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پیشگفتار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قدیمی ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران 
و نخستین مرکز آموزش عالی در شمال کشور است. این دانشگاه فعالیت خود را با 28 دانشجو از 

سال 1336 با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع آغاز کرده است. 
این دانشگاه به عنوان یک میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان، پیوندی عمیق 
با جامعه خود داشته و این پیوند روز به روز عمیق تر و گسترده تر می شود. امروزه با تغییر نگاه 
از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه نسل سوم، دغدغه اصلی همکاران بیش از پیش بر حل 

مشکالت جامعه متمرکز شده است. 
راه اندازی کلینیک مادر تخصصی، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، راه اندازی مرکز رشد 
راه اندازی دفتر مهارت آموزی و مهارت  و کار دانشجویی،  پارک کسب  ایجاد  فناور،  واحدهای 
شغلی، توسعه زیرساخت های پژوهشی و تحقیقاتی، راه اندازی خانه طبیعت، حمایت از فعالیت های 
کارآفرینی، اجرای طرح های کالن ملی و منطقه ای، راه اندازی مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری 
صنایع غذایی، مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری مبلمان و فرآورده های چندسازه چوبی و 
مجتمع نوآوری دانشگاه، گام های بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه جامعه محور و پیوند با 

جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است.
کارشناسي، 57  دانشگاهي شامل 24 رشته  دانشجو در 108 رشته  از 4000  بیش  اکنون  هم 
رشته کارشناسي ارشد و 34 رشته دکتري تخصصي و در 9 دانشکده و 27 گروه آموزشي در این 
دانشگاه تحصیل مي کنند. 2 پردیس اصلي دانشگاه )پردیس مرکزي و پردیس جدید( به همراه 95 
آزمایشگاه و کارگاه تخصصي، 12 نشریه تخصصي، 100 هکتار مرتع آموزشي و پژوهشي، 35 هکتار 
مزرعه آموزشي و پژوهشي و 3000 هکتار جنگل آموزشي و پژوهشي امکان آموزش نظري، عملي 

و فناورانه را بیش از پیش براي دانشجویان فراهم کرده است.
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دانشگاه موتور محرک توسعه هر جامعه و منشا تحوالت و توسعه و پیشرفت جامعه است. 
مدیریت این سازمان علمی و فرهنگی بزرگ نیازمند تالش و کوشش و بکارگیری همه ظرفیت های 
موجود است. در دولت یازدهم با همت بلند تمامی همکاران و همدلی و اراده برای توسعه و پیشرفت 

دانشگاه اقدامات بزرگی در دانشگاه صورت گرفت.
 این تالش ها ضمن ایجاد امید در دل دانشجویان و همکاران، باعث کسب موفقیت های بسیار 
گردید. کاهش و صرفه جویی درهزینه های مصرفی و اراده جمعی در رسیدن به رفع کمبودها 
و مشکالت باعث گردید تا منابع الزم برای اتمام پروژه های نیمه تمام دانشگاه فراهم شده و با 
بهره برداری از این پروژه ها مشکالت و کمبودهای موجود تا حدود زیادی برطرف شود و اساتید و 

همکاران دغدغه ای جز تالش علمی و آموزشی و کارآفرینی نداشته باشند. 
همکاران اینجانب در دانشگاه اثبات کردند که قادرند مشکالت خود را حل کرده و برای حل 
مشکالت جامعه نیز تالش کنند. همچنین در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در تبدیل 
دانشگاه به دانشگاه کارآفرین و با فراهم شدن زیر ساخت های الزم تحوالت و اقدامات ارزنده ای در 
این زمینه انجام گردید. تصویب سند برنامه راهبردی و سند دانشگاه کارآفرین از جمله اقدامات 

اساسی برای این تحول بزرگ بود.
با تالش تک تک اعضای خانواده بزرگ دانشگاه شاهد افتخارآفرینی این   اطمینان دارم که 
دانشگاه تخصصی در عرصه آموزش عالی کشور و افتخاری بزرگ برای آن در حوزه کشاورزی و 

منابع طبیعی خواهیم بود.
گزارش حاضر اهم اقدامات گسترده دانشگاه در دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف است.

دکتر علی نجفی نژاد
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
 بهار 1400

سخن رئیس دانشگاه
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معاونت اداری، مالی و توسعه منابع 
معرفی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع یکی از معاونت های حوزه ستادی دانشگاه است که نقش موثر و کلیدی در راستای پشتیبانی و رسیدن به اهداف 
عالیه دانشگاه دارد. گــزارش حاضــر نتیجه همدلی و همفکری و تالش همه جانبه همکاران دانشگاه خصوصاً حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع از 

سال 1392 تا ابتدای سال 1400 است.

1ـ همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای دانشگاه
2ـ رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

3ـ ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکالت موجود.
4ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور عمرانی، بودجه، اداری، استخدامی و مالی و معامالتی دانشگاه

5ـ ارائه گزارش های توجیهی الزم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظارت
6ـ اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

7ـ شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی و معامالتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح 
دانشگاه

8ـ نظارت در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذی ربط
9ـ تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه

10ـ نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
11ـ بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضای هیات  علمی و غیر هیات  علمی به مراجع ذی صالح.

12ـ همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.
13ـ نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.

14ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
15ـ رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد 

هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
16ـ نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی و مصوب هیات امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه 

و ارائه گزارش کار جهت طرح در هیات امنا ذی ربط

وظایف اصلي
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معاونت اداری، مالی و توسعه منابع به عنوان یکي از اصلي ترین ارکان دانشگاه درصدد توسعه و ایجاد بستر مناسب در راستاي تحقق وظایف 
ذیل مي باشد:

1. اصالح نظام ساختاري دانشگاه در راستاي ماموریت ها و نقشه ي علمي 
2. بهبود تخصیص منابع مالي 

3. ارتقاي بهره وري و توانمندسازي نیروي انساني، دورکاري و آموزش مجازي 
4. توسعه عمراني در چارچوب آمایش سرزمین و نظام ارزیابي راهبردي محیطي 

5. استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت )مهندسی فرایند( 
6. برون سپاري و واگذاري خدمات قابل ارایه به بخش غیر دولتي 

7. توسعه ارایه خدمات الکترونیک به دانشجویان و کارکنان

1- مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
2- مدیریت امور اداری و پشتیبانی

3- مدیریت امور مالی
4- مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت ها 

اهداف

1ـ بازنگری سازمان تفضیلی دانشگاه
مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی دانشگاه در چارچوب نمودار سازمانی ابالغی سال 1391 براساس نیازسنجی از واحدهای مختلف دانشگاه و 

همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و اداره کارگزینی در بهمن ماه 1393 ابالغ و در سال 1394 اجرا گردید. 
2ـ شورای اداری، مالی و مدیریت منابع منطقه 2 آموزش عالی کشور

برگزاری 7 نشست با دبیری معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور تبادل نظر در اجرای آیین نامه ها 
و دستورالعمل ها و پیگیری مصوبات جلسات به صورت واحد

3ـ تشکیل جلسه و تصویب دستور کار در هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی دانشگاه 
شیوه نامه های) اضافه کار،کارشناس مسئول، ارزیابی عملکرد، ارتقاء رتبه، انتقال، ( و کتاب طرح طبقه بندی مشاغل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و 

درخواست های موردی

اقدامات انجام شده

17ـ تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکالت و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی 
در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب

18ـ تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعامالت اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه
19ـ جمع آوری و تکمیل اطالعات موردنیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های الزم در جهت 

اجرای طرح های عمرانی دانشگاه )اعم از پیمانی، امانی و...(
20ـ نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود.

21ـ استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارش های مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های 
مختلف دانشگاه

22ـ تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
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4ـ نیاز سنجی و بررسی ایجاد سامانه جامع آماری)داشبورد مدیریتی دانشگاه(
5ـ تهیه طرح جامع نیروی انسانی دانشگاه

به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور طرح جامع نیروی انسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه و در سال 
1397 مصوب شد.

6ـ مهندسی فرآیند معاونت اداری، مالی و توسعه منابع
طراحی فرم های فرآیندهای کاری مدیریت های تحت پوشش معاونت 

فرآیند)بودجه داخلی و خارج از دانشگاه، آموزش کارکنان، انتقال ردیف بودجه کارکنان متقاضی انتقال به / از دانشگاه، آمار و برنامه ریزی، فرآیند انبار، 
فرآیندهای دبیرخانه مرکزی، دفتر فنی، کارگزینی ) کمک هزینه ازدواج و وفات و مهدکودک ارتقاء کارکنان مالی دانشگاه(

7ـ تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل
بر اساس ماده 17 آئین نامه استخدامی اعضاء غیرهیأت  علمی دانشگاه ابالغی مورخ 97/7/7، کارگروه تهیه و تنظیم طرح طبقه بندی مشاغل اعضای غیر 
هیات علمی دانشگاه جهت تدوین کتاب طرح طبقه بندی مشاغل در تاریخ 1397/11/29 شروع به کار کرد و پس از تایید هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات 

علمی دانشگاه در سال 1399 مصوب هیات امنا شد.

