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 بدون تردید بخشی از حراست و حفاظت منابع طبیعی 

کشور مرهون  زحمات  فارغ التحصیالن دانشگاه  

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است

دبیر دومین کنفرانس بین المللی پانتاری:

دانش جدید و 
نوآوری در سیستم های 
مدیریت منابع آب، نیاز 

جوامع امروزی است

انتخاب عضو هیأت 
علمی دانشگاه 

به عنوان پژوهشگر 
برگزیده کشور

برگزاری مراسم رونمایی از 
ثبت پالک سازمان مرکزی 
دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

ابقای دکتر نجفی نژاد در سمت 
ریاست دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان

علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر 
نجفی نژاد را به مدت چهار سال در سمت 
ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان ابقا کرد.
به  نجفی نژاد  دکتر  ابقاء  حکم  متن 

شرح زیر است:
ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان 
و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه جامع 
مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، 
سال  چهار  مدت  برای  فناوری  و  پژوهشی 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  ریاست  به 

طبیعی گرگان ابقاء می شوید.
بر  و  اهتمام جنابعالی  و  با سعی  امیدوارم 
تدبیر  دولت  های  سیاست  و  اهداف  اساس 
برنامه های تقدیم شده به مجلس  امید و  و 
تجربه های  از  بهره مندی  و  اسالمی  شورای 
مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم 
دانشجویان  و  دانشگاهیان  مشارکت  جلب  و 
عزیز و هم فکری با سایر مسئوالن دانشگاهی 
برای اعتالی نظام آموزش عالی کشور گام های 

موثری بردارید.
اخالقی  منشور  رعایت  با  می رود  انتظار 
دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال 
سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها، 
پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط 
و  فرهنگی  علمی،  ارتقای  و  قانونمندی  و 
خداوند  به  اتکال  با  و  دانشگاه  آن  اجتماعی 
متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به 

کار برید.
دفاتر  استانی  رییس  است:  ذکر  شایان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
نهاد  دفتر  مسئول  استان،  دانشگاههای 
دانشگاه،  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
بسیج  اعضای  و  استان  اساتید  بسیج  رییس 
اساتید، معاونین و مدیران ستادی و کارکنان 
دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران گروه های 
نمایندگان  علمی،  هیأت  اعضای  آموزشی، 
با  دانشجویان  علمی  انجمن های  و  تشکل ها 
ایشان،  به  تبریک  و  ریاست  دفتر  در  حضور 
نظام  به  خدمت  مسیر  در  توفیق  آرزوی 
استان  دانشگاهی  جامعه  و  اسالمی  مقدس 

را نمودند.
دانشگا ها  روسای  از  تعدادی  همچنین 
ارسال  با  کشور  تحقیقاتی  علمی  مراکز  و 
به  نجفی نژاد  دکتر  مجدد  ابقای  پیام هایی 

ریاست دانشگاه را تبریک گفتند.
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قائم مقام وزیر علوم، در آیین نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه:
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»اشپرینگر« ناشر علمي معتبر بین المللي، چاپ نشریه علمي دانشگاه )IJPP( را برعهده گرفت.
نشریه علمي InternatIonal Journal oF Plant ProductIon پس از یازده سال انتشار توسط دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان و با توجه به سطح کیفیتي باالي آن )IF=۱.۱( از 

سال ۲۰۱7 با مشارکت انتشارات »اشپرینگر« به چاپ مي رسد.
سرپرست دفتر نشریات دانشگاه با اعالم این مطلب فوق گفت: دسترسي به مجله مذکور در سایت اشپرینگر هم اکنون در سامانه انتشاراتي به آدرس httP://www.sPrInger.com  امکان پذیر است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با تشکل های دانشجویی دانشگاه:

باید انتقادپذیری و گفتگو در دانشگاهیان نهادینه شود تا بتوانیم
 فضای آرامی در جامعه داشته باشیم

دانشگاه  دانشجویی  تشکل های  نشست 
با  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام  قائم  حضور 
اندیشه  سالن  در  ماه  آذر  هشتم  فناوری 

برگزار شد.
قائم مقام وزیر علوم در این جلسه گفت: در 
حال حاضر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان نسبت به سال 9۲ در وضعیت خوبی در 

تمام جهات قرار دارد.
دانشجویی،  فضای  کرد:  بیان  باقری  دکتر 
اقتضائات خاص خودش را دارد، تنوع سلیقه، آرا و... 
از جمله ویژگی های دانشجویان است که این تنوع 

بسیار خوب است.
تشکل های  نمایندگان  به  خطاب  وی 

دانشجویی افزود: در محیط دانشگاه باید تمرین 
کنیم به سالیق و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم که 

این موضوع در آینده کشور تاثیر خواهد داشت، 
به  کشور،  مدیران  عنوان  به  آینده  در  شما  زیرا 

برنامه ریزی درباره مسائل کالن خواهید پرداخت 
که در آن باید به همه مردم با هر سطح سواد و 

فرهنگ فکر کنید.
وی تصریح کرد: انتقاد پذیری و گفتگو درباره 
مسائل می بایست در دانشگاهیان نهادینه شود تا در 
اینصورت بتوانیم فضای آرامی در جامعه داشته باشیم.

گفتنی است: در این جلسه معاون دانشجویی، 
فرهنگی و اجتماعی، دبیران کانون های فرهنگی، 
اعضای  و  مسئول  علمی دانشجویی،  انجمن های 
انجمن  اعضای  دانشگاه،  دانشجویی  بسیج 
موعود،  دانشجویی  تشکل  اسالمی دانشجویان، 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  کانون  نمایندگان 
و دبیر کانون همیاران سالمت به بیان مسائل و 

دیدگاه های خود پرداختند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در آخرین 
سطح بندی دانشگاه ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

سطح 2 تراز عملکرد دانشگاههای کشور قرار گرفت.
در ابالغیه ارسالی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماموریت 
محوری دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ توسعه 

آموزش، پژوهش و فناوری و کمک به رفع چالش های ملی عنوان شد.
گفتنی است: این سطح بندی در اجرای ماده 3 سیاست ها و 
طرح  به  )موسوم  عالی،  آموزش  آمایش  بر  حاکم  اجرایی  ضوابط 
انقالب فرهنگی  آمایش( مصوب ۱8 اسفند ماه 9۴ شورای عالی 
و در ادامه مرحله اول طرح سطح بندی دانشگاهها و موسسه های 

آموزش عالی دولتی انجام شد.
در این سطح بندی ۱۲۰ موسسه و مرکز آموزش عالی، اطالعات 
به روز شده خود را ارائه و پس از مطالعات اولیه، نظام سطح بندی در 
شرایط جدید و با در نظر گرفتن اسناد باالدستی خاصه برنامه ششم 

توسعه، صورت گرفت.

طی  گلستان،  استان  طبیعت  خانه 
مراسمی با حضور استاندار گلستان، رییس 
منابع طبیعی  و  دانشگاه علوم کشاورزی 
گرگان، جمعی از اعضای انجمن های مردم 
نهاد در حوزه محیط زیست، مدیران استانی 
و... ، بیست و یکم دی ماه در ناهار خوران 

گرگان افتتاح شد.
مراسم  این  در  دانشگاه  رییس 
شهرداری  همکاری های  از  تشکر  ضمن 
این  دادن  قرار  اختیار  در  برای  گرگان 
مهمترین  از  یکی  گفت:  دانشگاه  به  فضا 
و  تدبیر  دولت  در  علوم  وزارت  برنامه های 
برای  دانشگاه ها  ظرفیت  از  استفاده  امید، 

رفع نیازهای جامعه است.
وی درباره خانه طبیعت گفت: این مرکز با 
هدف ایجاد درگاه ارتباط دانشگاهیان متخصص 
با عامه مردم و مسئولین راه اندازی شد تا بتوانیم 
از طریق این خانه و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با 
بدنه جامعه با زبان عامه پسند موضوعات محیط 
زیست و دوستی با طبیعت در قالب برنامه های 
و...  جشنواره ها  آموزشی،  کالس های  ترویجی، 

ارائه نماییم.
رییس دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر 

در حال مذاکره با یک کشور خارجی جهت راه 
اندازی مرکز تحقیقاتی مشترک هستیم که اگر 
این موضوع عملیاتی شود، این مرکز به عنوان 
کشور  یک  با  مشترک  تحقیقاتی  مرکز  اولین 

خارجی در استان گلستان خواهد بود.
همچون  مباحثی  درباره  پایان  در  وی 
مدیریت منابع آب، تفکیک زباله، جلوگیری 
از مصرف بی رویه پالستیک پیشنهاداتی را 
ارائه و اعالم نمود: دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان آمادگی دارد با دراختیار قرار 
دادن منابع و نیروی انسانی متخصص در رفع این 

مشکالت به مدیران و سازمانهای استان گلستان 
کمک نماید.

استان  طبیعت  خانه  است:  ذکر  به  الزم 
بین  منعقده  نامه  تفاهم  اساس  بر  گلستان 
و دانشگاه علوم کشاورزی و  شهرداری گرگان 
منابع طبیعی گرگان، در زمینی به مساحت 8۵۰ 
متر و با زیربنای ۴۲۰ متر مربع با هزینه یک 
میلیارد تومان در منطقه گردشگری ناهار خوران 
به بهرداری رسیده و به مدت سه سال جهت 
اقدامات پژوهشی به این دانشگاه واگذار شد تا 
این مکان، درگاه ارتباطی دانشگاه با جامعه باشد.

دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه در مراسم اختتامیه 
هفته کتاب و کتابخوانی که با حضور کارمندان کتابخانه 
و جمعی از مدیران دانشگاه برگزار شد حضور یافت 
و از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی، مرکز نشر و 

دفتر مجالت بازدید کرد.
آیین  کتابخوانی،  و  کتاب  مناسبت هفته  به  همچنین 
رونمایی از چهار کتاب جدید که توسط مرکز نشر دانشگاه 
منتشر شده بود، در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه 

برگزار شد.
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه در این 
خصوص گفت: کتاب ارزیابی جامع مدیریت آبخیزها توسط 
دکتر امیرسعدالدین، مهندس شهابی و مهندس محبوبه بای، 
کتاب اصول و روش های سنتی و نوین استحصال آب توسط 
دکتر واحد بردی شیخ، دکتر مسعود جعفری شلمزاری و 
مهندس عاطفه غالمی، کتاب مجموعه قوانین و مقررات 
بر  تاکید  با  ایران، کتاب رسوب شناسی کاربردی  شیالت 
فرسایش خاک و تولید رسوب توسط دکتر سادات فیض 
نیا)دانشگاه تهران( و کتاب »برنامه ریزي حوزه رودخانه اصول، 
مراحل و رویکردهاي تهیه برنامه راهبردي« نیز توسط دکتر 

علي نجفي نژاد و مریم تاجیکي ترجمه و منتشر گردید.
شایان ذکر است با چاپ این کتاب ها مجموعه انتشارات 

دانشگاه به صد و پنجاه و شش اثر رسید.

چاپ نشریه علمي دانشگاه)IJPP( با مشارکت انتشارات علميـ  بین المللي اشپرینگر

قرار گرفتن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه برتر
 در تراز عملکرد ملی دانشگاه های تخصصی کشور

با رونمایی از چهار کتاب جدید:

تعداد کتاب های منتشر شده 
توسط دانشگاه به 156 اثر رسید

راه اندازی خانه طبیعت استان گلستان توسط دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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با  پانتاری،  بین المللی  کنفرانس  دومین 
آسیا،  قاره  سه  از  متخصص  شانزده  حضور 
اروپا و آفریقا از 29 آبان به میزبانی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز 

شد و تا اول آذر ادامه داشت.
به  ای  مصاحبه  در  کنفرانس  این  دبیر 
نوآوری  به  توجه  روابط عمومی گفت:  خبرنگار 
دانش سیستم های آبی و کاربرد آن در کشورهای 

در حال توسعه، شعار این کنفرانس بود.
دکتر امیر سعدالدین افزود: معرفی طرحهای 
کالن ملی کشور، تاکید بر همکاری با سایر کشورها 
در زمینه علوم آب، تدوین تجربیات و دانش بین 
محققین و تبادل فرهنگی از جمله اهداف برگزاری 

این کنفرانس بود.
وی یادآور شد: این کنفرانس در چهار بخش 
سیستم های آبی دریای خزر، رودخانه های مشترک 
ایران و سایر کشورها و رودخانه های داخلی کشور، 
مدیریت جامع آب و ارایه گزارشی از وضعیت منابع 

آبی سایر کشورها برنامه ریزی شد.
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 

گفت:  کنفرانس  این  در  گرگان  طبیعی 
موضوع آب، یکی از چالش های مهم بشر است که 
مشکالت زیادی را برای کشورها به وجود آورده 
که این موضوع نیازمند دانش جدید و نوآوری در 

سیستم های مدیریت منابع آب است.
اساس،  براین  کرد:  بیان  نجفی نژاد  دکتر 
تالش  بین المللی،  سازمان های  و  دنیا  کشورهای 
جهانی  سطح  در  هماهنگی  ایجاد  با  می کنند 
در خصوص مدیریت منابع آب، تجربیات فنی و 

علمی خود را به یکدیگر انتقال دهند.
آبخیزداری  علمی گروه  هیأت  عضو 
انجمن  توسط  کنفرانس  این  افزود:  دانشگاه 
شده  ریزی  برنامه  هیدرولوژیک  علوم  بین المللی 
است که سال گذشته در کشور چین و امسال در 
جمهوری اسالمی ایران و به میزبانی دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برگزار شد.

نصب و راه اندازی 3 دستگاه 
آزمایشگاهی در آزمایشگاه 

مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان

 FtIr 3 دستگاه فریز درایر، فرمانتور و
معاونت  توسط   96 و   95 سالهای  طی 
پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان خریداری و به منظور 
استفاده دانشگاهیان در آزمایشگاه مرکزی 

این دانشگاه نصب و راه اندازی شد. 
مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با اعالم 
خبر فوق گفت: دستگاه فریز داریر برای خشک 
کردن انجمادی موادی که حساس به حرارت بوده، 
فرمانتور  دستگاه  تومان،  میلیون   ۱۵3 مبلغ  با 
برای رشد میکرو  بهینه  ایجاد شرایط  به منظور 
ارگانیسمها در شرایط خاص با مبلغ ۲8۰ میلیون 

تومان خریداری شده است.
دکتر یوسفی افزود: دستگاه  FtIr برای 
تعیین ساختار و اندازه گیری گونه های شیمیایی و 
شناسایی ترکیبات آلی با مبلغ ۲7۰ میلیون تومان 

خریداری و در حال استفاده می باشد.
 گفتنی است: این وسایل آزمایشگاهی با مبلغ 
وزارت  که  شده  خریداری  تومان  میلیون   7۰3
میلیون  با مبلغ 3۵۵  فناوری  و  علوم، تحقیقات 
تومان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با مبلغ 3۴3 میلیون تومان از خرید این 

تجهیزات آزمایشگاهی ، حمایت کرده اند.

دبیر دومین کنفرانس بین المللی پانتاری:

دانش جدید و نوآوری در سیستم های مدیریت منابع آب، نیاز 
جوامع امروزی است
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با شعار »زیست بوم پایدار، تغذیه سالم و فرصت های کارآفرینی«
 اولین جشنواره پژوهشی و کارآفرینی در زنجیره ارزش حبوبات در دانشگاه برگزار شد

اولین جشنواره پژوهشی و کارآفرینی در زنجیره ارزش 
حبوبات، 29 آبان در سالن دانشجو برگزار شد.

دبیر اجرایی جشنواره در این خصوص گفت: امیدواریم با 
بازنگری اینگونه جشنواره ها، شاهد ایجاد فرصت های کسب و کار 
در زمینه حبوبات و غالت میان دانشجویان و فارغ التحصیالن باشیم.

دکتر شریف زاده بیان کرد: معرفی فرصتهای سرمایه گذاری 
کارآفرینی در بخش کشاورزی می بایست در سطح کوچک، متوسط 

و کالن در میان افراد جامعه دانشگاهی نهادینه شود.

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه افزود: فعالیت در زمینه بسته 
بندی حبوبات و انواع محصوالت کشاورزی با کمترین هزینه و در 
یک فضای کوچک نیز امکان پذیر است که همین امر، موجب ایجاد 

درآمد برای جامعه می شود.
دبیر علمی جشنواره در ادامه گفت: این جشنواره با شعار 
زیست بوم پایدار، تغذیه سالم و فرصتهای کارآفرینی برنامه ریزی 

شد.
دکتر کاظمی تاکید کرد: بوم شناختی، تثبیت زیستی نیتروژن، 

بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش تنوع در نظام های کشت و... از 
جمله مزایای استفاده از حبوبات هستند.

وی خاطر نشان کرد: از اهداف این جشنواره می اوان به معرفی، 
جایگاه و نقش حبوبات در پایداری بوم نظام کشاورزی، ارائه آخرین 

دستاوردهای پژوهشی در زمینه تولید حبوبات  اشاره کرد
ارائه سخنرانی های علمی توسط محققین، طبخ و نمایش غذاهای 
حاوی حبوبات، نمایشگاه فرصت های منتخب کارآفرینی و... از دیگر 

بخش های این جشنواره بودند.
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انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به 

عنوان پژوهشگر برگزیده کشور
علمی این  هیأت  مهدی جعفری عضو  دکتر سید  از  برگزار شد،  اجالس سران  در سالن  که  آیینی  طی 

دانشگاه به عنوان یکی از پژوهشگران برتر کشور تقدیر شد.
و  اساتید  از  و جمعی  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با حضور  که  آیین،  این  در 
پژوهشگران برگزارشد، دکتر سیدمهدی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه 

۱۰ نفر دیگر به عنوان پژوهشگران برگزیده این جشنواره معرفی شدند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به دکترسید مهدی جعفری و جامعه دانشگاهی برای ایشان، توفیقات روز افزون 

را آرزومند است.

نشست مشترک اعضای شورای دانشگاه 
و هیأت ممیزه دانشگاه، در سالن اندیشه 

برگزار شد.
ضمن  نشست  این  در  نژاد  نجفی  دکتر 
علوم،  محترم  وزیر  اعتماد  از  قدردانی 
سمت  در  ابقا  برای  فناوری  و  تحقیقات 
ریاست دانشگاه گفت: طی ۴ سال گذشته 
این دانشگاه با مسائل و مشکالت زیادی مواجه 
بود که توانستیم با همکاری، همفکری و استفاده 
از خرد جمعی تا حدودی این مسائل را برطرف 

نماییم.
مدت  این  طی  افزود:  دانشگاه  رییس 
پروژه های عمرانی مانند دانشکده تولید گیاهی، 
مکانیک  و سوله  و خاک  تحقیقات آب  سوله 
ماشین های کشاورزی و ... به بهره برداری رسید و 
عملیات عمرانی پروژه های دیگری مانند دانشکده 
منابع طبیعی، خوابگاه های دانشجویی، مجتمع 
و  آزمایشگاهی  مجتمع  و  سرپوشیده  ورزشی 
تجهیز آزمایشگاهها، افزایش زمین های آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه را در دست اقدام داریم که 
امیدواریم با تکمیل این پروژه ها بتوانیم فضاهای 
اداری و علمی را به استاندارد مورد نظر وزارت 

علوم، برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه بین الملل نیز 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
توانسته چندین همایش بین المللی را با حضور 
محققان سایر کشورها برگزار نماید، همچنین 
با  مشترک  همکاری  نامه های  تفاهم  انعقاد 
دانشگاه ها و مرکز علمی جهان و... را انجام دادیم.

