در این شماره میخوانید:

گردهمايي كاركنان دانشگاه در مزار شهيد گمنام
برگزاری مسابقه نقاشي  37متري در دانشگاه

  دانشگاهیان از شکل گیری انقالب می گویند
راه اندازی کانال تلگرام  اخبار دانشگاه

حضور پرشور کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع

طبیعی گرگان در راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن
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با حضور دکتر امید معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

برگزاری مراسم جشن انقالب
و افتتاحيه فاز  2دانشكده توليد گياهي

همزمان با ايام ا ...دهه فجر ،مراسم جشن
انقالب و افتتاحيه فاز  2دانشكده توليد
گياهي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان ،سه شنبه بيستم بهمن ماه
با حضور دكتر اميد معاون اداري ،مالي و
مديريت منابع وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،دكتر صادقلو استاندار گلستان،
حجت االسالم و المسلمين دكتر طاهري و
عيسي امامي نمايندگان مردم گرگان و اق قال

در مجلس شوراي اسالمي ،مديران استاني،
كاركنان ،اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
دانشگاه در تاالر خليج فارس برگزار شد.
رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان در اين مراسم ضمن تبريك
ايام ا ...دهه فجر گفت :دستاوردهاي علمي يكي
از مهمترين دستاوردهاي  37ساله نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران است.
دكتر علي نجفي نژاد افزود :ما دانشگاهيان

كرسي تالوت قرآن كريم در دانشگاه برگزار شد

صفحه  3

بايد به نوبه خود با گام برداشتن در فعاليتهاي
علمي در جهت پاسداشت دستاوردها و اهداف
انقالب اسالمي حركت كنيم.
وي خاطرنشان كرد :فاز  1پروژه دانشكده
توليد گياهي شهريور امسال در مساحتي حدود
 6500متر مربع همزمان با هفته دولت راه اندازي
شده بود و هم اكنون شاهد بهره برداري از فاز 2
اين دانشكده به مساحت  4000متر مربع هستيم.
وي اذعان كرد :معتقدم با معجزه همدلي

توانستيم اين پروژهها را تكميل و آماده بهره برداري
كنيم.
ايشان ضمن تقدير از زحمات دفتر
طرحهاي عمراني دانشگاه اعالم كرد :از
حمايتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان كه
طي دو سال بيش از پيش ياريگر ما بودند نيز بايد
به صورت ويژه قدرداني كرد.
 ...ادامه در صفحه 2

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه به سمت
تپهنورالشهدابرگزارشد

صفحه  4
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دکتر امید معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

به نحوی برنامهریزی شود که طی سال آینده دانشگاه گلستان در سایت سرخنکالته مستقر شود

ادامه از روی جلد...
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت:
در بودجه سال آینده اعتباری بال غ بر 400میلیون
دالر برای تجهیز ،نوسازی و مقاومسازی
آزمایشگاههای دانشگاههای کشور اختصاص داده
شده است.
دکتر امید افزود :این اعتبارات در صورتی به
دانشگاهها داده می شود که برای آن اعالم برنامه
کرده باشند و این میزان اعتبار برای طرحهای
شاخص و هدفمند خواهد بود.
وی تأکید کرد :باید دانشگاهیان استان
گلستان اولویتها و نیازهای پژوهشی را شناسایی و
با پرداختن به آنها از فرصت موجود برای توسعه
استان استفاده کنند.
وی در ادامه اظهار کرد :ما دانشگاهیان
بیش از اقشار مختلف جامعه مدیون امام و انقالب
هستیم .دکتر امید اذعان کرد :امام خمینی (ره)
در زمان دفاع مقدس با آنکه در فرمانهای خود
مردم و مسئوالن را به دفاع از میهن اسالمی و
دفاع از حیثیت و شرف کشور دعوت ،اما همیشه
بالفاصله موضوع دانشگاه و توسعه دانشگاه را به
مسئوالن سفارش میکرد.
وی خاطرنشان کرد :امام خمینی (ره)،
دانشگاه را رکن مهمی در استقالل کشور میدانست
و هیچگاه از حمایت از دانشگاهیان غافل نبود.
وی گفت :در مهرماه امسال تقریباً برای هر
متقاضی رشتههای مهندسی دو صندلی وجود
داشت و این در حالی است که در سالیان گذشته
به ازای هر  20متقاضی یک صندلی دانشگاهی
داشتیم و این رشد بسیار قابلتوجهی است.
وی افزود :در حال حاضر رتبه علمی کشور ما
در دنیا در جایگاه شانزدهم است و ما این رتبه را
نیز کافی نمیدانیم و باید در جایگاه اول در دنیا

قرار بگیریم که بهطور قطع راهی دشوار را در پیش
خواهیم داشت.
وی یادآور شد :در زمان شروع به کار این
دولت در بخش وزارت علوم ،در دانشگاهها ،سه
میلیون مترمربع پروژه نیمهکاره وجود داشت که
از این میزان تا امروز بیش از یکمیلیون مترمربع
آن به بهرهبرداری رسیده و در دهه فجر نیز شاهد
بهرهبرداری  248هزار مترمربع از آن بودهایم.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری اظهار کرد :برای
نخستینبار در طول عمر راهاندازی دانشگاه در
کشور ،دولت تدبیر و امید برای سال  1395سهم
تحقیقات از تولید ناخالص داخلی را از  47صدم
درصد به یک و پنجصدم درصد افزایش داده است
که اعتباری بالغبر هفت هزار میلیارد تومان است.
دکتر امید در پایان گفت :انشاء ا ...به نحوی

برنامهریزی شود که طی سال آینده دانشگاه
گلستان در سایت سرخنکالته مستقر شود.
استاندار گلستان در این مراسم گفت :ایجاد
مدیریت نسل سوم دانشگاهی راهی نجاتبخش
برای بیکاری فارغالتحصیالن و افزایش سطح عملی
و تخصصی دانشجویان خواهد بود.
دکتر صادقلو افزود :افزایش کاربردی شدن
تحقیقات دانشگاهی ،فعالیتهای میدانی ،کار
حرفهای و تحصیل علم در مراکز علمی و پژوهشی
موجب کاهش بیکاری فارغالتحصیالن خواهد شد.
وی با تاکید بر نوپا بودن استان گلستان
نسبت به سایر استانهای کشور ،گفت :دولت
برای ایجاد توازنبخشی در بین استانها باید نگاه
ویژه ای به استانهایی از جنس گلستان داشته باشد
و از این نظر مدیریت استان تالش کرده است دفاع
منطقی خود را در باالدست انجام دهد.