8ـ کسب مجوز استخدام 15 عضو غیر هیات علمی در سال 1400
این نیرو ها شامل 10 نیروی کار برای آزمایشگاه ها و 5 نیروی اداری می باشد.

ـ تنظیم و تکمیل پیشنهاد الیحه بودجه ساالنه دانشگاه اعم از هزینه ای، درآمد اختصاصی و تملک دارائی های سرمایه ای با هماهنگی سازمان برنامه 
و بودجه کشور و دریافت ابالغ اعتبار ساالنه 

ـ تنظیم فرم های بودجه تفصیلی و اصالحیه آن برای طرح در هیات امنا و پیگیری آن در وزارت عتف.
ـ هماهنگی جهت دریافت تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور .

ـ پیگیری ، هماهنگی، تنظیم و مبادله موافقت نامه طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی با سازمان برنامه و بودجه
ـ جمع آوری و تنظیم گزارشات دوره ای بودجه بصورت فیزیکی و تکمیل نرم افزاری سامانه های بودجه ای مرتبط با وزارت عتف و سازمان برنامه و 

بودجه کشور و سایر سازمان های مرتبط با دانشگاه.
ـ بررسی عملکرد، تنظیم و ابالغیه اعتبار بودجه ساالنه به واحدهای دانشگاه و برگزاری جلسات ادواری یا موردی با کلیه حوزه ها و دانشکده های 

دانشگاه در خصوص پیگیری امور بودجه ای و رفع مشکالت احتمالی در تخصیص اعتبار بودجه .
ـ تهیه، جمع آوری، تنظیم و ارسال آمار و اطالعات مورد نیاز سازمان های مرتبط با دانشگاه از قبیل آمار پرسنلی )هیات علمی وغیر هیات علمی( ، 
بودجه و اعتبارات، تشکیالت و ساختار سازمانی، آمار دانشجویی و فضاهای کالبدی به همراه نظارت و اصالح اطالعات بارگذاری شده در سامانه های آماری 

شامل :
الف- سامانه مبادله الیحه پیشنهادی و موافقتنامه هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در سامانه جامع بودجه 

ب سامانه نقل وانتقال کارکنان دولت در سامانه جامع بودجه .
ج- بارگذاری و به روز رسانی اطالعات بودجه در سامانه HES برنامه و بودجه وزارت عتف.

د- بارگذاری و به روز رسانی اطالعات بودجه در سامانه HES موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
هـ - بارگذاری ، نظارت و اصالح سامانه کارمند ایران )بخش مدیریت ساختار وتشکیالت(.

و- سامانه های و پورتال های مربوط به مدیریت برنامه ،بودجه وتشکیالت وزارت عتف شامل:
1- سامانه مبادله بودجه تفصیلی 

2- سامانه گزارش عملکرد و فرم های بودجه 
3- سامانه پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

4- سامانه گزارش بودجه و مازاد درآمد اختصاصی 

عملکرد مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 
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ـ کنترل بودجه کلیه واحد  های دانشگاه با هماهنگی عاملین مالی هر حوزه و بررسی مسائل و مشکالت بودجه ای 
ـ هماهنگی با مدیریت مالی در خصوص اجرای صحیح قوانین بودجه و مالی جهت جلوگیری از اتالف منابع مالی در جهت اجرای سیاست  های اقتصاد 

مقاومتی کشور
ـ پیگیری و هماهنگی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال از طریق وزارت عتف . 

ـ تهیه و تنظیم فرم های عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای با سازمان برنامه وبودجه کشور. 
ـ پیگیری اعتبارات طرح ها و پروژه  های 50 درصدی، سفرهای رییس جمهور، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و مدیریت سبز دانشگاه از طریق 

وزارت عتف و نهادهای مرتبط .
ـ تهیه و ارسال شناسنامه عمرانی سال دانشگاه و ارسال آن به سازمان برنامه وبودجه کشور.

ـ پیگیری اجرای سامانه جامع آماری با هماهنگی کلیه واحدهای دانشگاه جهت اجرایی شدن ، برنامه ریزی کارگاه های آموزشی و اجرای جلسات با 
شرکت آن.

ـ جمع آوری و تهیه اطالعات آماری فرم های و سامانه  های وزارت علوم و تکمیل و ارسال آن به وزارت متبوع .
ـ ارائه و ارسال انواع گزارشات ، آمار و اطالعات موردنیاز استانداری گلستان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کشور ، سازمان ها و واحدهای تابعه 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور.
ـ هماهنگی با مدیریت امور اداری در خصوص برنامه ریزی امور تشکیالت دانشگاه .

ـ ارسال آمار به سامانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شامل: آمار دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس فرمت موسسه - آمار و اطالعات 
)اعضای هیات علمی غیر هیات علمی(- آمار و اطالعات دانش آموختگان. 

ـ بارگذاری کلیه اطالعات در سامانه جامع آموزش عالی وزارت عتف )HES( شامل : اطالعات تشکیالت و سازمان تفضیلی دانشگاه - اطالعات 
شناسنامه ای، مدارک تحصیلی ، قرارداد پرسنلی و رزومه کاری )اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی( - ورود اطالعات شناسنامه ای و بارگذاری مدارک 
مربوط به طرح سربازی و پیگیری جهت دریافت ابالغ طرح سربازی افراد معرفی شده - بارگذاری گزارش شش ماهه طرح سربازی 4 نفر از اعضای هیات 

علمی طرح سربازی.
ـ نظارت و اصالح اطالعات بارگذاری شده از سامانه ملی )HES( به سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور.

ـ پرونده کارگزینی اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت الکترونیکی بایگانی شده است
ـ تنظیم، توجیه و پیگیری و در نهایت تصویب نمودار تشکیالتی و چارت سازمانی دانشگاه )سال 1393 (

ـ اجرای مصوبات و قوانین در قالب تحول اداری دانشگاه .
ـ هماهنگی و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ضمن خدمت کارکنان .

ـ پیگیری و اجرای امور محوله از سوی ریاست و معاون محترم دانشگاه و ارائه گزارشات دوره ای و ساالنه
ـ تخصیص پست های سازمانی به پرسنل

ـ همکاری با مدیریت مالی و اداری دانشگاه در سطح حوزه وظایف معاون اداری و مالی و توسعه منابع
ـ حضور و مشارکت در جلسات مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری منطقه 2 کشور

ـ شرکت در جلسات ملی و استانی مرتبط با حوزه وظایف دفتر
ـ برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی برای کارکنان

ـ آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1399 با برگزاری شش دوره کارگاه بصورت آنالین به همراه آزمون و صدور گواهی بدلیل شیوع بیماری کرونا.

عملکرد بودجه

در دوره 8 ساله منتهی به سال 1400 بودجه مصوب کل دانشگاه 19/5 درصد، بودجه جاری 21 درصد، تملک دارایی های سرمایه ای 10/6 درصد و 
درآمد 24/7 درصد رشد داشته است بطوری که بودجه مصوب سال 1400 نسبت به سال 1399 در هزینه ای 50/7 درصد، تملک دارایی های سرمایه ای 80/5 

درصد و درآمد16/6 درصد افزایش داشته است. 
در قانون بودجه سال 1400 کشور حدود 1360 میلیارد ریال اعتبار جاری، بالغ بر 181 میلیارد ریال تملک دارایی های سرمایه ای و 70 میلیارد ریال 

درآمد اختصاصی پیش بینی شده است.
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الف- کل بودجه دانشگاه
از سال 1392 الی 1399 رشدی معادل 15/5 در اعتبارات مصوب دانشگاه مشاهده می شود که در عملکرد به 20 درصد رسیده است بطوری که عملکرد 

از حدود284 میلیارد ریال به حدود 1012 میلیارد ریال رسیده است. 
در واقع 86 درصد بودجه تحقق پیدا کرده است. این عملکرد در سال 1392 به میزان 73/3 درصد بوده است که در سال 1399 به بیشترین مقدار خود 

در طول دوره و به میزان 95/2 درصد رسیده است. البته عملکرد سال 1399 هنوز قطعی نشده است و تخمینی است. 