سال 9۲،  در  دانشگاه  درآمد  یادآورشد:  وی 
نهصدو شصت میلیون تومان بوده که این عدد رد 

سال جاری به ۴/۵ میلیارد تومان رسیده است.
سال   ۴ طی  کرد:  اظهار  دانشگاه  رییس 
 ۲38 با  رییسه  هیأت  جلسه   ۱۱7 گذشته، 
مصوبه، 9 جلسه کمیسیون دائمی، 8 جلسه 
هیأت امنا، 3۰ جلسه شورای دانشگاه با ۱۱۱ 
مصوبه و ۲۰ جلسه هیأت ممیزه با ۱۵9 مصوبه 

را برگزار کردیم.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه در ادامه ضمن تبریک 
آرزوی  و  دانشگاه  ریاست  سمت  ابقاء 
فعالیتهای  گفت:  ایشان  برای  موفقیت 
فرهنگی دانشگاه در ۴ سال پیش رو بایستی با 
استفاده از نیروهای کارآمد، مورد پیگیری قرار 
بگیرد و به دغدغه های نیروهای جوان بیشتر 

توجه شود.
در ادامه اعضای شورای دانشگاه و هیأت ممیزه 

به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات، پیشنهادات و 
انتقادات خود در خصوص مدیریت بهینه دانشگاه 
پرداختند. تجهیز آزمایشگاهها، ایفای نقش بیشتر 
و کارآمد تر شورای دانشگاه در مسائل مختلفی 
که دانشگاه با آن مواجه است، تشکیل کارگروه ها 
و اتاق های فکر و استفاده از ظرفیت فکری اعضای 
جامعه دانشگاهی، به روز رسانی برنامه های رسمی 
دانشگاه از قبلی برنامه راهبردی، سند دانشگاه 
کارآفرین و... موضوعات مطرح در این جلسه بود.

روسای  از  جلسه  این  در  است:  گفتنی 
دانشکده ها به خاطر همکاری در برگزاری جشن 
60 سالگی دانشگاه و از آقای عبدالغفور یوری به 
خاطر خدمات 4 ساله در سمت مدیریت حوزه 

ریاست و روابط عمومی دانشگاه تقدیر شد.
دکتر  انتصاب  حکم  جلسه  این  در  همچنین 
افشین سلطانی به عنوان مشاور رییس دانشگاه 
حقیقی  عضو  و  پژوهشی  آموزشی،  امور  در 

شورای دانشگاه به وی اعطاء شد.

جلسه طرح کالن ملی مدیریت حوضه های آبخیز، 
در حوضه آبخیز چهل چای شهرستان مینودشت 

برگزار شد.
مدیر طرح کالن ملی مدیریت حوضه های آبخیز، 
در این جلسه گفت: ارزیابی همه جانبه حوضه آبخیز 
چهل چای به عنوان یکی از سرشاخه های مهم رودخانه 

گرگانرود، در دستور کار این جلسه بود.
دکتر امیرسعدالدین افزود: بررسی وضعیت حوضه 
های رودخانه ای و آبخیز و مشخص شدن شاخص ها در 
مواردی مانند معیشت مردم، فرسایش خاک و... ، برنامه 
ریزی برای حوضه های آبخیز از اهداف تشکیل این طرح 

می باشد.
وی خاطر نشان کرد: این طرح با تکیه بر همه جانبه 
بهره  برای  هدفمند  و  مشترک  ریزی  برنامه  و  نگری 
برداری اصولی و مقابله با آثار مخّرب تغییرات اقلیمی 

در حال اجرا است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در ادامه عنوان کرد: این حوضه به عنوان یکی 
از حوضه های پایلوت برای تدوین برنامه مدیریت جامع 

حوضه های آبخیز کشور انتخاب شده است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: در این راستا 25 طرح 
تحقیقاتی، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد 
انجام شده که اطالعات مفیدی را برای پیشبرد طرح 
کالن ملی مدیریت حوضه های آبخیز در اختیار دست 

اندرکاران قرار داده است.

نشست مشترک اعضای شورای دانشگاه و هیأت ممیزه دانشگاه برگزار شد

کسب عناوین برتر توسط روابط عمومی دانشگاه در اولین جشنواره فیلم کوتاه روابط عمومی  
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور

عمومی  روابط  کوتاه  فیلم  جشنواره  اولین 
 2 منطقه  فناوری  و  علم  پارک های  و  دانشگاه ها 

کشور، سیزدهم آذر ماه برگزار شد.
علوم  عمومی دانشگاه  روابط  جشنواره  این  در 
در  شد  موفق  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
اول  عمومی رتبه  روابط  به  مربوط  فیلم های  بخش 
با  ارتباط  و  آموزش  به  مربوط  فیلم های  بخش  در  و 
و  فرهنگی  و  پشتیبانی  و  توسعه  ـ  آموختگان  دانش 

اجتماعی رتبه دوم را کسب نماید.
است:  آمده  جشنواره  این  سپاس  لوح  متن  در 
فعالیت ارزنده شما در شکل گیری جشنواره آثار فیلم 

کوتاه)3 دقیقه ای( روابط عمومی  دانشگاهها و پارک های 
با  تا  گردید  موجب  کشور،   2 منطقه  فناوری  و  علم 
شما،  خالق  دستان  کارگیری  به  با  و  خاطر  اطمینان 
آثاری به یادماندنی خلق شود، هنری دیگر در عرصه 
روابط عمومی احیا گردد و زمینه شکوفایی توانمندی ها 

و خالقیت در این عرصه فراهم آید.
بستری  منسجم،  و  منظم  ریزی  برنامه  با  است  امید 
عالی  جناب  سنگ  گران  تجربیات  از  تا  آید  فراهم 
استفاده شایان به عمل آید و با تعمیم الگوهای خالق در 
آثار خلق شده، تبادل تجربیات و پرورش حس خالقیت 

در عرصه اطالع رسانی ایجاد گردد.

برگزاری جلسه طرح 
کالن ملی مدیریت 
حوضه های آبخیز 
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دکتر نجفی نژاد در گردهمایی توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی: 

اقتصاد مقاومتی برپایه کشاورزی نیازمند مدیریت جامع است
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برگزاری نشست راهکارهای تبادالت علمی مشترک دانشگاه های علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و راین وال آلمان

نشست راهکارهای تبادالت علمی مشترک دانشگاه های علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و راین وال آلمان، در سالن 

اندیشه برگزار شد.
این  در  دانشگاه  علمی بین المللی  همکاری های  دفتر  مدیر 
باره گفت: در این نشست که در آن پروفسور کالنیکه متخصص 
فناوری محیط زیست و رییس اسبق دانشکده علوم زیستی به همراه 
پروفسور دیتریش دار که متخصص علوم جنگل و تجاری سازی 
محصوالت کشاورزی از دانشگاه راین وال آلمان حضور داشتند، 

درباره ایجاد دوره های کوتاه مدت آموزشی برای دانشجویان، تبادل 
دانشجو و استاد برای فرصتهای مطالعاتی، همکاری در برگزاری 

سمینار و کارگاه آموزشی مشترک و ... بحث و تبادل نظر شد.
دکتر خرمالی افزود: بازدید از سایت پردیس دانشگاه و امکانات 
و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی، جنگل آموزشی مرحوم بهرام نیا، 
پارک ملی گلستان، منطقه باستانی خالد نبی از دیگر برنامه هایی بود 

که در مدت حضور این افراد در دانشگاه، برگزار شد.
وی یادآورشد: نشست معاونین پژوهش و فناوری و آموزش و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه به همراه مدیران بین الملل و آموزش با 
این متخصصان از دیگر برنامه های آنها بود که در آن به معرفی دانشگاه 
نامه همکاری  انعقاد تفاهم  علوم کاربردی راین وال و زمینه های 

مشترک اشاره شد.
وی بیان کرد: همچنین نشست آشنایی اعضای هیأت علمی و 
روسای دانشکده ها با توانمندی های این دانشگاه آلمانی در سالن 
اندیشه برگزار شد که طی آن مقرر شد در خصوص عملیاتی شدن 

همکاری های بین المللی، تفاهم نامه های همکاری، منعقد شود.

اقتصاد  و  کشاورزی  توسعه  گردهمایی 
مقاومتی، با حضور رییس شورای سیاستگزاری 
ائمه جمعه کشور، ائمه جمعه استان گلستان و 
تعدادی از مدیران استانی در سالن خلیج فارس 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

برگزار شد.
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
طبیعی گرگان، در این گردهمایی یکی از دالیل 
تغییر اقلیم را افزایش گازهای گلخانه ای دانست 
و عنوان کرد: فعالیتهای انسانی مانند بهره برداری 
بی رویه از جنگل ها، فعالیت های کشاورزی و صنعتی 
و... موجب افزایش میزان کربن در اتمسفر جو کره 
زمین شده اند به این ترتیب و طی تحقیقات انجام 
درجه،  در حدودیک  شده طی 100 سال گذشته 
میانگین دمای زمین افزایش یافته که این موضوع 
باعث ذوب شدن یخچالهای قطبی و باال آمدن سطح 

آب، تغییر رژیم بارندگی و... می شود.
دکتر نجفی نژاد افزود: در استان گلستان 650 
هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از این 

مقدار 110 هزار هکتار اراضی شیبدار هستند که به 
دلیل اینکه عمده خاک این مناطق لسی است دچار 
فرسایش می باشند که در شرق استان تا 35 تن در 

هکتار نیز گزارش شده است.