استاندارگلستان:
انشاء ا ...پروژه ساخت دانشگاه گلستان در سرخنکالته زودتر به
نتیجه برسد تا مشکل فضای کالبدی دانشگاهها کمتر شود

وی خاطر نشان کرد :طی سی و هفت سال
گذشته و درطول عمر بابرکت انقالب اسالمی
فعالیتهای برجسته ای در کشور انجام شده است.
تنها طی دو سال و نیم گذشته در استان گلستان
 6هزار پروژه اقتصادی و عمرانی افتتاح و به
بهرهبرداری رسیده که  210عنوان آن کلنگزنی
بوده و  60درصد از آن به اتمام رسیده است.
دکتر صادقلو در بخش دیگری از سخنان
خود با تاکید بر آوردههای امام خمینی(ره)
و معرفت شناسی انقالب گفت :آمدن امام
خمینی(ره) ،اتصال یک راس بر یک بدنه قدرتمند
برای هدایت آن بود و اگر امام نمیآمد به واقع
انقالب اسالمی اتفاق نمیافتاد و هویت بخشی آن
شکل نمیگرفت.
وی افزود :شکرانه اقدام شکوهمند مردم ایران
اسالمی در پیروزی انقالب ،خدمت صادقانه به این
ملت است.
استاندار گلستان در پایان با اشاره به
ضرورت و فوریت ساخت دانشگاه گلستان
برای استان تاکید کرد :انشاء ا ...پروژه ساخت
دانشگاه گلستان در سرخنکالته زودتر به نتیجه
برسد تا مشکل فضای کالبدی دانشگاهها کمتر
شود.
شایان ذکر است :در این مراسم از مدیر
طرحهای عمرانی دانشگاه مهندس محمدحسن
صفریان و عوامل سازنده پروژه دانشکده تولید
گیاهی دانشگاه ،مهندس شمس الدین کیایی،
مهندس حجت ا ...عامری ،مهندس بابک باطبی و
مهندس ایمان یوسفی تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است :اجرای سرود جمهوری اسالمی
ایران توسط گروه موزیک لشکر  30پیاده گرگان،
پخش دو کلیپ از پروژههای عمرانی دانشگاه ،اجرا
وبازخوانی سرودهای انقالبی توسط گروه سرود
نغمه صبا از دیگر برنامههای این مراسم بود.

پیام ریاست دانشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر علی نجفینژاد به
مناسبت آغاز دهه مبارک فجر در پیامی این ایام ا ...فرخنده
را به اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان تبریک گفت.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در
این پیام عنوان نموده است :دهه فج ر سرآغاز دوباره طلوع اسالم،
خاستگاه ارزشهای اسالمی ،مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ
ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است .دهه فجر ،تولد مبارک
اسالم ناب ،نقطه عطف تاریخ و تبلور اراده امتی مومن و مجاهد برای
حاکمیت ارزشهای الهی و در یک کالم انفجار نور بود.
دکتر علی نجفینژاد تاکید کرد :روز پیروزی انقالب اسالمی به

عنوان روزی ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ایران ثبت
شد؛ انقالبی که رساترین فریاد تاریخ بوده که امام امت ،آن را رهبری کرد
و به فرجام رساند و برای حفظ آن ،با تمام وجود تالش نمود .انقالبی که
مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از قیام سرخ عاشورای
حسینی بود ،که در آن ملت انقالبی ایران ،با اعتقادی وسیع و راسخ،
نیروهای کفر و باطل را شکست داده و چشم قدرتمندان را خیره ساختند.
ایشان تصریح کرد :اینک پس از گذشت  ۳7سال از عمر پرخیر و برکت
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،باید ببینیم وظیفه ما در قبال این موهبت الهی
چیست و چگونه باید به تکلیف خود عمل نموده و بیشترین تالش خود را جهت
حمایت از دستاوردهای این انقالب و تحقق اهداف متعالی آن انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد :جادارد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار

کبیر انقالب ،حضرت امام خمینی(ره) و تمامی شهیدان به حق پیوسته
انقالب و دفاع مقدس ،ایام فرخنده و خاطره انگیز دهه مبارک فجر
که امسال با دستاوردهای عظیم جبهه دیپلماسی کشورمان در اجرای
برجام و تحقق خواستههای به حق ملت بزرگ ایران مقارن شده است
را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،ریاست محترم جمهور
و مردم آگاه و بابصیرت ایران اسالمی تبریک و تهنیت عرض نماییم.
دکتر نجفینژاد در پایان افزود :بدون شک گرامیداشت این ایام
فرخنده و خاطرات آن و تالش در خصوص استمرارنظام شکوهمند
جمهوری اسالمی وظیفه همگانی ماست چراکه امام راحلمان فرمودهاند
که « این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری
اسالمی محتاج به حفظ و نگهداری است».
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همزمان با آغاز دهه فجر؛

تجدید میثاق كاركنان دانشگاه با شهدا در مزار شهيد گمنام برگزار شد

اعضاي هيأت علمي ،كاركنان و دانشجويان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان ،دوشنبه دوازدهم بهمن ماه با حضور بر
مزار شهيد گمنام به استقبال ايام ا ...دهه فجر
رفتند.
رئيس دانشگاه در اين مراسم گفت:
حاكميت ارزشهاي الهي و داشتن كشوري
مستقل كه مردم در آن بتوانند خودشان بر
سرنوشت خود حاكم باشند يكي از انگيزههاي