ب- بودجه هزینه ای )جاری(
از سال 1392 الی 99 رشدی معادل 17/3 در اعتبارات مصوب جاری دانشگاه مشاهده می شود که در عملکرد به 20 درصد رسیده است بطوری که عملکرد 
از حدود252 میلیارد ریال به حدود 902 میلیارد ریال رسیده است. در واقع 87/6 درصد بودجه جاری تحقق پیدا کرده است. این عملکرد در سال 1392 به 

میزان 85/3 درصد بوده است که در سال 1399 به میزان 100 درصد رسیده است. 
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ج- بودجه تملک سرمایه ای 
از سال 1392 الی 1399 رشدی معادل 3/2 در اعتبارات مصوب تملک سرمایه ای دانشگاه مشاهده می شود که در عملکرد به 13 درصد رسیده است 

بطوری که عملکرد از حدود21 میلیارد ریال به حدود 49/8 میلیارد ریال رسیده است. 
در واقع 65/7 درصد بودجه تملک سرمایه ای تحقق پیدا کرده است. این عملکرد در سال 1392 حدود 26 درصد بوده است که در سال 1399 به میزان 
50 درصد رسیده است. بطوری که حدود 30 درصد اعتبارت تملک سرمایه ای دانشگاه در طول دوره صرف تعمیر، تجهیز و محوطه سازی شده است. در 

اعتبارت مصوب دانشگاه روند کاهشی 4 درصد در اعتبارات تعمیر و تجهیز در نظر گرفته شده بود که در عمل 7/5 رشد در عملکرد اتفاق افتاده است. 

د- درآمد اختصاصی
از سال 1392 الی 1399 رشدی معادل 25/8 در درآمدهای دانشگاه پیش بینی شده است که در عملکرد به 26/8 درصد رسیده است بطوری که عملکرد 

از حدود11378 میلیون ریال به حدود 60000 میلیون ریال رسیده است. 
در واقع 99/4 درصد درآمدهای پیش بینی شده دوره محقق شده است. این عملکرد در سال 1392 به میزان 94/8 درصد بوده است که در سال 1399 

به بیش از 100 درصد رسیده است. 
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ه- عملکرد بودجه پروژه های عمرانی ملی
از بین پروژه های ملی پروژه توسعه دانشکده تولید گیاهی از سال 1384 آغاز شد که فاز اول این پروژه همزمان با آغاز هفته دولت در شهریور 1394و فاز 
دوم آن در بهمن ماه 1394 به بهره برداری رسید. فاز اول سالن ورزشی و استخر نیز در اردیبهشت سال 1397 شامل سالن های بدنسازی، ایروبیک، تنیس 

روی میز، تیراندازی، اسکواش، شطرنج و فضای اداری و
همچنین فاز دوم این مجموعه شامل پروژه استخر آفتاب در بهمن ماه افتتاح شد. با اتمام احداث دانشکده جنگلداری و فناوری چوب در سال 1400 شاهد 

افتتاح آن خواهیم بود اما سایر پروژه ها تا دریافت کل اعتبارات مورد نیاز به روند اجرایی خود ادامه خواهند داد. 

و - عملکرد بودجه پروژه های عمرانی متفرقه
کتابخانه مرکزی در سال 1393 تکمیل گردید. آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب در سال 1394 آغاز و در سال به بهره برداری رسید. 

احداث پایلوت پلنت صنایع غذایی و کارگاه مبلمان و فرآورده های چندسازه چوبی در سال 1396 آغاز و در سال 1399 تکمیل و به بهره برداری رسیدند. 
مجتمع آموزشی در سال 1395، طرح و توسعه دامداری مزرعه شماره یک، سوله مکانیک و تکمیل ساختمان مرغداری در سال 1396 خاتمه یافت و 

تکمیل پروژه های مرکز نوآوری و سردر ورودی شمالی دانشگاه و محوطه سازی آن برای سال 1400 برنامه ریزی شده است.
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ـ پیگیری و نظارت بر اجرای آبیاری مکانیزه بوستان امید پردیس
ـ پیگیری و مستقر نمودن 4 دستگاه المان شارژ خورشیدی موبایل و تبلت در پردیس )دو دستگاه محوطه بوستان امید و یک دستگاه در ایستگاه اتوبوس 
روبروی ساختمان آزمایشگاه و یک دستگاه مابین مسجد و سلف سرویس( حسب دستور ریاست محترم دانشگاه و ارسال اسناد هزینه مربوطه در حوزه مالی 

جهت پرداخت
ـ تهیه دو دستگاه فوتبال دستی جهت حوزه معاونت دانشجویی )خوابگاه پسران( حسب دستور ریاست محترم دانشگاه

ـ جمع آوری لوله  های اسپیلت از نمای خارجی ساختمان کتابخانه مرکزی پردیس و متمرکز کردن کندانسورهای کولرگازی در یک مجموعه و نصب 
سایبان جهت افزایش بازدهی سرمایشی در راستای زیباسازی ساختمان  ها.

ـ پشتیبانی از کلیه مراسم )روز معلم، روز زن، روز کارمند و...( و کمک به برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی و همچنین تهیه و خرید و خدمات کلیه 
نیازمندی های حوزه ریاست و معاونت اداری مالی و توسعه منابع توسط واحد کارپردازی.

ـ ساماندهی انبار مرکزی )تفکیک و مرتب نمودن انبارها - ادامه کار در دست اقدام می باشد(
ـ جمع آوری و دسته بندی ضایعات و فروش آن در چند مرحله از واحدهای دانشگاه جمعاً به مبلغ حدود 100 میلیون ریال و واریز وجه به حساب 

درآمد  های متفرقه دانشگاه توسط خریداران ضایعات و تسلیم فیش  های واریزی به مدیریت مالی در راستای پاک سازی و زیباسازی فضا .
ـ نظارت بر اجرای فروش شیر و دام های کم بازده توسط دانشکده علوم دامی و واریز وجه آن به حساب درآمدهای متفرقه دانشگاه و تسلیم فیش  های 

واریزی به مدیریت مالی.
ـ تجهیز مرکز ژئوماتیک )تهیه 4 دستگاه دیتا پروژکتور ، 4 دستگاه پرده نمایش و 3 عدد وایت برد و 25 دستگاه سیستم کامپیوتر و پیگیری نصب پرده 

پنجره  ها و تهیه اجناس و تجهیزات اجرای شبکه مجموعه ژئوماتیک( و ارسال اسناد مالی مربوطه و صدور چک در وجه فروشندگان 
ـ پیشنهاد و اجرای طرح تولید 20 هزار عدد نشاء فصلی پاییزه )بنفشه، مینا، قرنفل، همیشه بهار و شب بو( در خزانه جنب گلخانه دانشگاه )سایت شهید 

بهشتی( جهت بازکاشت در محوطه  های فضای سبز دانشگاه 
ـ پیگیری جهت تهیه 5 عدد منبع پلی اتیلن در راستای طرح مدیریت سبز جمع آوری آب باران ساختمان ها

ـ برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه گلستان در خصوص بررسی پرداختی  های دو دانشگاه بابت قبوض مشترک مصرفی آب و برق و گاز و متعادل کردن 
مجموع واریزی  ها برابر توافق اولیه

ـ رسیدگی به مهمانسرا  ها و تعویض موکت واحدها 
ـ تجهیز دفتر نظارت و ارزیابی به 4 کمد بایگانی

ـ الیروبی و تعمیر سیستم چاه عمیق واقع در بوستان امید پردیس جهت استفاده بهینه در آبیاری فضای سبز 
ـ متمرکز کردن کندانسور کولرهای سازمان مرکزی و نصب سایبان جهت بازدهی سرمایش

ـ اجرای مصوبات کشوری و مصوبات هیأت امناء ، هیات اجرائی جذب ، هیات اجرائی منابع انسانی ، کمیته ترفیعات ، هیات ممیزه ، هیات رئیسه و سایر 
هیات ها و کمیته های مرتبط بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه 

ـ تبدیل وضعیت اعضای قراردادی دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری به پیمانی
ـ تبدیل وضعیت ایثارگران دانشگاه به رسمی قطعی در اسرع وقت به استناد بند »و« ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

ـ بهره مند نمودن اعضای قراردادی دانشگاه از تمامی مزایای حقوقی اعضای پیمانی و رسمی 
ـ پرداخت کمک هزینه های غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب و .... بر اساس مجوزهای اخذ شده به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی 

ـ برقراری کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی جدید االستخدام از ابتدای سال 1397 بر اساس مجوز اخذ شده از هیأت امناء
ـ اخذ شماره مستخدم برای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی از سامانه کارمند ایران

ـ اخذ شناسه قراردادی برای تمامی اعضای غیر هیأت علمی از سامانه کارمند ایران
ـ ارتقای مجدد دستگاه های ثبت تردد از ثبت اثر انگشت به ثبت چهره به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا از فروردین 1399.