خاک  تخریب  و  فرسایش  کرد:  اظهار  وی 
اراضی  دلیل خاک ورزی سنگین، شور شدن  به 
کاهش  و  سنگین  آبیاری  و  کشتی  تک  دلیل  به 
بقایا، سه شاخص  برنگرداندن  دلیل  به  آلی  مواد 

مهم برای ناپایدار شدن کشاورزی هستند که اگر 
بخواهیم کشاورزی پایدار داشته باشیم می بایست 
حداقل  استفاده  مینای  بر  حفاظتی  کشاورزی  به 
خاکورزی، پوشش دائمی سطح خاک با مواد آلی و 
تنوع در تناوب زراعی شامل گیاهان پوششی روی 

بیاوریم.
رییس دانشگاه در ادامه با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری، گفت: کشاورزی به دلیل در 
دسترس بودن منابع و وجود دانش الزم در کشور 
از ظرفیت ویژه ای در اقتصاد مقاومتی برخوردار 

است.
اینکه  برای  کرد:  تصریح  نجفی نژاد  دکتر 
بخواهیم اقتصاد مقاومتی در زمینه کشاورزی داشته 
باشیم باید یک برنامه ضربتی در این خصوص اجرا 
انتقال  کنیم که در آن مدیریت جامع کشاورزی، 
فرهنگ کشاورزی حفاظتی از طریق ائمه جمعه به 
مردم و کشاورزان، اجرای سیاستهای تشویقی برای 
می تواند  و...  بسیج  نیروی  از  استفاده  کشاورزان، 

نقش موثری داشته باشد.

انتصابات جدید

سمت نام و نام خانوادگی

دبیر ستاد ملي هفته پژوهش و فناوری استان گلستان
عضو حقوقی و رییس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

 استان گلستان
دکتر نجفی نژاد

رییس کمیسیون برنامه ریزی و گسترش مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی

دکتر افشین سلطانی

عضو کمسیون تخصصی برنامه ریزی شاخه فنی و حرفه ای وزارت 
آموزش و پرورش

دکتر افشین عادلی

مدیر مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه دکتر سید رضا هاشمي

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  دکترمحمد رحیم فروزه 

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:
دکتر فریال وارسته، مهندس علی اکبر محمدعلی  پورملکشاه، 

سیدمحمد حسینی،مسعود مسلمی پور، محمدزمان مازندرانی، 
دکتر احمدرضا یزدانی، عبدالغفور یوری ومحسن صالحی در غم 

از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از 

خداوند متعال  برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان 
صبر جمیل  و اجر جزیل مسئلت می نماید. 

همچنین در این ایام،  غالمرضا مازندرانی از همکاران بازنشسته 
دانشگاه که عمر خود را در زمینه خدمت صادقانه به جامعه 

دانشگاهی سپری کرد به دیدار معبود شتافت که روابط عمومی 
دانشگاه، ضایعه درگذشت اندوهناک این همکار ارجمند را به 

خانواده داغدار ایشان و تمامی کارکنان دانشگاه صمیمانه 
تسلیت عرض می نماید.

همکار گرامی جناب آقای احسان مکتبی
انتصاب شایسته  جنابعالی را به عنوان »سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری« استانداری گلستان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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 آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
قائم مقام وزیر علوم:

توسعه رشته های منابع طبیعی و کشاورزی به دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار شد

اخبار جشن 60 سالگی

برگزاری مراسم رونمایی از ثبت پالک 
سازمان مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان

مراسم رونمایی از ثبت پالک سازمان مرکزی دانشگاه، چهارم آذر ماه برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت: ساختمان مرکزی دانشگاه با قدمت 60 ساله، به 
عنوان نماد آموزش عالی استان گلستان محسوب می شود که حفظ و نگهداری این اثر 

برای تاریخ این منطقه بسیار ارزشمند است.
دکتر نجفی نژاد افزود: در شهر گرگان، ساختمان های زیادی با قدمت سازمان 
مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وجود دارند اما به دلیل تعمیرات، 
بافت و کالبد اولیه خود را حفظ نکرده اند و تنها ساختمانی که همان نمای اولیه خود را 

دارد، سازمان مرکزی این دانشگاه است.
در ادامه معاون میراث فرهنگی استان گفت: یک اثر، برای آنکه بتواند به عنوان اثر 
ملی ثبت شود، می بایست یا دارای کالبد و معماری قدیمی باشد و یا یک رویداد مهم 
فرهنگی و ملی در آن اتفاق افتاده باشد که بر این اساس سازمان مرکزی دانشگاه با دارا 

بودن معماری دوره پهلوی و اتفاقات مهم علمی توانست ثبت ملی بشود.
دکتر جاوید ایمانیان افزود: پرونده این دانشگاه برای ثبت، ابتدا در شورای ثبت 
استان مورد تایید قرار گرفت، سپس به سازمان میراث فرهنگی ارسال شد و در نهایت 
در تاریخ 22 خرداد ماه سال گذشته با عنوان اثر تاریخی و فرهنگی با شماره 31516 

مورد ثبت ملی قرار گرفت.
همچنین فرماندار گرگان در این مراسم گفت: ثبت سازمان مرکزی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با پیشینه 60 ساله، بایستی در زندگی مردم تاثیر گذار 

باشد و موجب شکوفایی و رونق جامعه بشود.
دکتر سید عباس حسینی بیان کرد: مسئولیت اعضای هیأت علمی، کارکنان و 
دانشجویان این دانشگاه، پس از ثبت ملی، سنگین تر خواهد شد، زیرا می بایست با نیکی 

این تاریخ مهم را حفظ کرده و به آیندگان انتقال دهند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این آیین گفت: برنامه ریزی درسی و توسعه رشته های منابع طبیعی و 
علوم کشاورزی به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار شد.

زحمات  مرهون  کشور  طبیعی  منابع  حفاظت  و  حراست  از  بخشی  تردید  بدون  افزود:  باقری  عبدالرضا  دکتر 
فارغ التحصیالن دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.

وی تصریح کرد: آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی، چهار عنصر پایه کشاورزی هستند که در حفظ و حراست منابع 
طبیعی تاثیر زیادی دارند و دانشگاه باید نگاه ویژه ای به آنها داشته باشد.

امروز  افتاد و  اتفاق  یازدهم  نیاز دانشگاه ضرورت مهمی بود که در دولت  به عنوان پیش  بازنگری  ادامه داد:  وی 
برنامه ریزی درسی و توسعه رشته ها به دانشگاه علوم کشاورزی گرگان واگذار شد.

دکتر باقری افزود: تاکید بر مهارت آموزی فارغ التحصیالن به عنوان یک نیاز جدی در برنامه های درسی دیده شده تا 
به عنوان یک الگو در دانشگاه های دیگر هم اجرا شود.

معاون سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور:

به دلیل اهمیت منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی در گرگان شکل گرفت

معاون سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور در آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه گفت: 
وقوع سیالب ها ساالنه ۵۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می زنند. 

مهندس گرشاسبی بیان کرد: بنیان گذار دانشگاه منابع طبیعی، سازمان مراتع و آبخیزداری کشور است که به دالیل 
زیست محیطی آن زمان شکل گرفت.

وی افزود: امروزه نوع آموزش عالی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و باید کارهای عملی و پژوهشی صورت گیرد تا 
فاصله بین بحران های زیست محیطی و بخش اجرا از بین برود. 

مهندس گرشاسبی گفت: کشور ما با بحران آب روبرو است بنابراین باید پژوهش های دانشگاه به این سمت برود تا 
این موضوع مدیریت شود. 

وی بیان کرد: فرسایش خاک، سیالب ها و مواردی از این دست پنجاه هزار میلیارد تومان به کشور خسارت میزنند و 
این رقم 25 برابر پیشگیری از این مسأله است.
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 آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

قدیمی ترین نهاد آموزش عالی کشاورزی کشور سه مرحله 
آموزشی، تحقیقاتی و کارآفرینی را با موفقیت پشت سر 

گذاشته است

 رونمایی از تمبر یادبود سالگرد تاسیس دانشگاه 

تمبر یادبود شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه با حضور قائم مقام وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی، جمعی از مدیران و روسای سابق دانشگاه رونمایی شد.
گفتنی است: در این مراسم همچنین از تمبر یادبود شهدای دانشگاه )موسی رضازاده، 
ناصر فضلی برآبادی، ارمغان یکتایی الهیجی و ابوالقاسم توکلی مقدم( و مهندس عابدی 

موسس و اولین رییس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع رونمایی شد.

رونمایی از سردیس مهندس عابدی، موسس و 
اولین رییس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع

در این آیین، از سردیس مهندس عابدی، موسس و اولین رییس آموزشگاه عالی 
جنگل و مرتع رونمایی شد.

شایان ذکر است: این سردیس توسط خانم الهام سجادیان از هنرمندان استان گلستان 
ساخته شد.

گفتنی است: دراین مراسم همچنین ازکتابهای دانای شصت ساله) تاریخچه، اسناد، 
عکسها و مدارک مربوط به دانشگاه(،عابد جنگل)ارج نامه مهندس عابدی( و کتاب 

درختان و درختچه های دانشگاه رونمایی شد.

