام از ديگر برنامههاي اين
مراسم بود.
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دكترنجفينژاد:

توسعه كارآفريني در سطح جامعه مصداق عملي تحقق اقتصاد مقاومتي است
ششم مرداد ماه به عنوان روز ملي
كارآفريني و ترويج آموزشهاي فني و
حرفهاي نام گرفته است.
با توجه به نقش و وظايف دانشگاهها به
عنوان قلب تپنده اقتصاد دانش بنيان ،به
سراغ دكتر علي نجفينژاد ،رياست دانشگاه
رفتيم تا دراین خصوص گفتگويي را با وي
انجام دهيم.
دكتر نجفينژاد در این مصاحبه گفت:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با بیش از نیم قرن سابقه یکی از قدیمیترین
دانشگاههای تخصصی کشور به شما میرود که
تا کنون از طریق آموزش و تربیت نیروی انسانی
در مقاطع مختلف تحصیلی ،پژوهش به منظور
تولید دانش و فناوری برای بخش کشاورزی و ارایه
خدمات علمیتخصصی و ترویجی به بهرهبرداران،
سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در مسیر
پیشرفت کشور نقش آفرینی کرده است.
طبیعتاً انتظار میرود این دانشگاه با سابقه و
با پتانسیل توسعهای قابل مالحظه در مباحث
و عرصههای جدید نظیر توسعه کارآفرینی نیز
پیش رو باشد .از همین رو ،یکی از اقدامات
موثر اين دانشگاه در راستاي تحقق دانشگاه
كارآفرين ،تدوين و تصويب سند راهبردي
دانشگاه كارآفرين به عنوان نقشه راه راهبردی
بوده است .در کنار این اقدام کلیدی ،تالشهای
زیر با برنامه ریزی و مشارکت همه دانشگاهیان
انجام شده است ،توسعه زيرساختهاي فيزيكي
دانشگاه كارآفرين مانند كلينيك مادر تخصصي،

مركز رشد واحدهاي فناور ،مركز كارآفريني،
تشكيل كميته كارآفريني ،توسعه آموزشهاي
كارآفريني در سطح دانشگاه ،حمايت ويژه از
كسبوكارهاي دانشجويي و ايجاد بازارچههاي
كارآفريني ،حمايت از فعاليتهاي كارآفرينانه
اعضاي هيات علمي دانشگاه و ايجاد فن بازار،
حمايت از ثبت اختراعات و ...
وي در پايان خاطر نشان كرد :تدوین این
سند حاصل فرآیندی چندمرحله ای با مشارکت
اعضای هیات علمی ،دانشجویان ،دانشآموختگان،
کارکنان و مدیران دانشگاه ،متخصصان و صاحب
نظران خارج از دانشگاه در سطح کشور و نیز برخی

از مسئوالن و کارشناسان سازمانهای دولتی و
شرکتهای خصوصی در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی است.
این فرآیند با اهداف حساسیتزایی حرفهای
در بین دانشگاهیان در خصوص ضرورت جهت
گیری کارآفرینانه آموزش عالی کشاورزی و منابع
طبیعی و شکل دهی ،بسط یک گفتمان دانشگاهی
در این خصوص و همفکری و هماندیشی در مورد
زمینهها و ملزومات تحقق الگوی دانشگاه کارآفرین
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تدوین
سندی جامع (معروف به سند نشست دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) دربرگیرنده