ـ برقراری حق مدیریت اعضاء هیأت علمی بازنشسته در فرآیند همسان سازی صندوق بازنشستگی کشوری 
ـ برقراری حق مدیریت ، پایه، رتبه، گروه، ایثارگری و ... اعضای غیر هیأت علمی بازنشسته در فرآیند بازنشستگی کشوری و درج اطالعات مربوطه در 

سایت سازمان بازنشستگی کشوری
ـ آپلود مدارک ایثارگری اعضای غیر هیأت علمی بازنشسته در سایت سازمان بازنشستگی

ـ به منظور تسهیل در انجام امور اعضای غیر هیات علمی برگزاری منظم جلسات هیات اجرائی منابع انسانی )در طول 8 سال 174 جلسه(
ـ تشکیل کمیته های ارزیابی عملکرد، ارتقاء رتبه، سختی کار و بسیاری از کمیته های دیگر در کنار هیأت اجرائی منابع انسانی 

ـ اختصاص پست کارشناس مسئول به تعداد 28 نفر بر اساس شیوه نامه از سال 1392 تا کنون 
ـ روند تغییرات پرسنل دانشگاه در جداول ذیل مشاهده می شود

عملکرد مدیریت امور اداری و پشتیبانی 



صفحه  16 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد پرسنل غیر هیات علمی )رسمی، پیمانی و قراردادی( دانشگاه در این دوره از 251 نفر به 202 نفر کاهش داشته که رشدی معادل 
2/7- درصد را نشان می دهد بطوری که سهم نیروهای رسمی به کل نیروها از 25/8 درصد به 26/4 درصد افزایش یافته است و با توجه به 

کاهش کل نیروها در تمام شاخص های استخدامی روند کاهشی مشاهده می شود. 

تعداد پرسنل هیات علمی در این دوره از 167 نفر به 188 نفر افزایش داشته که رشدی معادل 1/5 درصد را نشان می دهد بطوری که سهم 
نیروهای رسمی از 60/5 درصد به 84 درصد افزایش یافته است.



صفحه  17 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ـ اجرای حسابداری تعهدی دردانشگاه در سال 1394
ـ رفع موانع جذب درآمد اختصاصی دانشگاه و افزایش 495 درصدی درآمد از سال 1392 تا سال 1399 

ـ صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و انتقال به حساب عمرانی طبق لیست پیوست جهت تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه، خرید زمین کشاورزی و ... 
با رعایت پرداخت به موقع کلیه هزینه های غیر عمرانی 

ـ شناسایی، ارزیابی و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه و ثبت درسامانه سادا
ـ تعیین تکلیف بیش از 200 پرونده غیرقطعی سنوات قبل )از سال 1370 الی 1393( ،در راستای دریافت گزارش مطلوب از حسابرسان منتخب هیات 

امناء درخصوص صورت های مالی دانشگاه 
ـ تکمیل و به روز رسانی اطالعات سامانه های مختلف مرتبط با مالی از قبل سامانه سماد ، سادا ، سناما و ....

ـ فرایند نویسی کلیه امور مالی دانشگاه جهت تکریم ارباب رجوع
ـ پرداخت به موقع کلیه مطالبات پیمانکاران، اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی از سال 1392 الی 1399 

ـ پیگیری های الزم درخصوص انعقاد قراردادهای درآمدی از قبیل دکل مخابراتی، نانوایی، سود بانکی، فروش مقطوعات جنگلی و ..
ـ برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان از قبیل آشنایی با قوانین و اهمیت پولشویی، آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه، حسابداری تخصصی و ...

ـ گزارش پرداختی ها شامل:

عملکرد مدیریت امور مالی

الف- هزینه حقوق و دستمزد:
عملکرد حقوق و دستمزد در دوره سال 1392 الی 1398 برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی به ترتیب 16/3 و 17/8 دردصد رشد داشته و در 

مجموع از 75 میلیارد ریال به 425 میلیارد ریال رسیده و 2/5 برابر شده است.



صفحه  18 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ج- هزینه قرداد های حجمی
هزینه  های نیروهای حجمی و قرارداد با شرکت ها با 16/7 درصد رشد به بالغ بر 60 میلیارد ریال رسیده است.

ب- سایر هزینه های پرسنلی:
عملکرد سایر هزینه های پرسنلی نیز برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی به ترتیب 24/2 و 19/6 رشد داشته و در مجموع از 5/5 میلیارد ریال به 

17/7 میلیارد ریال رسیده و 3/2 برابر شده است.



صفحه  19 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

د- سایر هزینه های اداری
سایر هزینه های اداری با 19/4 درصد رشد به 42 میلیارد رسیده و نزدیک 3 برابر شده است.

ه- حق التدریس
بطور متوسط سالیانه 36 میلیارد ریال برای حق التدریس در دانشگاه هزینه شده است که رشدی معادل 14/5 درصد داشته است.



صفحه  20 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ز- هزینه های فرهنگی و دانشجویی
در سال 1398 حدود 27 میلیارد برای فعالیت های دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه هزینه شده است که رشدی حدود 5 درصد داشته است.

و- هزینه های پژوهشی
بطور متوسط سالیانه91 میلیارد ریال برای پژوهش در دانشگاه هزینه شده است که رشدی معادل 16/3 درصد داشته است.



صفحه  21 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش پرداخت تسهیالت رفاهی به قرار ذیل است:
در مجموع  در سال های 1392 الی 1399 بالغ بر 152 میلیارد ریال صرف کمک های رفاهی شده است که رشدی معادل 18/2 درصد را نشان می دهد. 
رفاهی پایان سال بالغ بر 34 درصد کمک های سال 1399 را در بر می گیرد بطوری که این کمک به حدود 11 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 1392 

به میزان 2/5 برابر افزایش یافته است.

انواع تسهیالت رفاهی شامل:
الف: هدایا

این هدایا به مناسبت های مختلفی به کارکنان تعلق گرفته که نمودار ذیل نشان دهنده این افزایش است بطوری که در این سال ها 2/4 برابر شده 
است. 
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صفحه  22 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

د- کمک های غیر نقدی
این کمک های غیر نقدی بصورت بن در عمل از سال 1394 در دانشگاه آغاز شد و 42 درصد رشد داشته و 6 برابر شده است.

ب- کمک هزینه
کمک هزینه به مناسبت ایام خاص همچون ماه مبارک رمضان، هزینه سفر و غیره از جمله مواردی هستند که در این سال ها 5/6 درصد رشد داشته است.



صفحه  23 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

کارکرد مدیریت فنی

سال 1393
ـ تعمیر و باز سازی پست اصلی برق در مجموعه پردیس              
ـ تهیه اسناد و بر آورد اجرای استخر در مزرعه شماره یک             

ـ ایزو گام پشت ساختمان شیالت در پردیس                      
ـ ایزو گام کتابخانه مرکزی در پردیس                         

ـ اجرای لوله گذاری به منظور رفع مشکل فاضالب در بلوک و خوابگاه خواهران جمع آوری شبکه فاضالب خوابگاه و اتصال به شبکه شهری
ـ تعمیرات اساس در ساختمان سازمان مرکزی مطابق با دستورالعمل های سازمان میراث فرهنگی          

    
سال 1394

ـ تعمیرات تصفیه خوانه خوابگاه برادران و تصفیه خانه غربی مجموعه پردیس
ـ تعمیر و تعویض پست تلفن 100 زوج پارکینک نقلیه

ـ انجام تعمیرات کلی در بلوک 4،3و 7 خوابگاه خواهران
ـ ساخت استخر در مزرعه

ـ پیگیری و تهیه و ساخت و نصب کابینت 14 آزمایشگاه در تولید گیاهی
ـ جمع کردن موتورخانه مجموعه آموزشی پردیس و احداث موتورخانه جدید بصورت کامل

ـ تعمیرات کلی ابنیه در موتورخانه های پردیس و سلف سرویس
ـ  اجرای پارکینک در مجموعه پردیس

ـ انجام کارهای تعمیراتی در کتابخانه پردیس
ـ بازدید از مهد کودک و تهیه نقشه و براورد هزینه ابنیه و تاسیسات و در نهایت باز سازی جهت بهره برداری پژوهشی

ـ ساخت و نصب کانتر آزمایشگاه تولید گیاهی

ه - بیمه
در مجموع در سال های 1392 الی 1399 حدود40 میلیارد ریال صرف کمک هزینه های بیمه شده است که رشدی معادل 37/5 درصد را نشان می دهد 

که نسبت به سال پایه 9/3 برابر شده است. 

عملکرد مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 



صفحه  24 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

سال 1395
ـ رفع نقص و اجرای جدید سیستم حفاظت کاتدیک در محوطه پردیس

ـ باز سازی و تعویض مدار و کابلهای دو دستگاه کندانسور و چیلر مربوط به دانشکده جنگل
ـ الیروبی چاهک تصفیه خانه و مرمت منهوالن در پردیس

ـ باز سازی موتورخانه بلوکهای 2و3 در خوابگاه برادران
ـ سکو بندی آزمایشگاهها در تولید گیاهی شامل کانتر وسط و کابینتهای دیواری و زمینی و نصب سینک ضد اسید و شیراالت اب و فاضالب مربوطه آزمایشگاه ها 

شامل1-ازمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی 2- بیو تکنولوژی گیاهان باغی 3-ویروس شناسی 4- اصالح نباتات 5- رشد گیاهان باغی
ـ سنک کاری حوضچه سلف سرویس پردیس.