شكل گيري انقالب اسالمي ايران بود.
دكتر نجفي نژاد افزود :انقالب اسالمي ايران،
مردمي ترين انقالب در جهان است.
وي خاطر نشان كرد :آنچه بعنوان نظام مردم
ساالر ديني امروزه در اختيار ماست به بركت خون
شهدا و ايثارگريهاي آنان ،هوشياري رهبر كبير
انقالب و مقام معظم رهبري و بصيرت مردم ايران
ميباشد.
وي يادآور شد :وحدت و همدلي رمز پيروزي

انقالب اسالمي بود و امروز نيز با توجه به هجمههاي
دشمنان اگر از اين رمز فاصله بگيريم ،انقالب آسيب
خواهد ديد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاه در ادامه گفت :بخاطر فتح
عظيم  22بهمن ماه  1357بايد خدارا شاكر باشيم.
حجت االسالم و المسلمين علي نامدار
افزود :در حال حاضربه همان همدلي و همزباني كه
در زمان شكل گيري انقالب اسالمي وجود داشت و

تبعيت از رهبري هوشمندانه و ديني حضرت امام
خميني(ره) همراه با نيروي مردمي بصير احتياج
داريم.
شايان ذكر است :در اين مراسم دانشگاهيان به
صورت نمادين از جلو سردرب پرديس دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به سمت مزار شهيد
گمنام حركت و با اهداء تاج گل و قرائت فاتحه با
آرمانهاي انقالب اسالمي امام راحل ( ره) و شهداي
گرانقدر تجديد عهد و پيمان كردند.

به مناسبت دهه فجر؛

از مجموعه آثار و تألیفات حضرت امام خمینی (ره) و آثار
مرتبط در کتابخانه مرکزی دانشگاه رونمایی شد
به مناسبت ایام ا ...دهه فجر از مجموعه
آثار و تألیفات حضرت امام خمینی (ره) و
آثار مرتبط ،دوازدهم بهمن ماه در کتابخانه
مرکزی دانشگاه رونمایی شد.
دکتر علی قاسمیان مدير كتابخانه و
مركز نشر دانشگاه در این خصوص طی
گفتگویی اعالم کرد :برگزاري نمايشگاه
دائمي و رونمايي از آثار حضرت امام خميني(ره)

بنيانگذار كبير انقالب اسالمي در محل كتابخانه
دانشگاه ،برگزاري نمايشگاه و فروشگاه كتاب
مركز نشر دانشگاه به مناسبت دهه مبارك فجر
با تخفيف ويژه 40تا  60درصد و  ...از جمله
اقدامات این مرکز در ایام ا ...دهه فجر بوده است.
شایان ذکر است :مجموعه آثار موجود در
کتابخانه دانشگاه  104عنوان و تعداد نسخ آن
 321نسخه می باشد.

راه اندازی کانال تلگرام
اخبار دانشگاه
روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان طی اطالعیه ای اعالم
کرد :به مناسبت آغاز ایام ا ...دهه فجر و به
منظور ارتباط بهتر با دانشگاهیان و انعکاس
اخبار دانشگاه ،کانال تلگرامی اخبار دانشگاه
راه اندازی شد.
در اطالعیه روابط عمومی دانشگاه آمده
است :تمامی اعضای هیأت علمی ،کارمندان و
دانشجویان دانشگاه می توانند با کلیک بر روی
نشانی:
telegram.me/gorganuniversity_news
به کانال اخبار دانشگاه بپیوندند.
شایان ذکر است :تاکنون بیش از  50مورد خبر و
عکس در این کانال اطالع رسانی شده است.

كرسي تالوت قرآن كريم در دانشگاه برگزار شد
به مناسبت دهه فجر،كرسي تالوت قرآن كريم با حضور قاري
بينالمللي سيد جواد حسيني ،شنبه هفدهم بهمن ماه در مسجد
النبي(ص) دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است :این برنامه به همت ستاد بزرگداشت ايام ا ...دهه فجر دانشگاه
و كميته دانشجويي اجالسيه  4000شهيد استان گلستان برگزار شد.
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به مناسبت سی و هفتمین سالگرد انقالب اسالمی؛

مسابقه نقاشي  37متري کودکان در
دانشگاه برگزار شد

همزمان با ايام ا ...دهه فجر و به ميمنت سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقالب
شكوهمند اسالمي ،مسابقه نقاشي  37متري ،هجدهم بهمن ماه در دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار شد.
شايان ذكر است :در اين مسابقه بيش از هشتاد كودك و نوجوان از كاركنان و مهدهاي
كودك شهرستان گرگان حضور داشتند.
گفتني است :اين برنامه براي هشتمين سال متوالي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان برگزار شد و به برگزیدگان هدایایی به رسم یادبود اهداشد.

همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر برگزار شد؛

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه و حضور در تپه نورالشهدا

ديدار دانشگاهيان با خانواده شهدا
همزمان با ايام ا ...دهه فجر ،جمعي از دانشگاهيان به جهت نکوداشت
ايثارگريهاي شهدا و آرمانهاي رهبر كبير انقالب اسالمي با خانواده شهيد
حميد رضا اسالمي و شهيد ابراهيم رضواني فر ،ديدار و گفتگو كردند.
گفتني است :در اين ديدارها از خانوادههاي معظم شاهد با اهدا لوحي ،تقدير به
عمل آمد.

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه به مناسبت ایام ا ...دهه فجر ،هجدهم بهمن ماه از باشگاه فرهنگیان به
سمت تپه نورالشهدا برگزار شد.
كاركنان دانشگاه با این پیاده روی یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی را گرامی
داشتند و با آرمانهای اسالم و انقالب رهبری تجدید بیعت کردند.
در این برنامه مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن گرامیداشت ايام ا ...دهه فجر طی
سخنانی گفت :همه باید با روحیه خداخواهی و حق خواهی در حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
تالش نماییم.