محورهای راهبردی ،چالشها و راهکارهای متناظر
برای تلفیق کارآفرینی در ساختار تشکیالتی
و مدیریتی ،کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و
فناوری و اجتماعی ،فرهنگی مؤسسات آموزش
عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،ارسال آن
به نهادهای مسئول و پیگیری آن به عنوان مبنای
سیاست گذاری و اقدامات اجرایی در این حوزه
از طریق تصویب در نهادهای ذیربط .این سند با
خردورزی جمعی مسئلهگرا در قالب هماندیشی
ملی و نیز نشستهای مستمر کارگروههای
تخصصی چهارگانه نهایی شد.
الزم به ذکر است :سند نهایی در پانزدهم
ارديبهشت ماه سالجاری ،توسط معاون پژوهش
و فناوري وزارت علوم تحقيقات وفناوري رونمايي
و مقرر شد با محوریت کمیته کارآفرینی دانشگاه
نسبت به تدوین برنامه عملیاتی اقدام شود .این
سند در هیات امناء دانشگاه مورد تصویب قرار
گرفت و مبنای کلیه فعالیتهای دانشگاه خواهد بود.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با اقدامات کلیدی که برخی از آنها در پاسخ به
پرسش پیشین مطرح شد تعهد خود را به عملیاتی
نمودن این سند نشان داده است .به هرحال ما انتظار
داریم با اجرایی نمودن این سند به صورت الگوار،
نقشآفرینی دانشگاه در فرآیند توسعه کارآفرینی را
به عنوان راهبردی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
جامه عمل بپوشانیم .ما اعتقاد داریم هر کاری که
بتوانیم در حال حاضر برای ارتقای کارآفرینی و
توسعه فضای کسبوکار برداریم نوعی خدمت الزم و
واجب به جامعه است.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 2کشور برگزار شد
چهارمین نشست مدیران فرهنگی
و اجتماعی دانشگاههای منطقه 2
کشور،چهارشنبه و پنجشنبه ،دهم و
یازدهم شهریور ماه در سالن اندیشه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت:
فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها میبایست
دانشجویان را بیش از بیش به قرآن جذب کند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :زمانی که
دانشجویان لذت بهره مندی از قرآن را درک
کنند به صورت خودجوش فعالیتهای قرآنی را
انجام میدهند.
وی خاطر نشان کرد :طی دوسال اخیر
بیش از  20هزار مترمربع فضای آموزشی ـ
علمی ـ تحقیقاتی و ...به مجموعه دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزوده شد اما
با این حال هنوز در بحث تشکلهای دانشجویی با
کمبود فضای فیزیکی روبرو هستیم.
وی تاکید کرد :تمام سعی ما این است که
خانه فرهنگ دانشگاه دربهمن ماه سال جاری به
بهره برداری رسیده و جهت فعالیتهای فرهنگی
در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
وی اذعان کرد :مدیران فرهنگی در دانشگاه
میبایست افرادی دارای سعه صدر و همچنین

گوش شنوای دانشجویان باشند.
رییس اداره فعالیتهای قرآنی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در این نشست
گفت :دانشگاه به دلیل مرجع بودن میبایست
بر شرایط جامعه تاثیر بگذارد.
دکتر رشید جعفرپور افزود :معاونتهای
فرهنگی در دانشگاهها میبایست فعالتر شود
و برای این کار میتوانند از روش اطالع رسانی
و رسانه ای کردن فعالیتهای دانشگاهها اقدام
نمایند.

وی تاکید کرد :طی تعاملی که میان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با صدا و سیما
انجام شده ،به زودی شبکه دانشجو در سیمای
جمهوری اسالمیایران منعکس کننده تولیدات
علمی ،فرهنگی و ...دانشجویان و دانشگاههای
کشور خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این نشست ضمن خیر مقدم به حضار
گفت :در حوزه فرهنگی دانشگاهها نیازمند