تهیه سکه یادبود آیین نکوداشت شصتمین 
سالگرد دانشگاه 

سکه یادبود آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، تهیه شد.

در یک طرف این سکه یادبود، آرم دانشگاه و در طرف دیگر نمای سازمان مرکزی 
دانشگاه به عنوان میراث ملی کشور، نقش بسته است.

گفتنی است: این سکه به قطر 50 میلی متر و به رنگ برنز آماده شده و به رسم یادبود 
به برگزیدگان آیین نکوداشت شصتمین سالگرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان، اهدا شد.

آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، 8 آذر ماه با حضور دانش آموختگان دوره های مختلف 
دانشگاه در سالن پایلوت پلنت صنایع غذایی برگزار شد.

رییس دانشگاه در این مراسم گفت: امروز گردهم آمدیم تا جشن 60 سالگی موسسه ای آموزش عالی را جشن 
بگیریم که به عنوان قدیمی ترین نهاد آموزش عالی کشاورزی کشور سه مرحله آموزشی، تحقیقاتی و کارآفرینی را با 

موفقیت پشت سر گذاشته است.
دکتر نجفی نژاد افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال 1336 تا 1396 توانست متخصصان 

و نیروی انسانی ماهر زیادی را در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تربیت نماید.
وی بیان کرد: از همه افرادی که در راه علم و دانش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تالش 

نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم.

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس: 

مهمترین دستاورد  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، تربیت دانش آموختگان متخصص و ماهر است

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی در این آیین گفت: تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
بیش از نیاز کشور است که باید بازنگری شود.

دکتر نورمحمد تربتی نژاد افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نخستین مرکز آموزش عالی منابع طبیعی 
در ایران بوده و نخستین دانشگاه تخصصی این حوزه در کشور است.

وی افزود: یکی از فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش و ارتقای دانش آموختگان 
است که کمک زیادی به این حوزه کرده اند که می توان از تربیت نیروی متخصص و ماهر به عنوان مهمترین دستاورد این 

دانشگاه یاد کرد.

اخبار جشن 60 سالگی
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کسب رتبه سوم ایده برگزیده سومین جشنواره 

ملی شتاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان 

دکتر علیرضا صادقی ماهونک عضو هیأت علمی دانشکده 
صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
موفق به کسب رتبه سوم ایده برگزیده سومین جشنواره ملی 

شتاب شد.
در این مراسم پس از ارائه ۱۵ طرح از سوی صاحبان ایده، در 
معرفی  و  انتخاب  برگزیده  ایده  عنوان  به  طرح  نهایی ۱۰  داوری 
شدند که دکتر علیرضا صادقی ماهونک عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بیتا طباطبایی عمید و محیا 
شریعت علوی با طرح »تولید پروتئین هیدرولیز شده با قابلیت آنتی 
اکسیدانی و کاهندگی نیترات از ضایعات گوجه فرنگی جهت کاربرد در 
فرموالسیون فرآورده های گوشتی و .... جزو برگزیدگان این جشنواره 

ملی بودند.

کسب عنوان شایسته تقدیر، غرفه انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه در دهمین 

جشنواره ملی حرکت

غرفه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، توانست در میان 90 غرفه انجمن های 
علمی سراسر کشور در دهمین جشنواره ملی حرکت، شایسته 

تقدیر شود.
شایان ذکر است: تعدادی از دبیران انجمن های علمی دانشگاه 
علمی  انجمن های  اتحادیه  مشاور  اصغری  علی  دکتر  همراهی  با 
مهندسی مکانیک کشور و مشاور انجمن علمی ماشین آالت صنایع 
غذایی دانشگاه در دهمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه رازی 

کرمانشاه برگزار شده بود، شرکت کردند.
گفتنی است: دانشگاه مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و 
موسسه آموزش عالی زند شیراز عنوان غرفه های برگزیده و  دانشگاه 
های محقق اردبیلی، حکیم سبزواری، علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان و فردوسی مشهد عنوان غرفه های شایسته تقدیر را کسب 

کردند.

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف 
استان گلستان از مراکز آموزش عالی استان

استان  و تضمین کیفیت عتف  ارزیابی  نظارت،  دفتر هیأت 
گلستان که توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
براساس  می شود،  اداره  منتخب  دانشگاه  عنوان  به  گرگان، 

وظایف خود، از مراکز آموزش عالی استان بازدید کرد.
گفتنی است: این دفتر طی آبان ماه از دانشگاه علمیـ  کاربردی مراکز 

قوه قضائیه، هالل احمر، پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان، گنبد 
1، گنبد 2، بهزیستی علی آباد، گرگان 2، گرگان3، نواندیشان علم و 
مهارت، خانه کارگر و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 
ساعی، میالد گلستان، کمیل کردکوی، هیرکانیای بندرگز، لقمان 

حکیم آق قال و بهاران بازدید کرد.
آموزشی  پرونده های  بررسی  بازدید ها،  این  در  شایان ذکر است: 
دانشجویان جاری و فارغ التحصیل، پرونده مدرسان و کارکنان شامل 

حقوق، بیمه و ... مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین این دفتر، جهت بررسی و رسیدگی به گزارش بازدیدهای 
انجام شده ماههای قبل، در آبان ماه جاری از 12 واحد و مرکز دانشگاه 

آزاد اسالمی استان بازدید کرد.

بازدید مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه از فعالیت 
کارآفرینانه دانشجویان 

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، از کارگاه تولید لوستر و مصنوعات چوبی که سعید 
موسی علی دانشجوی مقطع کارشناسی مبلمان در آن فعالیت 
می کند و کارگاه تولید عرقیات گیاهان دارویی که توسط محمد 
حسین علیزاده دانشجوی مقطع کارشناسی تولیدات گیاهی 

از دانشجویان کارآفرین این دانشگاه فعال است، بازدید کرد.
بازدید از فعالیت گروه کسب و کار دهکده کارآفرینان نوین که توسط 
اداره  توحید قزوینی دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی خاک 
می شود به همراه بازدید از گلخانه تولید نهال بلوبری پا بلند از بذر 
توسط محمد امین میر دانشجوی مقطع کارشناسی بیو تکنولوژی از 

دیگر برنامه های بازدید مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه  بود.

برگزاری شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی 
دانشگاههای سراسر کشور در مشهد

دانشگاههای  اندیشی  هم  دبیران  همایش  شانزدهمین 
محوری،  تخصص  اندیشی،  »هم  شعار  با  کشور،  سراسر 

تاثیرگذاری« در مشهد مقدس برگزار شد.
شایان ذکر است: در این همایش دو روزه که با حضور دکتر 
غالمی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و دیگر مسئوالن برگزار شد، 
دکتر حسینعلی زاده به عنوان دبیر هم اندیشی اساتید از دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شرکت کرده بود.

نتایج لیگ فوتسال دانشجویان پسر و لیگ والیبال 
دانشجویان دختر دانشگاه

به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، لیگ فوتسال دانشجویان پسر و لیگ 
والیبال دانشجویان دختر پس از انجام چندین مسابقه، به پایان 

رسید.
سرپرست اداره تربیت بدنی گفت: این مسابقات با هدف ایجاد شور 
و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با حضور 8 تیم در لیگ 
فوتسال دانشجویان پسر و 5 تیم در لیگ والیبال دانشجویان دختر، 

برنامه ریزی و اجرا شد.
مهندس مالحسینی افزود: تیم های ایران جوان، طوفان زرد و امید 
منابع به ترتیب عناوین اول تا سوم لیگ فوتسال دانشجویان پسر را از 
آن خود کردند و در لیگ والیبال دانشجویان دختر، تیمهای پردیس 
دانشگاه، دانشجویان گلستان و کارکنان دانشگاه، مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.
شایان ذکر است: در مراسم اختتامیه این مسابقات که پنجم دی  

با حضور دکتر هزار جریبی معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و 
دکتر پهلوانی مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه برگزار شد از 
تیم های برتر با اهدای جوایز نقدی، لوح سپاس، اهدا مدال و بن خرید 

کتاب)اهدایی کتابخانه مرکزی دانشگاه(، تقدیر به عمل آمد.

 
هفدمین جلسه کمسیون دائمی و هفتمین جلسه 

هیات امنای داشگاه های منطقه گلستان 
برگزاری هفدمین جلسه کمسیون دائمی و هفتمین جلسه 
حضور  با  دیماه  گلستان،  منطقه  دانشگاه های  امنای  هیات 
اعضای دفتر هیات امنای وزارت علوم به ریاست دکتر باقری 
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس مرکز هیات 

امنا و هیات ممیزه برگزار گردید. 
اخذ تسهیالت از بانک جهت تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه و خرید 
لوازم آزمایشگاه و بروزرسانی  آزمایشگاه ها وکارگاه ها وکاهش ساعات 

کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص از مصوبات این نشست بود.

برگزاری جلسه شورای دانشگاه و اعضای هیات 
ممیزه با حضور قائم مقام وزیر علوم

جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و اعضای هیات ممیزه با حضور قائم مقام وزیر علوم، 8 آذر ماه 

در سالن اندیشه برگزار شد.
قائم مقام وزیر علوم در این جلسه گفت: آموزش عالی در چهل 
سال گذشته علیرغم تغییر منابع انسانی، رشد و توسعه دانشگاهها و 

تحوالت کمی و کیفی همچنان با مشکالتی مواجه است.
وی تصریح کرد: بحرانهایی مانند کمبود آب، خشکسالی، توسعه 
فناوری در بیست درصد بخش کشاورزی و... به عنوان چالش حوزه 
این است که اعضای هیات  انتظار  برده می شود که  نام  کشاورزی 
علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند راهکارهای مناسب را 

برای حل این مسائل به مجلس و دولت ارائه دهند.