گزارش برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر 94
بمناسبت گرامیداشت ایام ا...دهه فجر ،مسابقات ورزشی ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان
دانشگاه در سالن ورزشی شهید موسیرضا زاده دانشگاه برگزار شد و این نتایج بدست آمد:
رشتههای بخش آقایان:
دارت :حبيب اله ميراكبري مقام اول ،علي باي مقام دوم و عظيم جافر مقام سوم
بدمینتون :مسعود ماليي مقام اول ،سيدرضا عقيلي مقام دوم و مصطفي رخشاني مقام سوم
فوتسال :تيم سازمان مركزي مقام قهرماني (علیرضا مهدیانی،اکبر بهرام زمانی ،ابولحسن مومن ،امید امیری،
رضا بسطامی ،روح ا ...مهدوی ،حاج غفور یوری ،محمد حسن رحیمی ،اکبر باقری و حسین جعفری)،تيم
سلف سرويس مقام دوم و جنگل مقا م سوم
والیبال :تيم حراست مقام قهرماني(رضا جافر ،عظیم جافر ،سید حبیب ا ...میربهبانی ،امید امیری،
غالمرضا زراعتکار ،حسین جعفری ،ولیا ...فغانی و رحمتا ...رضایینژاد) ،دانشكده جنگل مقام دوم و
تربيت بدني مقام سوم
تيراندازي :عليرضا مهدياني نفر اول ،علي قدمنان نفر دوم و محمود رضا ميرزايي نفر سوم
تنیس روی میز :دكتر سعيد نواب پور مقام اول ،دكتر محمد رضا دهقاني مقام دوم و محمد حسين رحيمي
و مسعود ماليي مشتركا مقام سوم
بسکتبال خیابانی (استریت بال) :تي م معاونت دانشجويي مقام اول ،تيم سازمان مركزي مقام دوم و تيم
حراست مقام سوم
رشتههای بخش بانوان:
دارت :مرضيه رضايي مقام اول ،فاطمه سادات موسوي مقام دوم و سيما سلطاني مقام سوم
پرتاب پنالتي بسكتبال :محبوبه مهقاني مقام اول ،فاطمه كهساري مقام دوم و حديثه كشيري مقام سوم
والیبال :تيم الف كاركنان مقام اول و تيم ب كاركنان مقام دوم
دومیدانی زیر  35سال :حديثه كشيري مقام اول ،مريم هوشمند مقام دوم و فاطره كياني مقام سوم
دومیدانی باالی  35سال :فاطمه عباسي مقام اول ،رويا رياحي مقام دوم و نسرين فالحي مقام سوم
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حضور پرشور کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در
راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن

کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان همگام با دیگر هموطنان ،در
راهپیمایی وحدت آفرین یوم ا 22 ...بهمن
حضور پرشوری داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،جمعی
از اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور در مقابل
سردرب سایت مرکزی دانشگاه در راهپیمایی یوم ا...
بیست و دوم بهمن شرکت کردند.
***
بیانیه دانشگاه به مناسبت 22بهمن و سالگرد
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت
یوم ا 22 ...بهمن ابراز امیدواری کرد که ملت با

بصیرت ایران اسالمی ،خصوصأ جامعه فرهیخته
دانشگاهی با حضور آگاهانه خود در راهپیمایی این
روز ،حماسه ای دیگر را رقم بزنند.
دراین بیانیه آمده است 22 :بهمن یوم ا...
وحدتآفرین انقالب شکوهمند اسالمی ملت
سرافراز ایران و روز تولد دوباره ملت و رهایی از یوغ
سلطه استکبار است.
در ادامه این بیانیه آمده :با گذشت  37سال
از عمر پربركت انقالب اسالمي آنچه وابستگان
به نظام سلطه و ايادي استكبار جهاني شاهد آن
بودهاند اقتدار و سربلندي اين انقالب بوده است كه
در سايه رهنمودهاي حكيمانه حضرت امام(ره) و
رهبر فرزانه انقالب ،حضرت آيت ا ...خامنه اي (مد
ظلّه العالي) و آگاهي و بصيرت ملت قهرمان ايران
محقق شده است .امروز دستاوردها و آثار پربركت

انقالب اسالمي که نشأت گرفته از روحيه استكبار
ستيزي،آزادي خواهي و استقالل طلبي است حتی
به قلمرو قدرتهاي استكباري نفوذ کرده و تحوالت
چشمگیری را در سراسر جهان رقم زده است
و ایران را به عنوان کشور و قدرتی فرامنطقه ای
مطرح نموده است.
اکنون ماييم و انقالب اسالمي که يادگار امام
راحل(ره) و شهدای گرانقدر است و انسانهای
آزادیخواه جهان که چشم به امالقراي اسالم
دوختهاند .از اینرو پایداری و پافشاری برروی
آرمانهای ارزشمند انقالب اسالمی وظیفۀ امروز و
همیشه ماست که می بایست بر عهد و پیمانی که
با خمینی کبیر(ره) ،شهدای گرانقدر و رهبر فرزانه
انقالب بسته ایم بمانیم.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است:

فعالیتهای دانشگاه در دهه فجر از نگاه دوربین

هرچند دشمنان ملت با توجه به انتخابات مهم 7
اسفند مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری ،کمر همت در ایجاد تفرقه و دلسرد نمودن
ملت بزرگوار بستهاند اما جامعۀ نخبۀ دانشگاهی
استان گلستان همنوا با ملت آگاه ،بصیر ،هوشيار و
مومن ايران اسالمي يكبار ديگر با حماسهآفريني
و حضور پرشور در راهپيمايي یوم ا22 ...بهمن،
حماسهاي ديگر را رقم خواهد زد.
درپایان بیانیه مذکور تأکید شده است:
ما دانشگاهيان(اساتيد،كاركنان ،دانشجويان) و
خدمتگزاران عرصه علم و ادب و فرهنگ بر همه
هويتمان سوگند ياد ميكنيم كه اين انقالب را نه در
اين دهه كه در تمام اعصار زنده نگه خواهيم داشت
و علم و دانش را در بستري از سرچشمه جوشان
معرفت بر وجدانهاي بيدار سرازير خواهيم كرد.
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دانشگاهیان از شکل گیری انقالب میگویند!