ـ تخریب بلوک خوابگاه خواهران و باز سازی مجدد آن
ـ اتصال فاضالب بلوکهای5،4،3،1 و6 خوابگاه خواهران به شبکه فاضالب شهری

ـ ترمیم تانکر هوایی منبع هوایی خوابگاه خواهران
ـ نور پردازی در محوطه تولید گیاهی برای جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 

ـ باز سازی و ترمیم تابلو برق خوابگاه خواهران
ـ باز سازی وترمیم تابلو برق خوابگاه برادران بلوک 2

ـ اجرای آسفالت ورودی دانشگاه 
ـ کابل کشی داخل سوله آب و خاک و سینی گذاری 

ـ انجام کار در پژوهشکده که هزینه انجام شده 
ـ تعمیر و باز سازی کندانسور های چیلر پردیس) دانشکده جنگل و شیالت(

ـ تعویض لوله های آب محوطه دانشگاه
ـ تعویض لوله کشی شوفاژ و برخی از رادیاتورهای قدیمی در مهمانسرای 

ـ خرید و تعویض یکدستگاه دیگ 25000 و تعمیر کلکتور موتورخانه کتابخانه قدیم

سال 1396
ـ تعویض یک دستگاه دیگ500 هزار کیلو کالری با کلکتور جدید در بلوک 8 خوابگاه خواهران

ـ لوله کشی جدید آب گرم بلوک های 5،4 و 6 در خوابگاه خواهران بدلیل فرسودگی
ـ حفر چاه جذبی سازمان مرکزی

ـ تعمیر موتورخانه شماره 2 خوابگاه برادران
ـ فنس کشی محوطه پروژه پژوهشکده

ـ ساخت سرویس بهداشتی پارک بوتانیک
ـ محوطه سازی خوابگاه خواهران آب نمای کانال تاسیسات

ـ سرویس دوره ای پست اصلی برق 20 کیلو ولت در پردیس
ـ باز سازی و مقاوم سازی پژوهشکده

سال 1397
ـ انجام کار ها در پروژه مرغداری واقع در مزرعه شماره یک به مساحت 400 متر

ـ اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف برق:
ـ استفاده از المپ های کم مصرف

ـ نصب سنسور های حرکتی در سرویس ها و بعضی از مکان های عمومی دانشگاه
ـ سرویس و تمیزکاری تجهیزات از قبیل شمش ها، مقره ها، سکسیونرها و دیگر قطعات پست برق کیلو ولت

ـ نصب بانک خازن در پست 20 کیلو ولت به منظور صرف جویی در نیروی برق
ـ نصب سیستم سر مایشی بلوک طبقه اول ضلع شرقی و غربی
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ـ ساخت 84 متر کابینت ازمایشگاهی برای تولید گیاهی
ـ نصب سیلندرهای فوق کم مصرف بجای مهتابی های قدیمی در راهرو ساختمان صنایع غذایی

ـ ایمن کردن گلخانه های قدیمی و کابل کشی و نصب تابلو در انها
ـ ساخت و نصب کانال سرمایشی در طبقه های اول خوابگاه خواهران

ـ ساخت ونصب کانال و دو دستگاه سیستم سرمایشی به ظرفیت 10 و7/5تن تبرید در بلوک 9 خوابگاه خواهران
ـ پروژه سر درب دانشگاه

ـ کار در پژوهشکده واقع در پردیس 
ـ  انجام کار در سالن قارچ 

   سال 1398
ـ احداث سرویس بهداشتی ساختمان جنگل

ـ سرویس کامل پست های برق دانشگاه در مجموعه پردیس
ـ تعویض تمامی مهتابی های رو کار و پر مصرف ساختماهای قدیمی در مجموعه پردیس و جایگزین با المپ های کم مصرف ال ای دی

ـ پیگیری و خرید امتیاز پست جدید گاز در پردیس
ـ تکمیل نانوایی جدید در سلف سرویس پردیس

ـ تکمیل و اجرای طرح گوسفند داری مزرعه شماره یک
ـ تعمیر باالبر غذا و تعویض تابلوی برق آن در سلف سرویس پردیس
ـ طراحی و اجراء و ساخت گلخانه جدید واقع در سایت پردیس عدد

ـ تعمیرات اساسی سالن آشپزخانه سلف پردیس
ـ تعمیر اساسی وضوخانه پردیس

ـ تعمیرات در سلف سرویس پردیس
ـ احداث سرد خانه زیر صفر ساختمان تولیدات گیاهی

ـ تعمیرات اساسی بلوک خوابگاه خواهران 7و 8
ـ نصب سنسور های حرکتی در یک راهرو دیگر تولیدات و جلوی آسانسور های طبقات ساختمان تولیدات

ـ نصب پنل چراغ ال ای دی برای سرویس های ساختمان جنگل و مرتع
ـ تعمیرات اساسی تصفیه خانه خوابگاه برادران و احداث مخزن ذخیره به میزان 200متر معکب برای پساب و لوله کشی برای آبیاری فضای سبز

سال 1399
ـ هوشمند کردن 3 عدد موتور خانه دانشگاه در سایت مرکزی

ـ خرید تجهیزات دامداری و راه انداری مربوط به علوم دامی و مرغ تخم گذار
ـ تکمیل و تحویل ساختمان بلوک 2 خوابگاه خواهران

ـ تکمیل سر درب در ضلع شمالی پردیس
ـ تعمیرات اساسی آهن آالت زیرسقف سالن ونیرو

ـ تعمیرات آسانسور تولیدات گیاهی و ساختمان جنگل

کارکرد مدیریت سبز
ـ ابالغ دستورالعمل مدیریت سبز )مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست( به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، تمرکز و استمرار 

فعالیت ها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی)سال 1395(
ـ تشکیل شورای راهبری، کمیته های اصالح الگوی مصرف و آموزشی- فرهنگی 

ـ ارایه گزارش و شرح مختصر فعالیت ها در چهار دسته طبقه بندی شده است و درذیل به استحضار می رسد:
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1. مدیریت فعالیت های زیست محیطی و بهره برداری سبز 
1.1. استفاده از انرژی های پاک
1.2. بهینه سازی مصرف انرژی

الف(سیستم روشنایی و برق مصرفی
ب(دستگاه های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع

ج(تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها 
GHP,CHP,CCHP ـ
ـ طراحی بانک خازنی

ـ تعمیرات بانک خازنی
ـ تعویض چراغ

ـ دیگ چگالشی
ـ آبگرم کن خورشیدی

1.3. آب
1.3.1. مدیریت مصرف آب

1.3.2. مدیریت پساب
ـ آبیاری تحت فشار

ـ ذخیره آبهای سطحی
ـ استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب خوابگاه برادران

ـ استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب پردیس
1.4.حمل ونقل

ـ استفاده بهینه و حداکثری از سیستم ناوگان حمل و نقل دانشگاه در جهت پیشبرد ماموریت های محوله

2 . مواد و منابع سبز
2.1. زباله و پسماند

 تفکیک در مبدا

3. مدیریت فرهنگی  اجتماعی سبز
ـ اطالع رسانی و ارتقای آموزش

ـ برگزاری کالس های آموزش اصالح الگوی مصرف 
ـ برگزاری کالس های آموزش تفکیک زباله 

ـ برگزاری مسابقات اتاق سبز
ـ تهیه و تدوین منشور مدیریت سبز 

ـ به روزرسانی سیستم اتوماسیون اداری 

4. مدیریت آموزش و پژوهش
4.1. آموزش و پژوهش سبز

ـ هدایت پایان نامه های دانشجویی به سمت مدیریت سبز و دانشگاه پایدار
ـ طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر دستگاه ها در زمینه ی مدیریت سبز و توسعه پایدار

ـ هدایت واحدهای درسی به سمت محوریت توسعه پایدار و دانشگاه سبز
دستیابی به معیارهای »دانشگاه سبز« در سطح بین المللی و رتبه دانشگاه در فهرست دانشگاه های سبز دنیا

 ،)GrEEnMEtriC( ـ نخستین بار در رتبه  بندی بین  المللی دانشگاه  های سبز جهان
ـ در سال 2020 میالدی میان 912 موسسه ، موفق به کسب رتبه  ی 550 )در سطح جهان(، 

ـ در میان 41 موسسه ارزیابی شده  ی ایرانی، رتبه 18 را در بین دانشگاه  های سبز برترکشور از آِن خود کرد.
 دانشگاه  هایی همچون وخنینگن از هلند، آکسفورد و ناتینگهام از انگلستان، کالیفرنیاـ  دیویس از آمریکا جزو برترین دانشگاه  های این ارزیابی در سال جاری 

میالدی
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احداث فضای جدید، بازسازی و بهسازی مجموعه اماکن ورزشی )روباز و سرپوشیده(