حضور دانشگاه در دومین نمایشگاه تخصصی صنایع 
غذایی، فرآورده های لبنی و پروتینی و ماشین آالت 

وابسته
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری 
دانشکده صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و انجمن گیاهان 
دارویی استان در دومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، 
فرآورده های لبنی و پروتینی و ماشین آالت وابسته، حضور 

داشت.
شایان ذکر است: همزمان دومین نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی 
و سلولزی، شوینده و پاک کننده در محل نمایشگاه بین المللی استان 
گلستان دائر بود که جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه با هدف 
تاکید بر ارتباط بیشتر با صنعت و آشنایی با دستاوردهای جدید 

شرکت ها و واحد های صنعتی فعال از آن نمایشگاه بازدید کردند.

کسب رتبه سوم طرح عضو هیأت علمی دانشگاه در 
سومین جشنواره »ملی دریا مسیر پیشرفت«

دکتر معظمه کردجزی، عضو هیأت علمی دانشکده شیالت 
موفق شد با طرح دانش بنیان تولید پماد بهبود زخم از جلبک 
پادینا، رتبه سوم جشنواره ملی»دریا مسیر پیشرفت« را در 

بخش طرح های فناورانه به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است: این جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان در محورهای طرح ها و دستاوردهای فناورانه، دانشجویی، دانش 

آموزی، ایده بازار و... در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. 
رشد  مرکز  شورای  جلسه  سومین  در  طرح،  این  است:  گفتنی 

واحدهای فناوری دانشگاه به تصویب رسیده بود. 

اخبار دانشگاه
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برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای
 مدافع حرم در دانشگاه علوم کشاورزی

 و منابع طبیعی گرگان

و  فرهنگی  معاونت  الشهداء  خادمین  کانون  همت  به 
اجتماعی دانشگاه، مراسم تجلیل ازخانواده های شهدای 
فارس  خلیج  تاالر  در  آذر  هجدهم  استان،  حرم  مدافع 

برگزارشد. 
حجت االسالم والمسلمین مازندرانی، مسئول دفاتر نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان در این مراسم 
بین  از  برای  بلکه  نبود  کوچک  ای  پدیده  داعش  قصه  گفت: 
بردن اسالم ناب و ساختن چهره ای بد از اسالم و نابودی انقالب 

اسالمی شکل گرفته بود.
در ادامه سردار صادقی، فرمانده سپاه نینوا استان نیز در 
نشان جریان  را  یادواره شهدا  مراسم  برگزاری  سخنانی، 
توحیدی دانست و گفت: آنچه جامعه بدان نیاز دارد ترویج و 

استمرار فرهنگ شهادت است.
در بخشي دیگر از این مراسم،  قلی پور از جانبازان و روایتگران 
ایثار  مقاومت،  و  مقدس  دفاع  روزهای  پیرامون  مقدس  دفاع 
بودن  الگو  و  رزمندگان  اخالص  و  تواضع  اخالقی،  وخصوصیات 

ایرانیان در پیروزی بر داعش سخنانی را ایراد کرد.
از دیگر برنامه های این مراسم معنوي می توان به  مداحی آقای 
بیکی از مداحان استان، اجرای شعر توسط فرزند شهید ذورقی 
از شهداي مدافع حرم، تجلیل از خانواده شهدا و برپایی نمایشگاه 

اشاره کرد.

برگزاری مراسم روز جهانی خاک

مراسم روز جهانی خاک با حضور تعدادی از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار 

شد.
کل  مدیر  که  مراسم  این  در  علمی دانشگاه  هیأت  عضو 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز حضور داشت، گفت: 
استان گلستان از لحاظ اقلیمی، اکوسیستمی و خاک از تنوع خوبی 

برخوردار است.
دکتر خرمالی بیان کرد: در کشور هفت راسته خاک وجود دارد 
که از این تعداد 6 نوع راسته خاکی در استان گلستان گسترده شده 

است که البته از لحاظ مواد آلی نیز بسیار غنی هستند.
وی افزود: نهادینه کردن خاک به عنوان منبع ضروری زندگی، 
می بایست در دستور کار مسئوالن قرار گیرد و امیدواریم با پیگیری 
انجمن علوم خاک، قانون خاک در مجلس شورای اسالمی تصویب 

شود تا درباره خاک شاهد تصمیم گیری های مثبت باشیم.
شایان ذکر است: در پایان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان، اعضاء هیات علمي دانشگاه و تعدادی از کارشناسان از موزه 
خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

علمی و  هیأت  اعضای  خاک،  جهانی  روز  مناسبت  به  همچنین 
دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروه علوم خاک، از خاکهای 

مناطق هزار پیچ و توشن گرگان، بازدید کردند.
گفتنی است: در این بازدید مسابقه علمی تشریح پروفیل خاک بین 
چهار گروه از دانشجویان انجام شد که در ادامه از گروه برنده و 
دانشجویان فعال در برگزاری غرفه خاک در هفته پژوهش و فناوری 

دانشگاه با اهدای جوایز نفیس و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

برگزاری مراسم جشن والدت رسول اکرم)ص( و 
امام جعفر صادق)ع( در دانشگاه

همزمان با والدت نبی مکرم اسالم و رییس مذهب جعفری، 
جشنی  مراسم  وحدت  هفته  و  )ع(  صادق  امام  حضرت 
و  فرهنگی  معاونت  با همکاری  و  کانون مسجد  به همت 

اجتماعی، در مسجد النبی)ص( دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است: مولودی خوانی و پذیرایی از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.
همچنین مراسم والدت رسول اکرم )ص( و امام صادق )ع( و به همت 

کانون قرآن و عترت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
در مراسم خوابگاه خواهران، خانم شکی به عنوان سخنران به بیان 
روایت های بارز از رسول اکرم)ص( در خصوص صلوات، اخالق نیکو 

و کرامت انسان، امین بودن و امانتداری و نگهداری عفت پرداخت.
مانند پخش کلیپ، مولودی  برنامه های دیگری  گفتنی است: 

خوانی و اجرای مسابقه در این مراسم انجام شد. 
نیز  برادران  در خوابگاه  مناسبت  به همین  شایان ذکر است: 

برنامه های متنوعی برگزار شد.

برگزاری همایش وحدت اسالمی در دانشگاه
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رهبری  نهاد  دفتر  همت  به 
منابع طبیعی گرگان و معاونت های فرهنگی و اجتماعی 
و آموزشی و گروه معارف اسالمی دانشگاه و با مشارکت 
تشکلهای بسیج دانشجویی و موعود، چهارمین جلسه 
 ،15+5 آموزشی  ـ  فرهنگی  های  همایش  سلسله  از 
االسالم  حجت  حضور  با  اسالمی  وحدت  موضوع  با 
خلیج  تاالر  در  میرابی  آخوند  و  حاتمیان  والمسلمی 

فارس برگزار شد.
در این مراسم آخوند میرابی امام جمعه قره تپه گفت: 
می شود،  محسوب  خداوند  به  تقرب  های  شاخه  جزء  ایمان 
یکی  است  کرده  هدیه  مسلمانان  به  ویژه  نعمت  دو  خداوند 
قرآن کریم و دیگری پیامبر اکرم)ص( و ما امروز وظیفه داریم، 

جلوی تفرقه و تشتت را بگیریم.
المسلمین حاتمیان مدیرکل  و  االسالم  ادامه حجت  در 
طی  کشور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مذاهب  و  ادیان 
از  انحراف فکری و برداشت های غلط  نتیجه  سخنانی گفت: 
آیات قرآنی، می شود داعش که به راحتی و با دالیل واهی و 

پوچ سر از تن انسان های شریف جدا می کردند.
گفتنی است: در انتهای مراسم به دانشجویان حاضر در جلسه 

جوایزی اهدا شد.

همایش منطقه ای شب شعر اقوام
به مناسبت هفته وحدت و والدت حضرت محمد)ص(   
همایش  موعود،  تشکل  و  دانشجویی  بسیج  همت  به  و 

منطقه ای شعر اقوام در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
در این مراسم که شاعران کشوری و شاعران منتخب استانهای 
داشتند،  حضور  مازندران  و  شمالی  سمنان،خراسان  گلستان، 
نصیب ا... عمر اف، به عنوان سخنران مطالبی را بیان کرد،در 

ادامه تعدادی از شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند.

از دیگر برنامه های این مراسم، نی نوازی یکی از شاعران بلوچ، 
این  در حاشیه  بود، همچنین  جوایز  اهداء  و  موسیقی سنتی 
مراسم نمایشگاهی از نقاشی با موضوع هفته وحدت در معرض 

دید عالقمندان قرار گرفت.
الزم به ذکر است: این مراسم با همکاری مجتمع آموزش عالی 
جامعه المصطفی العالمیه و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای 

دفاع مقدس استان گلستان و حوزه هنری برگزار شد. 