دوباره بهمن ماه فرارسید و دفتر خاطرات
انقالب اسالمی ورق خورد و بار دیگر دهه فجر،
اين ايام نويدبخش پگاه روشن پيروزي در افق
پيكار ومبارزه ملت با بصیرت ایران د رخشید.
از همین رو تصمیم گرفتیم که به میان
دانشگاهیان رفته و از نقش دانشگاهیان در
شکل گیری انقالب اسالمی ایران بپرسیم:
دکتر سید حسین حسینیفر عضو
هیأت علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری
و مشاورجوان ریاست دانشگاه اعتقاد دارد
که :بدون شك اهل علم در همه جوامع از جايگاه
خاصي برخوردار هستند و دانشگاهها همواره در
تحولهاي پيشروانه ،نوگرايانه ،اصالحي و يا انقالبي
پيشتاز بودهاند .در خصوص انقالب اسالمي ايران نيز
دانشگاهيان همراه با توده مردم در اين اتفاق عظيم
نقش به سزايي داشتند.
خانم سلیمانی کارشناس قرآنی معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز معتقد است:
دانشگاهيان هيچ گاه در مقابل تحوالت سياسي و
اجتماعي كشور كه در جريان مبارزه با استكبار و
مخالفت با رژيم دست نشانده پهلوي ،سكوت نكردند
و با حضور در صحنه ،مخالفت و دشمني خود را
علني نموده و تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه دادند.
دکتر یوسف جعفری آهنگری رییس
دانشکده علوم دامی در این خصوص اعتقاد
دارد :نقش دانشگاهيان در شكل گيري انقالب
اسالمي ریشه درگذشته پرافتخار دانشگاهيان دارد،
اما اینکه دانشگاهیان در ادامه دستيابي به اهداف
نظام مقدس اسالمي ايران چه تاثيري مي توانند
داشته باشند از اهميت بيشتري برخوردار است.
خانم مقدم کارشناس انجمنهاي علمي
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این
زمینه معتقد است که :قطعا در پيروزي انقالب
اسالمي اقشار مختلف جامعه نقش بسزايي داشتهاند
كه ازاين ميان دانشگاهيان به دليل پيشرو بودن
تفكرات اجتماعي و فرهنگي نقش پررنگي را ايفا
نمودند .در سال  1357دانشگاه به قلب تپنده مبارزه
جهت سرنگوني رژيم طاغوت تبديل شده بود و
دانشگاهيان همسو با جامعه روحانيت تا پيروزي
انقالب اسالمي دست از مبارزه بر نداشتند.
در ادامه خانم عفت پرآور دانشجوی مقطع
کارشناسی ارشد رشته زراعت در این باره
تأکید کرد که :دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته
در تغییرات جامعه نقش مهمی ایفا می کنند و به
واسطه داشتن آگاهی توانستند درشکل گیری
انقالب مثمر ثمر واقع شوند.
رمضانعلیکشیرکارشناسمعاونتآموزشی
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در این زمینه
معتقد است که :در ميان اقشار مختلف ملت ايران
كه در پيروزي انقالب اسالمي نقش بسزايي داشتند
ميتوان به تالشها و مجاهدتهاي دانشگاهيان اشاره
كرد .البته اين نقش چه در زمان پيروزي انقالب وچه
در زمان حكومت منفور پهلوي بارها تاثيرگذاري
خود را نشان داده است .از جمله ميتوان به نقش
آفريني در نهضت ملي شدن صنعت نفت تا كودتاي
28مرداد و به شهادت رساندن دانشجویان بدست
عناصر خود فروخته شاه و همچنین تسخير النه
جاسوسي آمريكا كه به تعبيرحضرت امام (ره) به
انقالب دوم نام گرفت اشاره كرد.
دکتر جاوید قرخلو عضو هیأت علمی
دانشگاه اعتقاد دارد که :دانشگاهیان در میان
اقشار مختلف جامعه ،نقش مهمی در جریان
پیروزی و شکل گیری انقالب اسالمی به رهبری

امام راحل(ره) برعهده داشتند .در این میان می توان
به نقش دانشگاهیان در نهضت ملی شدن صنعت
نفت ایران ،شهادت سه دانشجو در  16آذر 1332
در واکنش به کودتای  28مرداد ،قیام خونین 15
خرداد سال  ،1342کشتار خونین دانشجویان در 13
آبان ماه  1357و شهادت استاد نجات اللهی در 2
دی ماه  1357و در نهایت مشارکت فعال در روند
شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد.
دکتر افشین عادلی عضو هیأت علمی گروه
شیالت نیز در این خصوص گفت :دانشگاهیان
به عنوان افراد فرهیخته و آگاه جامعه توانستند در
پیروزی انقالب اسالمی نقش مهمی ایفا کنند که این
تالشها و فعالیتهای دانشگاهیان پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران با تشکیل شورای انقالب
فرهنگی ادامه یافت.
امير كارگزار دانشجوي مقطع كارشناسي
رشته مهندسي چوب و كاغذ معتقد بود كه:
دانشجويان فهيم پيرو خط امام از همان ابتداي
مبارزات عليه رژيم منحوس پهلوي نقش سازندهاي
داشتند .از تايپ و تكثير اعالميه و نوار گرفته تا
سفرهاي مخفيانه به عراق و پاريس محل تبعيد
امام .دانشجويان با پيروي از رهنمودهاي كارساز
امام خميني در تمام سالهاي قبل از انقالب در
شكلگيري راهپيماييها در كنار ساير اقشار مردم
حماسه آفريني كردند و شهداي زيادي نيز در
شكلگيري اين نظام مهدوي اهدا نمودند .استاد
دكتر مرتضي مطهري شاگردان زيادي را تربيت
نمودند .اين استاد بزرگ هم در حوزه و هم در
دانشگاه با سخنان ارزشمند خود در اين راه نقش
بسزايي داشتند .به نظر بنده تسخير النه جاسوسي
آمريكا اوج فهم و شور و شعور دانشجو پيرو خط امام
و رهبري ميباشد.
اميد صداقت دانشجوي مقطع كارشناسي
ارشد رشته علوم دامي نيز اعتقاد دارد كه:
دانشجويان را ميتوان يكي از گروههايي دانست كه
به دليل آشنايي و آگاهي بيشتر از جريانات سياسي ـ
اجتماعي ،حضور آنان در تمامي صحنههاي انقالب
كامال ملموس ،محسوس و پررنگ است .اين حضور
از سالها پيش از انقالب با شكل گيري جنبش
دانشجويي آغاز شد.
همچنین افراد فوق الذکر درادامه به این
سوال که دانشگاهیان در مسیر دستیابی به
اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي چه
تاثيري دارند این گونه گفتند:
دکتر حسینی فر :با توجه به هجمههای بسيار و
جنگ نرمي كه از سوي دشمنان وجود دارد ،تبيين
اهداف انقالب توسط اساتيد دانشگاه براي جوانان و
ساير اقشار نقش بسزايي درهمراهي جوانان و تداوم
راه انقالب خواهد داشت .از طرفي وجود روحيه