تجهیزات سالنی فضای کالبدی اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی دانشجویان و کارکنان

 

   42  

 مجموعه اماکن ورزشی )روباز و سرپوشیده(. و بهسازیاحداث فضای جدید، بازسازی  -0
 ج

 (ریالمبلغ ) سال
0090 0010111111 
0090 0710001111 
 )با احتساب چمن مصنوعی( 0100010111111 0092
0091 08117011111 
0091 09111001211 
0097 02711011111 
0098 01017811011 
 مجموعه آفتاب( )بدون احتساب فضای ورزشی 20010181111 0099
 )مجموعه در حال احداث زمین ساحلی روباز( 0171111111111 0211

 1121012811111 جمع کل )ریال(
 

 
 

 .فضای کالبدی اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی دانشجویان و کارکنانتجهیزات سالنی  -2

 مبلغ )ریال( سال مبلغ )ریال( سال
0090 09718911111 0097 10118921111 
0090 00210901111 0098 00111981111 
0092 09012081111 0099 0111117811111 
0091 77110001111 0211 **** 
 1119811901011 جمع کل )ریال( 12010181111 0091

 

 

 

 

9912 9919 9914 9915 9916 9917 9918 9911 9400 
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تحقق اهداف کالن راهبردی نیازمند زیرســاخت هایی اســت که بســتر را برای اجرای فعالیت ها و اقدامات مرتبط با این اهداف فراهم 
کنند.  

یکی از زیرساختهای موردنیاز، تأمین فضاهای فیزیکی و امکانات کالبدی مناسب است. وجود امکانات کالبدی برای انجام فعالیت های اصلی 
دانشگاه ) آموزش، پژوهش و فرهنگ( و نیز ایجاد بستر الزم برای یک زندگی دانشگاهی دلپذیر و ایجاد خاطره خوش از دانشگاه ضروری 
است. امکانات کالبدی شــامل دانشکده ها، آزمایشــگاه ها ، کارگاه های به روز و مجهز، ســایت های کامپیوتری، امکانات شبیه سازی، 
زیرساخت های مناسب برای انجام محاسبات سنگین و تحلیل داده های بزرگ، مکان های مجهز ورزشــی، فضاهای مناســب برای کار 

گروهی )تیمی(، ســالن ها و مکان های مناســب برای اجتماعات و فضای سبز است. 
در این رابطه اقدامات مهمی در طول سال های 1392 تا 1400 صورت گرفته است که در ادامه به اختصار تشریح خواهد شد:

1ـ افزایش زیربنای ساختمان های پردیس از30.264 متر مربع به 62.325 متر مربع و توسعه بیش از 100درصد در طول 8 سال با اعتبار 536 
میلیارد ریال که ارزش فعلی ساختمان های احداث شده معادل 400 میلیارد تومان است.

2ـ پروژه های در حال ساخت با زیربنای 23.000 متر مربع و با اعتبار هزینه شده 362 میلیار ریال  که پیشرفت فیزیکی بین 50 تا 95 درصد 
ست و درصورت افتتاح، توسعه بیش از 180درصد در زیر بنای ساختمان ها خواهیم داشت.

3ـ  افزایش سطح خیابان و پارکینگ از 12.485 متر مربع به 37.216 متر مربع با اعتبار 53 میلیارد ریالـ  میزان توسعه 198 درصد
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4ـ افزایش سطح محوطه سازی و فضای سبز از24.158 متر مربع به 75.499 متر مربعـ  میزان توسعه 212 درصد

 های پردیس دانشگاهافزایش زیربنای ساختمان

 30.264 1392قبل از سال 
 32.061 1392بعد از سال 

 62.325 تجمعی
 

 

 های پردیس دانشگاهها و پارکینگافزایش سطح خیابان

 12.485 1392قبل از سال 
 24.731 1392بعد از سال 

 37.216 تجمعی
 

 

 و فضای سبز پردیس دانشگاه سازیافزایش محوطه

 24.158 1392قبل از سال 
 51.341 1392بعد از سال 

 75.499 تجمعی
 
 

 زیر بنایی توسعه ساختمانها و تأسیساتاحداث، 

در دانشــگاه و توســعه و  زیربنایی ســاختمان و تأسیســات توسعهمجموعــه اقداماتــی کــه در ارتبــاط بــا 
 .است، در ادامه گزارش شده است صورت گرفته 1400تا ســال 1392احداث فضای ســبز از ســال 

 
 شرح ردیف

 احداث پارکینگ ضلع جنوب مجتمع شهید چمران 1
 احداث پارکینگ ضلع شمالی و شرقی دانشکده تولید گیاهی 2
 آفتاباحداث پارکینک ضلع شرقی مجموعه ورزشی  3
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احداث، توسعه ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی
مجموعــه اقداماتــی کــه در ارتبــاط بــا توسعه ســاختمان و تأسیســات زیربنایی در دانشــگاه و توســعه و احداث فضای 

ســبز از ســال 1392 تا ســال1400 صورت گرفته است، در ادامه گزارش شده است.

احداث پارکینگ ضلع جنوب مجتمع شهید چمران
احداث پارکینگ ضلع شمالی و شرقی دانشکده تولید گیاهی

احداث پارکینک ضلع شرقی مجموعه ورزشی آفتاب
احداث پارکینک ضلع شمالی دانشکده منابع طبیعی

احداث پارکینگ اتوبوس واقع در ضلع غربی سردرب شمالی
احداث پارکینگ ضلع شرقی مجتمع نوآوری

احداث پست اختصاصی در ضلع غربی مجتمع شهید چمران
احداث پست اختصاصی در ضلع شمالی دانشکده تولید گیاهی
احداث پست اختصاصی در ضلع شرقی مجتمع ورزشی آفتاب

توسعه و افزایش طول شبکه 20 کیلو ولت دانشگاه از 890 متر طول به 1.886 متر طول 
توسعه و افزایش طول شبکه گاز به میزان 663 متر طول

احداث نرده های دیوار جنوبی پردیس دانشگاه به طول 174 متر به منظور ارتقای امنیت
توسعه و افزایش مسیر عبور کابل های تلفن به متراژ  1.523 متر

توسعه و افزایش مسیر عبور فیبر نوری به متراژ 1.523 متر
اصالح و تغییر مسیر لوله های آبرسانی ضلع شرقی پردیس دانشگاه

احداث و توسعه جاده های دسترسی پردیس دانشگاه
احداث سیل بند در ضلع شرقی پردیس دانشگاه به متراژ 396 متر
احداث نرده محافظ در پارکینگ ضلع شرقی مجتمع ورزشی آفتاب

احداث بوستان امید به متراژ 10.219 متر مربع
احداث و توسعه فضای سبز از  24.158  متر مربع  به 75.499 متر مربع

احداث بوستان طبیعت به متراژ  2.000 متر مربع
احداث آبنما در ضلع شمالی و جنوبی دانشکده تولید گیاهی

احداث آب نما در بوستان امید
احداث و توسعه سیستم آبیاری قطره ای در فضاهای سبز پردیس دانشگاه

احداث سیستم جمع آوری آب باران در مجتمع ورزشی آفتاب به ظرفیت    
احداث سیستم جمع آوری آب باران در آزمایشگاه آب و رسوب به ظرفیت    

احداث بوستان کسب و کار دانشجویی
نصب و استفاده از ویپ در پردیس دانشگاه

فلیم سنگ پله ورودی مجتمع شهید چمران
مقاوم سازی اسکلت ساختمان پژوهشکده زراعت
احداث و توسعه پیاده رو های دانشگاه به متراژ  

احداث توسعه و ترمیم جداول جوی آب محوطه پردیس دانشگاه
احداث ایستگاه هواشناسی پردیس دانشگاه

احداث زمین روباز ورزشی چند منظوره به متراژ
احداث و توسعه شبکه آبرسانی مزرعه شماره 1

احداث و توسعه شبکه جمع آوری فاضالب دانشگاه
احداث آب نما در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی آفتاب



صفحه  31 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

کتابخانه مرکزی
با توجه به نیاز دانشگاه به ساخت کتابخانه مرکزی در پردیس آموزشی، طرح 
پروژه کتابخانه مرکزی در دستور کار مدیریت عمرانی دانشگاه قرار گرفت  و 
بخش هایی از کار قبل از سال 1392 انجام شده بود که با فعال شدن مجدد 
پروژه در بهمن ماه 1392 کتابخانه مرکزی دانشگاه با زیر بنای 2950 متر 

مربع در اردیبهشت ماه 1393 افتتاح و به بهره برداری رسید. 

ساختمان شهید چمران
ســاختمان شهید چمران از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه با زیربنای 
6290 متر مربع در 5 طبقه احداث و در بهمن ماه سال 1393  افتتاح و 

بهره برداری گردید. 
این مجموعه گامی موثر در ارتقاء سرانه فضای دانشگاهی و بهبود کیفیت 
فضاهای آموزشی دانشگاه  داشت که تا پیش از آن کلیه فضاها با قدمت 

چندین ساله مورد استفاده دانشجویان بود.