تغییرات قابل توجهی هستیم.
دکتر مهدی کاشانی نژاد افزود :مباحث
فرهنگی در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان با هماهنگیهای خوبی انجام
میشود البته این دانشگاه به دلیل سابقه و
دانشگاه مادر بودن در استان گلستان میزبان
بسیاری از برنامههای استان از جمله اعتکاف و
 ...میباشد.
وی تاکید کرد :دانشگاههای منطقه 2
کشور میبایست با توجه به نظرمعاون فرهنگی
و اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
تعامالت بین المللی و تبادالت علمی را با
کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
شایان ذکر است :همزمان با این
نشست،کارگاههای آموزشی اصول ارزیابی
تاثیرات برنامههای فرهنگی و اجتماعی (اتا)
دردانشگاهها و ضرورت تدوین پیوست فرهنگی
برگزار شد.
همچنین جلسات تخصصی ضرورت بازنگری
و به روز رسانی آیین نامهها ودستورالعملهای
فرهنگی و اجتماعی (یک) شامل آیین
نامههای اردوهای دانشجویی ،هیأتهای
مذهبی ونشریات دانشجویی و بازخوانی تجارب
دانشگاههای منطقه درخصوص آسیب شناسی
نحوه برگزاری برنامههای فرهنگی دردانشگاهها،
جهت ساماندهی فرآیند اجرا نیز برگزار شد.
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برگزار ی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
دانشگاه ،دوم تیرما ه در سالن خلیج فارس
برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در این مراسم گفت :ان شاءا...
فارغ التحصیالن بتوانند در آغاز دوره جدید
زندگی خود ،موفق و سربلند باشند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :دانشجویان بعد
از فراغت تحصیل به عنوان آینده سازان این کشور
میبایست از لحاظ کسب علم و دانش در دانشگاه
به درجه ای از آگاهی رسیده باشند که بتوانند در
زندگی اجتماعی از آنها به خوبی استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد :بسیاری از مدیران

حال حاضر دانشگاه ،زمانی به عنوان دانشجو در
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
تحصیل میکردند.
ایشان در پایان با اظهار خرسندی از
کسب رتبههای آزمون کارشناسی ارشد
توسط دانشجویان دانشگاه اعالم کرد:
امیدواریم همه دانشجویان دانشگاه در آینده
افرادی تأثیرگذار باشند.
معاون آموزشی و تخصیالت تکمیلی
دانشگاه نیز در این مراسم گفت :اشتغال یکی
از مهمترین دغدغههای فارغ التحصیالن است.
افزود:
سلطانی
افشین
دکتر
فارغالتحصیالن نگران اشتغال آینده خود

مراسم دید و بازدید و تکریم سادات
دانشگاهبرگزارشد
مراسم دید و بازدید و تکریم سادات دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،
برای هشتمین سال متوالی ،بیست و نهم شهریور ماه در مسجدالنبی(ص) پردیس
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است :در این مراسم که با حضور کارکنان و اعضای هیأت علمیبرگزار شد ،مجید
صادقی از مداحان استان گلستان با قرائت اشعاری به مدح حضرت علی(ع) پرداخت.

نباشند زیرا این موضوع و دغدغه برای همه
فارغالتحصیالن در همه دورانها وجود داشته
است اما شما با کمیتالش و جدیت میتوانید
در زندگی آینده ،پیشرفت کنید.
در این مراسم از دانشجویان برتر دانشگاه
(ورودی  )91به نامهای فائزه حیدری ،فاطمه
اصغر نژاد ،حبیبه نوری داشلی برون ،حوریه
فخفوری ،بهناز وفانیا ،شکوفه تازیکی
شمس آبادی ،صدیقه ایزی ،زهرا اسالن
کتولی ،مریم خزلی ،نازنین سادات مطهری،
حمیده یعقوبی ،شهریار رضایی ،نجیب ا...
مازندرانی ،نرجس سوسرایی ،محمد اسدی،
محمد جباری ،لیلی قلی زاده ،میترا حمزه

سرکانی ،احمد یاپنگ غراوی ،سیده محدثه
حسینی ،سمیرا رمضانی ،محمد ججوزاده،
کلثوم پهلوانی ،ملیحه طاهری فسخودی،
بهنام مصدق ،فاطمه عبدا ...نژاد ،محسن
منصوری مقدم و مرضیه شریفات تقدیر به
عمل آمد.
اجرای سرود ملی توسط گروه موزیک
لشکر ،30دف نوازی گروه اهوراییان ،تواشیح
گروه امیرالمومنین(ع) ،اجرای شعبده بازی
توسط گروه دانیال ،اجرای موسیقی پاپ توسط
نیما عباسی از خوانندگان استان گلستان ،اقامه
نماز مغرب و عشاء و صرف افطار از برنامههای
این مراسم بود.
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