پويايي ،نشاط و آزاد انديشي در دانشگاه سبب
خواهد شد تا مطالبات به حق در راستاي اهداف
نظام اسالمي بيان شده و در كانون توجه قرار گيرد.
در واقع همانند ابتداي شكل گيري انقالب اسالمي،
مشاركت دانشگاهيان ،تحقق اهداف انقالب را
تسهيل خواهد كرد.
خانم سلیمانی :از آنجايي كه دانشگاه و
دانشجويان با پيشرفتهاي علمي ،تحقيقاتي و
پژوهشي در استقالل و آباداني كشورنقش تعيين
كننده اي دارند بيش از هر قشري مورد توجه دشمن
بوده ،هستند و خواهند بود لذا بايد با هوشياري و
آگاهي همه جانبه در حفظ و حراست از ارزشهاي
نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و ادامه اين
نهضت کوشید و توطئههاي دشمن را خنثي كنند.
دکتر جعفری :علم ،نور است و اهلل تبارك و
تعالي نور مطلق و از آنجاييكه دانشگاهيان در تعامل
علمي با پديدههاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي،
اخالقي و خانواده هستند ،بطور طبيعي انتظار جامعه
از دانشگاهيان اينست كه با علم و دورانديشي و به
دور از سياست زدگي ،راهنما و راهگشاي امور فردي
و اجتماعي به سوي برون رفت از مشكالت باشند.
بيشك دانشگاهيان و انديشمندان جامعه براي
اصالح امور در شرايط حاضر با ابزار علمي و در نتيجه
تدبير ،مي توانند راههاي برون رفت از مشكالت
جامعه بويژه بيكاري و فساد را ارائه دهند تا جامعه
سالم بماند .در اينصورت است كه اهل علم به عهد
و پيمان خود عمل نموده و از خشم خداوند مصون
مي مانند.
خانم مقدم :با توجه به اينكه دانشگاهيان قشر
تحصيل كرده جامعه مي باشند بدون شك در
عرصههاي مختلف تاثير بسزايي دارند .دانشگاهيان
در تربيت نيروهاي متخصص و متعهد نقش موثر
وقابل توجهي را ايفا ميكنند .همچنين در مسائل
سياسي  ،اقتصادي و اجتماعي پيشرو مي باشند.
از اينرو ميتوان به ارائه دستاوردهاي فرهنگي و
همچنين دستاوردهاي علمي در راستاي دستيابي
به اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي درتمامي
زمينهها اشاره کرد.
خانم پرآور :دانشگاهیان با داشتن بصیرت و
آگاهی و تالش در کسب مهارتهای علمی می توانند
ادامه دهنده مسیر انقالب اسالمی باشند.
آقای کشیر :مهمترين وظيفه و هدف از اين
انقالب حفظ ارزشهاست .دانشگاهيان عزيز ميتوانند
با برنامه ريزي دقيق وتوسعه مراكز علمي و پژوهشي
و توجه به كيفيت آموزش عالي و پيگري جدي
و نقش آفريني علمي در زمينه اقتصاد مقاومتي
وگسترش فضاي فرهنگي و ايماني و اسالمي تاثير
خود را نشان دهند .همانطوري كه مستحضر هستيد
انقالب اسالمي ايران الگو و سرمشق خوبي براي

دنياي غرب و شرق بوده است و توانست حكومتهاي
زيادي را در منطقه و دنيا تحت تاثير خود قرار دهد.
ما با هوشياري خود ميتوانيم در حفظ و حراست
از ارزشهاي مقدس اين نظام و ادامه اين نهضت تا
رساندن آن به صاحب بحقش امام عصر(عج) و خنثي
كردن توطئه دشمنان كوشا باشيم.
دکتر قرخلو :پایه و اساس پیشرفت در همه
امور جامعه و نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمي ايران در سطح داخلی و بینالمللی ،به دانش
و تقوا بستگی داشته و از این نظر نیز دانشگاهیان
نقش مهمی را برعهده دارند .در این راستا رهبر
معظم انقالب اسالمی تاکید فراوانی در مورد ضرورت
پیشرفت علمی داشته اند که امید است دانشگاهیان
عزیز ضمن حفظ ارزشهای اسالمی و انقالبی ،با
تالش و کوشش ،امکان رسیدن به اهداف علمی و
معنوی را برای کشور و نظام اسالمی امکان پذیر
نمایند.
دکتر عادلی :نقش فرهنگی و آگاهانه اساتید در
تربیت فرزندان نسل انقالب برای آینده انکارناپذیر
است .بنابراین اساتید دانشگاهی با پژوهش آگاهانه
و پایش نیازهای علمی و فرهنگی جامعه در تربیت
مناسب جوانان با آموزش علوم نو و بومی سازی
میتوانند موجب پایداری در آرمانهای انقالب و اصول
و مبانی اسالمی و موجب پیشرفت جامعه اسالمی و
الگو باشند و اهداف نظام را برای رسیدن به رفاه و
آسایش مردم و جامعه فراهم سازند.
امير كارگزار :دانشجويان بعد از تسخير النه
جاسوسي با بصيرت كافي و فهم انقالبي خود
نگذاشتند دشمنان و فتنه گران ،در آرمانهاي انقالب
نفوذ پيدا كنند .هر جا بوي فتنه و نفاق به گوش
ميرسيد دانشجويان بصير پيرو رهبري حضور
پررنگ در برمال كردن فتنهها و آشوبها داشتند
هرچند عده اي به ظاهر روشن فكر با نفوذ در
دانشگاهها ،سعي در رخنه در افكار دانشجو داشتند
ولي به حول قوه الهي تاكنون موفقيتي نداشتند و
هر دانشجو اگر انقالبي باشد ميداند شهدا درخت
اين نظام را آبياري كرده اند و با عزمي راسخ بايستي
جلوی نفوذ افكار غربزده كه ادعاي جدايي دين از
سياست را دارند بگيرند .دانشجوي خط رهبري در
كنار درس و زندگي خود ،سياست سالم را سرلوحه
زندگي خود قرار ميدهد.
اميد صداقت :حضور به موقع و در عين حال
فعاالنه دانشجويان ،پس از انقالب در همه عرصهها
به ويژه در دوران دفاع مقدس به ياد ماندني است و
همچنان پس از گذشت بيش سه دهه از انقالب،
شاهد حضور فعال و سرنوشت ساز در برهههاي پر
فراز و نشيب انقالب هستيم.
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اعالم ارتقاء رتبه تعدادي از اعضاي
هيأتعلميدانشگاه