دانشکده تولید گیاهی
ایــن دانشکده بــا مســاحت 10286 مترمربــع  قبل از سال 1392 اسکلت 
و بخشی از سفت کاری آن انجام شده بود  با فعال شدن مجدد پروژه در 
مهرماه 1393 و اجرای آن در دو فاز  برنامه ریزی گردید که فاز اول دانشکده 
تولید گیاهی با متراژ 6000 متر مربع در شهریور 1394 افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
همزمان کار بر روی فاز دوم دانشکده در حال انجام بود که نهایتاً در بهمن 
1394 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت این تاثیر ویژه ای در ارتقاء سرانه 

فضای دانشگاهی و بهبود کیفیت فضاهای آموزشی دانشگاه  داشت.

کارگاه مکانیک ماشین آالت کشاورزی
با توجه به نیاز دانشگاه به فضایی مناسب جهت انجام آزمایشات و کارگاه 
مربوط به رشته مکانیک کشاورزی عملیات اجرایی ســاختمان آزمایشگاه 
مکانیک کشاورزی در مهر ماه 1394 آغاز و بودجه آن از محل درآمدهای 

اختصاصی دانشگاه تامین شد.
 این پروژه با زیربنای 766 متر مربع در اردیبهشت ماه 1395 توسط مدیر کل 

عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد. 

پروژه  های افتتاح شده
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آزمایشگاه آب و رسوب
با توجه به نیاز دانشگاه به فضایی مناسب جهت انجام آزمایشات آب باران، 
رودخانه، فرسایش خاک و رسوبات عملیات اجرایی ســاختمان آزمایشگاه 
آب و رسوب در اردیبهشت ماه 1395 آغاز و بودجه آن از محل درآمدهای 

اختصاصی دانشگاه تامین شد.
این پروژه با زیربنای 1465 متر مربع در بهمن ماه 1395 توسط دکتر فرهادی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید. آزمایشگاه شامل سالن اصلی 
شبیه ساز رودخانه، ، مجموعه سرویس بهداشتی، رختکن، دوش و آبدارخانه 

در طبقه همکف و فضای اداری و تحقیقاتی در نیم طبقه است.

فناوری مبلمان و فرآورده های چند سازه چوبی
با توجه به احداث دانشکده جنگلداری و صنایع چوب در پردیس دانشگاه و لزوم 
جابجایی کارگاه قدیمی صنایع چوب به پردیس آموزشی نیاز به احداث فضایی 
مناسب جهت انجام فعالیت های مرتبط با صنایع چوب  در مجاورت آن الزامی 
بود. به همین منظور با حضور دکتر ضرغام، مشاور وزیر علوم، آیین کلنگ زنی 
پروژه کارگاه فناوری مبلمان و فرآورده های چند سازه چوبی در بهمن ماه 1395 
برگزار و در مرداد ماه سال 1396 عملیات اجرایی پروژه آغاز شد. کارگاه فناوری 
مبلمان و فرآورده های چند سازه با زیر بنای 1625 متر مربع و در دو بخش سالن 
مبلمان و سالن چند سازه و مجموعه اتاق های مرتبط با عمل آوری چوب در فضای 

همکف و مجموعه آزمایشگاهی در بخش نیم طبقه می باشد. 
این پروژه در شهریور ماه سال 1399 و در هفته دولت با حضور دکتر حق شناس، 

استاندار گلستان به صورت رسمی افتتاح شد.

مجتمع فناوری صنایع غذایی
با توجه به نیاز دانشگاه به فضایی مناسب جهت انجام آزمایشات مرتبط با 
صنایع غذایی و کارگاه تولیدات مربوط به آن احداث فضایی مناسب جهت انجام 
فعالیت های مرتبط با صنایع غذایی  الزامی بود. به همین منظور با حضور دکتر 
ضرغام، مشاور وزیر علوم، آیین کلنگ زنی پروژه مجتمع فناوری صنایع غذایی 
در بهمن ماه 1395 برگزار و در مرداد ماه سال 1396 عملیات اجرایی پروژه آغاز 
شد. مجتمع فناوری صنایع غذایی با زیر بنای 1625 متر مربع و شامل سالن 
تولید ، انبار مواد اولیه ، سردخانه و مجموعه سرویس بهداشتی، رختکن، دوش 
و آبدارخانه در طبقه همکف و آزمایشگاه شیمیایی ، اتاق تست پنل ، آزمایشگاه 

میکروبی و سالن جلسات در نیم طبقه می باشد. 
این پروژه در شهریور ماه سال 1399 و در هفته دولت با حضور دکتر حق شناس، 

استاندار گلستان به صورت رسمی افتتاح گردید.

مجموعه ورزشی آفتاب
ایــن مجموعه بــا مســاحت 3127 مترمربــع  قبل از سال 1392 اسکلت 
و بخشی از سفت کاری آن انجام شده بود  با فعال شدن مجدد پروژه دربهمن  
ماه 1395 و اجرای آن در دو فاز  برنامه ریزی شد که فاز اول مجموعه ورزشی 
آفتاب با متراژ 1500 متر مربع در اردیبهشت 1397  افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار گرفت که شامل فضاهای اداری تربیت بدنی، سالن های بدنسازی، 

ایروبیک، پینگ پنگ و فوتبال دستی، تیراندازی، اسکواش و شطرنج بود. 
همزمان کار بر روی فاز دوم پروژه به متراژ 1627 متر مربع در حال انجام بود 
که نهایتاً در بهمن 1398 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که شامل 
استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و ماساژ  بود این پروژه بــا فراهم آوردن 
فضاهای ورزشی کافی تاثیر ویژه ای در ارتقاء سرانه فضای دانشگاهی و بهبود 

کیفیت فضاهای ورزشی دانشگاه  داشت.
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مجتمع نوآوری
ایــن مجتمــع بــا مســاحت 3647  مترمربــع و در دو فاز  بــا فراهم 
آوردن امکان اســتقرار واحد خدمات فناوري و نواوری نقش مهمي در ایجاد 
اشــتغال دانش بنیان در دانشــگاه داشــته اســت با استفاده از منابع داخلی و 
حمایت صورت گرفته از سوي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري پروژه 
در شهریورماه سال 1395 مجدداً فعالیت عمرانی خود را آغاز  و در تیر ماه سال 
1400 با حضور دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، استاندار گلستان و نمایندگان مردم شهر گرگان در مجلس شورای 

اسالمی افتتاح و به بهره برداري رســید. 

دانشکده منابع طبیعی
ایــن دانشکده بــا مســاحت 10000 مترمربــع  قبل از سال 1392 فونداسیون  
و بخشی از اسکلت آن اجرا شده بود که با فعال شدن مجدد پروژه درآذرماه سال 
1393 و اجرای آن در دو فاز  برنامه ریزی شد که فاز اول دانشکده اسکلت و سفت 
کاری پروژه اجرا و در فاز دوم تکمیل عملیات سفت کاری و  عملیات نازک کاری 

و تاسیسات برقی و مکانیکی آن در حال انجام است. 

خوابگاه پسران
با توجه به نیاز دانشگاه به فضایی مناسب  خوابگاهی  احداث فضایی مناسب 

جهت استفاده دانشجویان در خوابگاه برادران در دستور کار قرار گرفت.
در تیر 1395 عملیات اجرایی پروژه آغاز و در این مرحله فونداسیون و اسکلت و 

سفت کاری و نمای پروژه تا این مرحله تکمیل شده است.
این پروژه با زیربنای 3700 متر مربع در 4 طبقه تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید. 

دانشکده جنگلداری
ایــن دانشکده بــا مســاحت 5000 مترمربــع  قبل از سال 1392 فونداسیون 
آن اجرا شده بود با فعال شدن مجدد پروژه در دی ماه سال 1393 و اجرای آن 
در دو فاز  برنامه ریزی شد که فاز اول دانشکده اسکلت و سفت کاری پروژه اجرا 
و در فاز دوم پروژه عملیات نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی آن در حال 

انجام است. 