بازدید از کارخانه آرد توسط 
انجمن علمي مکانیك

علمي  سطح  ارتقاء  راستاي  در  مکانیک  علمي  انجمن 
دانشجویان و کاربردي ساختن آموزشهاي تئوري، اقدام 

به بازدید از کارخانه آرد زاهدي کرد.
دانش، دبیر انجمن علمي مکانیک هدف از برگزاري این بازدید 
علمي را آشنایي دانشجویان با دستگاههاي تولید آرد و وسایل 

آزمایشگاهي و بخش میکروب شناسي عنوان کرد.
دراین بازدید دکتر اصغري مشاور انجمن علمي ماشین آالت 
را  مفیدي  اطالعات  و  همراهي  را  دانشجویان  غذایي  صنایع 

دراختیار دانشجویان قرار داد.
تدریس  با  نویسی  مقاله  کارگاه  انجمن،  این  توسط  همچنین 
انجمن  دبیر  شد.  برگزار  فرهنگ  سالن  در  واحدی  مهندس 
علمي مکانیک، هدف از برگزاري این کارگاه را بررسي مقاالت، 
نحوه سرچ و جستجوي اینترنتي،رفرنس نویسي و شیوه ارجاع 
دهي و کاربردي کردن اطالعات پیرامون اصول نگارش، آشنایي 
با ارائه یافته هاي تحقیقاتي در قالب مقاالت علمي بیان کرد.

چاپ هفدهمین کتاب مرکز نشر دانشگاه 
در سال 96

االسالم  حجت  توسط  عرفانی  شهود  و  دینی  تجربه  کتاب 
عنوان  به  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  محمدی  حسین  دکتر 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  نشر  مرکز  کتاب  هفدهمین 

طبیعی گرگان در سال 96، چاپ و انتشار یافت.

کسب مدالهای طالی مسابقه عکاسی کشور 
اسلوونی و جشنواره بین المللی آساهی شیمبون 

ژاپن توسط داوود عامری کارمند  دانشگاه 
حاج داوود عامری از کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی 
مسابقه  در  توانست  که  است  گرگان  طبیعی  منابع  و 
 LOVE FOR نام  با  که  اسلوونی  کشور  عکاسی 
بخش:  دو  در  متفاوت(  عشق   )DIFFERENCE
عکسهای  و  معلولین  موضوع  با  دیجیتال  عکسهای 
با موضوع آزاد برگزار شد، مدالهای طال را در  دیجیتال 

هر دو بخش از آن خود کند.
حضور  با  بین المللی  سطح  در  که  مسابقه  این  در 
عامری  داوود  شد  برگزار  دنیا،  کشور   30 از  عکاسانی 
بود  کرده  شرکت  مسابقه  این  در  برگزیده،  عکس   3 با 
طالی مداال   Like a father عکس  برای  که 
 TEH PLACE I وبرای عکس JP Janez Puhar
جهانی  )فدراسیون  فیاپ  مدال طالی   LOST MY LEG

عکاسی( را کسب کرد.
همچنین این هنرمند جانباز گرگانی موفق شد در هفتاد 
عکس  بین المللی  جشنواره  برگزاری  دوره  هشتمین  و 
برای  را  طال  مدال  و  نخست  عنوان  شیمبون  آساهی 

پنجمین بار، از آن خود کند.

اخبار دانشگاه
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علوم،  عمومی وزارت  روابط  کل  مدیر 
تحقیقات و فناوری، بیستم آذر ماه از دفتر 
و  کشاورزی  علوم  عمومی دانشگاه  روابط 

منابع طبیعی گرگان بازدید کرد.
 مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم در این 
بازدید گفت: ان شاءا... به زودی، اولین اجالس 
روابط عمومی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری و 
مراکز پژوهشی سراسر کشور در سال جاری برگزار 

خواهد شد.
دکتر عبداللهی نژاد افزود: این اجالس  با 
هدف آشنایی بیشتر روابط عمومی ها با دیدگاههای 
آموزشی  کارگاه  چندین  اجرای  علوم،  وزارت 
هدفمند، هم افزایی و هماهنگی های بیشتر، برنامه 

ریزی می شود.
در  که  داده  نشان  تحقیقات  کرد:  بیان  وی 
حال حاضر، فعالیت چند رسانه ای در حوزه روابط 
عمومی که در برگیرنده متن، فیلم، اینفوگرافی و... 
است، بیشترین تاثیرگذاری را در مخاطبان دارد و 
این مسیر حرکت ما در تولید محتوا و نحوه ارائه آن 

در روابط عمومی ها را مشخص می کند.
مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم تصریح 

عنوان  به  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کرد: 
پایه های وزارت علوم، بایستی با همفکری شایسته 
موجب شوند تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
عنوان وزارتخانه شاخص دولت دوازدهم، بتواند در 

حوزه دانش، فناوری، ایجاد و تزریق روحیه امید به 
آینده و... در زندگی مردم تاثیر به سزایی ایفا کند.

در ادامه معاون اداری، مالی و توسعه منابع 
دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدیرکل 

تجربه  گفت:  علوم  عمومی وزارت  روابط 
علوم کشاورزی  دانشگاه  در  چندین ساله حضور 
و منابع طبیعی گرگان نشان داده است که روابط 
عمومی می تواند در پیشبرد کامل اهداف دانشگاه 

نقش مهمی ایفا کند.
دکتر سرا... گالشی بیان کرد: فعالیت روابط 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  عمومی دانشگاه 
گرگان، نه تنها در سطح استان گلستان، بلکه در 

منطقه ۲ وزارت علوم ،موفق و مطلوب است.
وی افزود: طی یک ماه گذشته چندین مراسم 
مهم در این دانشگاه انجام شده که در همه آنها 
روابط عمومی نقش ویژه ای داشته و ما از فعالیت 

روابط عمومی دانشگاه رضایت کامل داریم.
شایان ذکر است: در این بازدید، تمبر و سکه 
یادبود شصت سالگی دانشگاه به مدیر کل روابط 

عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهدا شد.
گفتنی است: در ادامه مدیرکل روابط عمومی 
وزارت علوم در چهاردهمین نشست مدیران روابط 
عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه ۲ 
کشور، به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان برگزار شد، شرکت کرد.

خبرنگاران استان گلستان، هجدهم دی 
ماه، با حضور دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه 
از  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
پروژه های عمرانی این دانشگاه بازدید کردند.
مجموعه  از  بازدید  در  دانشگاه  رییس 
این  در  گفت:  دانشگاه  سرپوشیده  ورزشی 
پروژه سالن های ورزشی تنیس روی میز، بدنسازی، 
اسکواش، تیراندازی، ایروبیک، کشتی، استخر، سونا 

و جکوزی تعبیه شده است.
دکتر نجفی نژاد افزود: فعالیت عمرانی در 
مجموعه ورزشی دانشگاه از سال 9۱ حالت راکد 
داشت، اما از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه 
و صرفه جویی در هزینه های غیرضروری توانستیم 
این پروژه را به پیشرفت فیزیکی خوبی برسانیم و 
ان شاا... فاز اول آن در دهه فجر امسال به بهره 

برداری خواهد رسید.
وی با عنوان این مطلب که این مجموعه 
ورزشی  های  مجتمع  بزرگترین  از  ورزشی 
یادآور  است،  گلستان  استان  دانشگاهی 
شد: این استخر دارای استاندارد جهت برگزاری 
آن،  از  برداری  بهره  با  که  باشد  می  مسابقات 

توانایی برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی خصوصأ 
المپیادهای دانشجویی را خواهیم داشت.

 17 سرانه  به  اشاره  با  دانشگاه  رییس 
مترمربعی که از سوی وزارت علوم به عنوان 
های  رشته  برای  آموزشی  استاندارد  سرانه 
کشاورزی و منابع طبیعی مطرح است گفت: 

در سال 9۲، سرانه ۵ مترمربع فضای آموزشی در 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
وجود داشت که این مقدار طی ۴ سال گذشته به 
حدود 9 مترمربع افزایش یافت و با بهره برداری 
از این مجموعه ورزشی این عدد به ۱۵ مترمربع 

خواهد رسید.

پلنت  پایلوت  پروژه  از  بازدید  در  وی 
صنایع غذایی دانشگاه تاکید کرد: این پروژه 
احداث  حال  در  مترمربع   ۱۵۰۰ مساحت  در 
تولید شیر،  قبیل خط  از  تولید  است و خطوط 
مرباجات، نان، رب و... در آن برنامه ریزی شده است 
تا دانشجویان بتوانند در محیط دانشگاه عالوه بر 
آموزش تئوری دانش به فضای اجرای صنعت هم 

نزدیک بشوند.
پروژه  درباره  ادامه  در  نژاد  نجفی  دکتر 
کارگاه صنایع چوب و کاغذ گفت: فاز اول این 
پروژه که از بهمن ماه سال گذشته کلنگ زنی شده 
بود با اعتبار حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان در حال اجرا می باشد و بیش از 8۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
رییس دانشگاه هدف از انجام این پروژه 
راستای  در  علوم  وزارت  اجرای سیاست  را 
تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین عنوان کرد 
و گفت: آموزش و تربیت نیروی انسانی یکی از 
ارکان اصلی توسعه هر جامعه ای است و امیدواریم 
این اتفاق در دانشگاه ها که مراکز اصلی تولید علم 
و دانش و اخالق آموزی است، به خوبی روی دهد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم خبر داد؛

 مسیر حرکت روابط عمومی ها در تولید محتوا و نحوه ارایه آن باید
 فعالیت های چند رسانه ای باشد

بازدید خبرنگاران رسانه ها از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه، امروز از پروژه های 
عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بازدید کرد.

دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه در این بازدید، توضیحاتی درباره روند 
ساخت و منابع مالی پروژه های عمرانی دانشگاه ارائه کرد.