پنجاه و پنجمين و پنجاه و ششمين جلسه هيأت
مميزه دانشگاه ،در سالن رشد برگزار شد كه طي
آن با ارتقاء مرتبه علمي دكتر علي افشاري ،دكتر
وحيده پيام نور ،دكتر سيد مهدي اجاق ،دكتر
احمد عابدي سروستاني و دكتر حميدرضا
رضايي به مرتبه دانشياري موافقت به عمل آمد.

همچنين با ارتقاء علمي دكتر مهدي كاشاني
نژاد و دكتريحيي مقصودلو از دانشياري به
استادي موافقت شد.
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
اين ارتقاء را به اعضاي هيأت علمي مذكور تبريك
عرض مينمايد.

برگزاری كارگاه آشنايي با نرم افزار سيناوب دفتر مجالت دانشگاه

كارگاه آشنايي با نرم افزار سيناوب دفتر مجالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان ،ششم بهمن ماه برگزار شد.
شايان ذكر است :اين كارگاه با حضور سردبيران و مديران داخلي نشريات دانشگاه با هدف آشنايي
با قابليتهاي اين نرم افزار و آخرين تغييرات انجام يافته به منظور استفاده حداكثري از پتانسيل آن
برگزار شد.

7

چاپ کتاب بيوانرژتيك در تغذيه دام
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه
به گزارش مركز نشر دانشگاه كتاب بيوانرژتيك در تغذيه دام تاليف دكتر نورمحمد
تربتينژاد و مهندس وحيده رزم آذر منتشر شد.
اين كتاب كه يكصد و سي و پنجمين کتاب منتشر شده توسط مرکز نشر دانشگاه است که در 374
صفحه و با قيمت  145هزار ريال در اختيار عالقمندان قرار گرفته است.
گفتني است :كتاب آبخيزها و سالمت بوم سازگان ترجمه دكتر علي نجفي نژاد و مهندس ليال
پيشداد در مراحل پاياني چاپ بوده و اسفند ماه در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

با موافقت شورای گسترش آموزش عالی:

ایجاد رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه در مقطع دکتری
شورای گسترش آموزش عالی  ،با ایجاد رشته آبیاری و زهکشی در مقطع دکتری در دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موافقت قطعی نمود.
گفتنی است :تاکنون  48رشته در مقطع دکتری در دانشگاه فعال بوده است.

كسب مقام توسط دانشجوي دانشگاه در بيست و چهارمين اجالس سراسري نماز
عفت پرآور دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان موفق به كسب ايده شايسته تقدير از بيست و چهارمين
اجالس سراسري نماز كه ششم بهمن ماه در استان قزوين برگزار شد،گرديد.
شايان ذكر است :از ميان  2600اثر رسيده شده به دبيرخانه اين اجالس چهارده ايده مورد تجليل قرار گرفتند كه ايده خانم پرآور جزء  7طرح شايسته تقدير شناخته شد.

انتصاباتجدید

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

 دکتر فرشید قادریفر ،دکتر سیدمحمد واعظ موسوی،

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علی نجفینژاد

دبير كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش ،فناوري
و نوآوري و نماينده وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
در استان گلستان

سید عباس سیاهباالیی ،سعید صفری ،عربعلی

دكتر محمدرضا ايمانپور

سرپرست مديريت فناوري و كارآفريني دانشگاه

در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.

دفاع از رساله دكتري رشته علوم مرتع

مرتضي مفيدي دانشجوي مقطع دكتري
رشته علوم مرتع دانشگاه ،از پايان نامه
خود با عنوان « تدوين و اعتبار سنجي
شاخصهاي ارزيابي و تعيين سطح پايداري
سامانهاي عرفي مرتعي» (مطالعه موردي
مراتع سهند شهرستان مراغه) ،دفاع كرد.
شايان ذكر است :دكتر حسين باراني به
عنوان استاد راهنما و دكتر احمد عابدي ،دكتر

جواد معتمدي و دكتر عليرضا دربان آستانه به
عنوان اساتيد مشاور در اين جلسه حضور داشتند.
گفتني است :مرتضي مفيدي تاكنون دو
مقاله انگليسي  ISIدر مجالت بين المللي،
سه مقاله انگليسي در مجالت  ،ISCيازده
مقاله پژوهشي در مجالت داخلي و نوزده مقاله
همايشي در كنفرانسهاي داخلي و خارجي را در
كارنامه خود دارد.

محمدشفیع ،عباس قجر و علی لشکربلوکی

روابط عمومیدانشگاه ضمن عرض تسلیت ،از خداوند

متعال برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان
صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماید.

همچنین در هشتم بهمن ماه ،همکار بازنشسته دانشگاه،

شادروان«سیدمحمدحسینبنیهاشم»

تور تفریحی ،سیاحتی کارکنان خانم دانشگاه به اینچه برون برگزار شد
تور تفریحی ،سیاحتی ویژه کارکنان
خانم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان ،با همکاری دفتر امور بانوان
و خانواده استانداری گلستان به مقصد
شهر مرزی اینچه برون برگزار شد.

شایان ذکر است :در این برنامه که به
مناسبت گرامیداشت ایام ا ...دهه فجر
و والدت حضرت زینب (س) برگزار شد،
حدود  60نفر از کارکنان خانم دانشگاه
حضور داشتند.

که عمر خود را در زمینه خدمت صادقانه به جامعه دانشگاهی
و دانشجویان سپری کردند به دیدار معبود شتافتند که

روابط عمومی دانشگاه ،ضایعه درگذشت اندوهناک این همکار
ارجمند را به خانواده داغدار آن مرحوم و تمامی کارکنان
دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض مینماید.
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افتتاح نخستین واحد فناورانه تولید زالوی طبی و فرآوردههای آن در استان گلستان و شمال شرق کشور در
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اولین واحد فناورانه تولید زالوی طبی و
فرآوردههای آن در استان گلستان و شمال
شرق کشور با همکاری مرکز رشد واحدهای
فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و تحت مدیریت شرکت رشد
فناورانه «کاسپین» ،در مرکز رشد واحدهای
فناور دانشگاه افتتاح شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :کشور
امروز در شرایطی به سر میبرد که نیازمند توجه
بیشتر به فعالیتهای علمی و دانش بنیان است.
دکتر نجفینژاد تأکید کرد :ما در راستای

سیاستهای نظام در خصوص توسعه شرکتهای
دانش بنیان و تبدیل به دانشگاه نسل سومی ،مرکز
رشد دانشگاه را در دو سال گذشته راه اندازی
کردیم.
رییس دانشگاه گفت :بسیاری از فضاهایی که
در اختیار مرکز رشد دانشگاه قرار گرفته در گذشته
بالاستفاده بودند اما با یک تغییر کاربری آن را وارد
چرخۀ عمل کردیم.
دکتر نجفینژاد مراکز رشد و شرکتهای
دانش بنیان را یکی از بازوان اقتصاد مقاومتی
دانست و تأکید کرد :مهمترین قسمت اقتصاد

مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند،
بخش اقتصاد دانش بنیان است چرا که بیشترین
ارزش افزوده را دارد و ما را از اقتصاد نفتی بی نیاز
خواهد کرد.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
در این مراسم گفت :مرکز رشد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از آبان ماه سال
گذشته آغاز به کار کرد که طی این مدت توانسته
 ۲۶واحد فناور را به خود جذب کند.
دکتر کاوسی اظهار داشت :مکان تولید
این زالوها با هزینه واحد فناور افتتاح شده و

واحد آموزشی ،پژوهشی پرورش طیور دانشگاه افتتاح شد

محصوالت آن نیز نظیر زالوی مولد ،زالوی پرورشی
و فرآوردههای آنزیمی به کل کشور ارسال میشود.
وی همچنین از ایجاد برکه و فضای طبیعی
در باغ بوتانیک دانشکده تولید گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان جهت پرورش زالو خبر داد.
مهندس حلیمی ،مدیرعامل شرکت کاسپین
نیز گفت :گونه مولد زالویی که در این واحد
فناورانه تولید میشود بهترین گونه زالوی جهان
است که آنزیمهای بسیار موثری در درمان انواع
بیماریها نظیر دیابت ،میگرن و حتی ایدز دارد.

اعزام كاروان زيارتي كاركنان دانشگاه به شهر
مقدس قم و مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره)
كاروان زيارتي« لبيك» كاركنان دانشگاه متشكل از بيست و هفت نفر از همكاران به مناسبت
گراميداشت دهه مبارك فجر و سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و به منظور
تجديد عهد و پيمان با آرمانهاي معمار كبير انقالب ،حضرت امام خميني(ره) ،چهاردهم بهمن
ماه به سوي شهر مقدس قم و مرقد امام خميني(ره) عزيمت كردند.
گفتني است :حضور در مسجد مقدس جمكران و حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) از ديگر
برنامههاي اين اردوي دو روزه بود.

همزمان با ایام ا ...دهه فجر ،واحد آموزشی ،پژوهشی پرورش طیور دانشگاه ،هجدهم بهمن ماه در
مزرعه شماره  ،1افتتاح شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت :افتتاح این پروژه آغاز یک
راه بزرگ جهت پیوند هرچه بیشتر میان دانشگاه ،جامعه بهره بردار و صنعت است.
دکتر علی نجفینژاد افزود :دانشگاهیان بایستی مشکالت تولیدکنندگان و جامعه را شناسایی و در جهت
رفع آنها گام بردارند تا بتوانیم علم را وارد زندگی خود کنیم و به رشد علمی دست یابیم.
شایان ذکر است :این واحد آموزشی ظرفیت  2هزار قطعه جوجه گوشتی را دارد و بیست و پنجم تیرماه کار
احداث آن آغاز شده بود.
گفتنی است :در این مراسم از دکتر رضا مبصری و دکتر حسین رحمانی دو خیر گلستانی که در احداث این
پروژه یاری رسان دانشگاه بودند ،با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.

ساختمان طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا افتتاح شد
همزمان با دهه فجر ساختمان طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا واقع در جنگل شصت
کال ،یکشنبه هجدهم بهمن ماه افتتاح شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت :انقالب
اسالمی ایران با رهبری و درایت حضرت امام خمینی(ره) و فداکاریها و ایثارگریهای مردم شکل
گرفت.
دکتر علی نجفینژاد افزود :خودباوری مهمترین دستاورد جامعه پس از انقالب اسالمی بود.
وی یادآور شد :قشر دانشگاهی پس از انقالب اسالمی باخود باوری توانست روز به روز ،
پیشرفتهای چشمگیری را برای جامعه رقم بزند.
شایان ذکر است :این پروژه طبق توافق نامه فی مابین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در فضایی به میزان  240مترمربع در دو
طبقه احداث شد.
همچنین در پایان مراسم از پیمانکار ساخت این پروژه تقدیر به عمل آمد.