در ادامه مهندس هزارجریبی با تشکر از فعالیتهای صورت گرفته 
در این دانشگاه اعالم نمودند: پیگیر تخصیص اعتبارات مصوب دانشگاه 

خواهم بود.
شایان ذکر است: فاز اول مجتمع ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان، در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

بازدید نماینده مردم 
گرگان و آق قال در 

مجلس شورای اسالمی 
از پروژه های عمرانی 

دانشگاه
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پژوهش  هفته  افتتاحیه  مراسم 
حضور  با  گلستان،  استان  فناوری  و 
دکتر  گلستان،  دکتر هاشمی استاندار 
حسینی فرماندار گرگان، جمعی از مدیران 
دانشجویان  علمی،  هیأت  اعضای  استانی، 
خلیج  سالن  در  آذر  پنجم  پژوهشگران،  و 

فارس دانشگاه برگزار شد.
پژوهش  هفته  استانی  ستاد  کل  دبیر 
امسال  گفت:  مراسم  این  در  فناوری  و 
معرض  در  غرفه   8۲ در  پژوهشی  دستاوردهای 

دید عموم قرار گرفت.
نمایشگاه  در  کرد:  بیان  نجفی نژاد  دکتر 
آموزش  مرکز  و  دانشگاه   ۱۰ آن  در  که  امسال 
 ۴ تحقیقات  مرکز  و  اجرایی  دستگاه   ۱۵ عالی، 
 77 است  قرار  دارند،  حضور  خصوصی  شرکت 
عالقمندان  برای  کاربردی  و  تخصصی  کارگاه 

برگزار شود. 
منابع  و  علوم کشاورزی  دانشگاه  رییس 
پژوهشگران  امیدواریم  افزود:  گرگان  طبیعی 
بتوانند با نتایج تحقیقات خود، نیازهای جامعه را 

برطرف کنند. 

استان گلستان  پژوهشگران  وی تاکید کرد: 
می توانند، با کارآفرینی و نوآوری، نیاز اقتصادی 

استان و کشور را تامین نمایند.
در ادامه استاندار گلستان گفت: با استفاده 
از ظرفیت جوانان و دانشگاهیان می توانیم به رونق 

اقتصادی جامعه، سرعت و شتاب بدهیم. 

پژوهش ها  مناف هاشمی افزود:  سید  دکتر 
می بایست به گونه ای باشد که همه علی الخصوص 
بخش خصوصی، سرمایه گذاران، تولید کنندگان و... 
بتوانند از آن استفاده کنند، همچنین دانشگاه های 
استان باید رابطه تنگاتنگی با سازمان ها و نهاد های 
اجرایی و صنعتی برقرار کنند تا از این طریق دانش 

و علم وارد تولیدات استان بشود.
معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
کاربردی  باید  پژوهش ها  کرد:  تاکید  رهبری 

باشد تا به درد مردم و جامعه بخورد. 
و  علم  موضوع  کرد:  دکتر هاشمی تصریح 
دانش، امروزه در دنیا به عنوان یکی از مقوله های 
بهتر است در  سرمایه گذاری مطرح است، پس 
ایران هم از پژوهش های بیهوده و بدون خروجی 

مطلوب برای جامعه جلوگیری شود.
وی در پایان با اعالم این مطلب که استان 
منابع  و  اقوام  حضور  به  توجه  با  گلستان 
ایرانی کوچک است،  مانند  طبیعی مختلف 
اذعان کرد: با هم افزایی و تالش بیشتر در همه 

بخشها می توان شاهد توسعه و پیشرفت باشیم. 
نمایشگاه  هجدهمین  مراسم  این  پایان  در 
بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای 
فرماندار  گلستان،  استاندار  حضور  با  گلستان، 
گرگان، جمعی از مدیران استانی، اعضای هیأت 
پردیس  در  پژوهشگران  و  دانشجویان  علمی، 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

افتتاح شد.

برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه
از  تجلیل  و  فناوری  و  پژوهش  هفته  نکوداشت  آیین 
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  برگزیدگان 
منابع طبیعی گرگان، 28 آذر در سالن خلیج فارس برگزار 

شد.
دبیر کل ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در این مراسم 
گفت: طی 6۰ سال فعالیت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان به درجه ای از بلوغ آموزشی و پژوهشی دست یافته است که 

امروز می تواند خدمات شایسته ای به جامعه ارائه دهد. 
دکتر نجفی نژاد افزود: در سطح بندی دانشگاهها که توسط 
وزارت علوم انجام شد، این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه تخصصی، 
به ماموریت ملی شناسایی و حل مسائل و موضوعات کشاورزی و 

منابع طبیعی کشور، معرفی شد. 
رییس دانشگاه اظهار کرد: واگذاری این مسئولیت، نیازمند 
بازمهندسی فعالیتها در حوزه آموزشی و پژوهشی و همچنین تالش 

بیشتر همه دانشگاهیان است. 
وی افزود: براین اساس، رسالت اصلی ما همگرا و نزدیکتر کردن 
فعالیتهای پژوهشی هدفمند است تا بتوانیم مشکالت جامعه را در 

حوزه کشاورزی و منابع طبیعی برطرف نماییم. 
در ادامه دکتر معیری دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری 
استان گلستان به ارائه گزارش عملکرد حوزه های مختلف 

پژوهشی دانشگاه پرداخت و گفت: برگزاری کنگره بین المللی 
لس در حوزه خاک، کارگاه آموزشی پانتاری در حوزه آبخیزداری، 
کارگاه آموزشی مشترک با دانشگاه کپنهاگ دانمارک در حوزه جنگل 
و.... عقد تفاهم نامه های کاربردی با ادارات و صنایع، انتشار کتابهای 
متعدد ،ایجاد مرکز داده دانشگاه و... از جمله اقدامات مهم صورت 

گرفته در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در سال گذشته بود.
پژوهشگران  از  یکی  جعفری  مهدی  سید  دکتر  سپس 
برگزیده کشور در سال 96 گفت: فناوری ها باید کاربردی باشد 

به گونه ای که بتوان با آن نیازهای جامعه را برطرف کرد.
و  کرد  تشکر  غذایی  صنایع  دانشکده  مجموعه  از  وی 
اعضای هیأت  برای  راه اندازی کسب و کارهای کوچک  با  افزود: 
دانشگاه  در  را  کارآفرینی  فرهنگ  می توانیم  دانشجویان  علمی و 

نهادینه کنیم.
دکتر صادقی ماهونک در ادامه به عنوان دارنده رتبه سوم 
جشنواره شتاب ضمن تشکر از حمایت مسولین دانشگاه 
افزود: امیدوارم ایده های دانشگاهیان به صورت جدی تر پیگیری 

شود تا بتوانیم شاهد کارآفرین شدن دانشگاه باشیم.
دکتر  از  برتر  پژوهشگران  بخش  در  و  مراسم  این  ادامه  در 
سید مهدی جعفری، دکتر علیرضا صادقی ماهونک، دکتر 
فر،  حسینی  حسین  دکتر  ماهینی،  سلمان  عبدالرسول 

دکتر سیدعلی اکبر هدایتی، دکتر فرشاد کیانی، دکتر سمیه 
دکتر  افشین سلطانی،  دکتر  قربانی،  نمرودی، دکتر خلیل 
غالمعلی  دکتر  دستار،  بهروز  دکتر  زاده،  شریف  ابوالقاسم 
حشمتی، دکتر شعبان شتایی و دکتر الیاس افرا تجلیل به عمل 
آمد. بیتا سید النگی، ساناز قاسمی و زهرا روحی نیز به ترتیب 
به عنوان دانشجویان برتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دکتری معرفی و تجلیل شدند.
همچنین از مهرداد باباربیع به عنوان دانشجوی نمونه کشوری 

مقطع دکتری تقدیر شد.
در ادامه از خانم دکتر معظمه کردجزی مدیرعامل شرکت دانش 
بنیان افق سبز استرآباد و دکتر علیرضا صادقی مدیر عامل شرکت 
دانش بنیان زیست فناوران غذایی فراسودمند به عنوان شرکت دانش 
بنیان برگزیده دانشگاه تجلیل به عمل آمد. دکتر حسین کاظمی 
 و گروه دهکده کارآفرینان نوین نیز به عنوان کارآفرینان برتر معرفی 

و تجلیل شدند.
در پایان نیز از گروه های علوم و صنایع غذایی به خاطر کسب مقام 
اول، گروه شیالت و علوم دامی به خاطر کسب مقام دوم مشترک و 
گروه صنایع چوب و علوم جنگل دانشگاه به خاطر کسب رتبه سوم 
مشترک در بین غرفه های نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان 

گلستان، تقدیر به عمل آمد.

مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار 
استان گلستان، دوازدهم آذر در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
دبیر هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این مراسم گفت: از ستاد استانی هفته 
پژوهش استان، استانداری گلستان، ادارات، دانشگاه ها، مراکز آموزشی استان و رییس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به خاطر حمایتها و پشتیبانی هایشان برای هر چه بهتر برگزار شدن 

برنامه های این هفته تشکر می کنیم.
تشویق  پژوهش،  فرهنگ  ترویج  افزود:  ادامه  در  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
پژوهشگران، تعیین وضعیت موجود پژوهش و فناوران استان، شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی 

و... از جمله اهداف برگزاری هفته پژوهش بود.
دکتر معیری خاطر نشان کرد:  همکاری اعضای هیأت علمی با دانشجویان، توانایی جوانان استان و 
کشور و دانش بنیان کردن تولیدات می تواند در چند برابر کردن ارزش های یک اثر پژوهشی موثر باشد.

برگزاری مراسم 
اختتامیه نمایشگاه 

دستاوردهای 
پژوهشی، فناوری و 

فن بازار
 استان گلستان
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