مجتمع آزمایشگاهی
با توجه به نیاز دانشگاه به فضایی مناسب  و متمرکز جهت انجام امور آزمایشگاهی  
احداث فضایی مناسب جهت انجام فعالیت های مرتبط الزامی بود. با شروع مجدد 
پروژه در اردیبهشت سال 95 عملیات اجرایی پروژه آغاز و اسکلت ، سفت کاری 
و نمای پروژه تا این مرحله تکمیل شده است. این پروژه با زیربنای 6000 متر 
مربع در دو بخش یک ساختمان 4 طبقه و گلخانه مرتبط در مجاور آن تکمیل 

و به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه  های در حال احداث
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توسعه فضاهای کالبدی

 یادمان شهدای گمنام دانشگاه 
مساحت: 200 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 90% بهره برداری: خرداد 1393

 دانشکده تولید گیاهی )فاز اول( 
زیربنا: 6000 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 40%  بهره برداری: بهمن 1393

 مرغداری آموزشی - پژوهشی )فاز دوم( 
زیربنا: 144 مترمربع

شروع: 1395  بهره برداری: آبان 1396

 مرکز داده و مرکز ژئوماتیک دانشگاه 
شروع: 1395  بهره برداری: آبان 1396

 ساختمان شهید چمران )مجتمع نظری( 
زیربنا:6290 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 70% بهره برداری: شهریور 1393

 زمین چمن مصنوعی 
مساحت: 65 × 90 مترمربع

شروع: 1394  بهره برداری: دی 1394

مجموعه ورزشی آفتاب فاز اول
زیربنا: 1500 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 20% بهره برداری: اردیبهشت 1397

 کتابخانه مرکزی 
زیربنا:2950 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 95% بهره برداری: بهمن 1393

 دانشکده تولید گیاهی )فاز دوم( 
زیربنا: 4286 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 5%  بهره برداری: بهمن 1394

 بوستان امید 
مساحت: 10000 مترمربع

شروع: 1396  بهره برداری: اردیبهشت 1397

محوطه سازی )خیابان ها، پارکینگ ها، هدایت آب های 
سطحی و جدول کشی ها( مساحت: 18000 مترمربع

شروع: 1393  بهره برداری: بهمن 1395

 مرغداری آموزشی پژوهشی )با کمک خیرین( )فاز اول( 
زیربنا: 241 مترمربع

شروع: 1393  بهره برداری: بهمن 1394

 آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب 
زیربنا: 1465 مترمربع

شروع: 1394  بهره برداری: بهمن 1395

مجتمع کارگاه مکانیک و ماشین آالت 
زیربنا: 766 مترمربع

شروع: 1394  بهره برداری: اردیبهشت 1395

 مجموعه ورزشی آفتاب فاز دوم )استخر آفتاب(
زیربنا: 2000 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 20%  بهره برداری: بهمن 1398
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 مجتمع نوآفرینی دانشجویی 
زیربنا: 216 مترمربع

شروع: 1396  بهره برداری: شهریور 1399

 پروژه خوابگاه دانشجویی پسران 
زیربنا: 3335 مترمربع

شروع: 1394  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %50

توسعه گلخانه ها 
مساحت: 1120 مترمربع

شروع: 1397  پیشرفت فیزیکی در سال 1400: %65

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع غذایی 
زیربنا: 1440 مترمربع

شروع: 1396  بهره برداری: شهریور 1399

 پروژه منابع طبیعی 
زیربنا: 7992 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 15%  سال 1399: 75 %

 پروژه مجتمع آزمایشگاهی 
زیربنا: 4400 مترمربع

شروع: 1393  پیشرفت فیزیکی در سال 1400: %50

زمین ورزشی چندمنظوره 
مساحت: 37×22 مترمربع

شروع: 1398  بهره برداری: شهریور 1400

دیوار نگاره دانشگاه 
شروع: 1398  بهره برداری: مهر 1399

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و 
فرآورده های چندسازه چوبی زیربنا: 1680 مترمربع

شروع: 1396  بهره برداری: شهریور 1399

 پروژه دانشکده جنگلداری 
زیربنا: 5000 مترمربع

پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 5%  سال 1399: %85

بوستان طبیعت )کلکسیون گیاهان مرتعی و دارویی( 
مساحت: 2000 مترمربع

شروع: 1397  پیشرفت فیزیکی در سال 1400: %95

 پارک کسب و کار دانشجویی 
مساحت: 6000 مترمربع

شروع: 1395  بهره برداری: شهریور 1399

بازسازی بلوک 2 خوابگاه دختران
شروع: 1397  اتمام: آذر 1399

 سردر پردیس جدید دانشگاه
شروع: 1397  بهره برداری: تابستان 1400

 پروژه مجتمع نوآوری 
زیربنا: 3000 مترمربع

شروع: 1396  بهره برداری: تیر 1400
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ـ تالش جهت اخذ استانداردهای ساختمان هوشمند
ـ تالش جهت مدیریت پسماند ها )زباله های خشک و تر( و خرید دستگاه زباله سوز. 

ـ ایجاد استخر ذخیره آب چند منظوره به منظور اهداف پرورش ماهی و تامین آب مزرعه) بانک ژن گندم تنها تک ژن موجود در ایران، از طریق جمع آوری 
آب های کوهپایه ای در مزرعه آموزشی-تحقیقاتی ورسن .

ـ تدوین برنامه ی راهبردی مدیریت سبز دانشگاه )افق 1404 با برنامه توسعه کالن کشور( و همسو با برنامه کالن راهبردی دانشگاه)تعیین اهداف و 
برنامه های اجرایی و تعیین وظایف هر یک از معاونت های دانشگاه(

ـ تدوین شیوه نامه های اجرایی برنامه ی راهبردی)همسو با کمیته های تشکیل شده(.
ـ تالش در جهت برگزاری رویدادی متفاوت برای دانشگاه پایدار و دانشگاه سبز، در سطح جهانی؛ برای ارایه فعالیت های دانشگاه-های کشور و استفاده از 

تجارب سایر دانشگاه ها و تعریف یک استاندارد برای الگو سازی
ـ تشکیل کمیته فوق العاده سختی کار اعضای هیات علمی

ـ همکاری با سازمان برنامه و بودجه و وزارت عتف در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور
ـ تهیه دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان

ـ راه اندازی سامانه آنالین آموزش و آزمون ضمن خدمت کارکنان
ـ آموزش های شغلی و مهارتی عمومی و تخصصی برای کارکنان، مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر سازمان ها

ـ ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه
ـ اجرای بودجه ریزی عملیاتی

ـ بازنگری در تشکیالت تفضیلی در راستای اهداف دانشگاه 
ـ راه اندازی سیستم حسابداری قیمت تمام شده

ـ تشکیل کارگروه بهره وری، نظام پیشنهادها و تحول اداری
ـ ساماندهی نظام آماری دانشگاه

ـ تشکیل کارگروه افزایش درآمد دانشگاه

چشم انداز



صفحه  37 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد جلسات کمیته هاي مختلف ترفیع، کمیسیون تخصصي و هیات ممیزه طي سال هاي 1392 تا 1399

جدول تعداد پرونده هاي بررسي شده در کمیته هاي مختلف ترفیع، کمیسیون تخصصي و هیات ممیزه طي سال هاي 1392 تا 1399

تعداد جلسات کمیته ترفیعات دانشگاه
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 برگزاري جلسات ماهيانه با کارکنان حوزه معاون  آموزشي و تحصيالت تکتيلي  -20
 با دانشجویان و کارکنان جد  پيگيري مشکالت مربوط به دانشجو و کارمندبرگزاري مالقات حضوري  -27
 
 یعاتترف یتهو کم یزهمم یأته یرخانهدب های یتفعال  2-0
 به شرح جداول و نتودارهاي ارائه شده يزهمت ياتهو  يتخصص هاي يسيونکت ،يعاتترف يتهکت اتجلس يبرگزار (1
در جلس ات مربوط ه و مکاتب ات مختل ف مرب وط ب ه        ی ه مختلف قب ل از ارا  يها پرونده يساز و آماده يکارشناس (2

 يرخانهدب
 به هتراه کارنامه مربوطه یقيو تشو ياستحقاق يعو ارسال مقررات مرتبد با ترف يساز و شفاف يبند جتع (3
 گاهدانش يدر شورا يعلت تياه اعضاي يانهسال يعو ترف يتانيداد پقرار یدتتد مرتبد بهموارد  یبطرح و تصو (4
 ارتقاء يها منتخب در پرونده يها يتهموارد مرتبد با کارکرد کت يرساناطالع (5
 و تصویب در هيات متيزه ءارتقا جدید نامه نامه امتيازدهي آیي  تدوی  شيوه (0

 
 

 0933تا  0932های های مختلف ترفیع، کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه طی سالجدول تعداد جلسات کمیته

 جلساتتعداد  نوع جلسه
 54 کتيته ترفيعات

 75 کتيسيون تخصصيي کشاورزي
 40 کتيسيون تخصصي منابع طبيعي

 7 کتيسيون تخصصي شيتي و زیس  شناسي
 10 کتيسيون تخصصي ریاضي، فيزیک و زمي  شناسي

 13 کتيسيون تخصصي علوم انساني
 31 هيات متيزه

 202 تعداد کل
 

 

 

 

 

 

 

های مختلف ترفیع، کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه در کمیته های بررسی شدهجدول تعداد پرونده
0933تا  0932های طی سال  

 تعداد پرونده نوع پرونده
 1151 پایه ساالنه
 162 پایه تشویقي
 228 تتدید قرارداد
 14 احتساب سابقه

 09 پایه بور  دکتري
 9 پایه هاي معوقه پيتاني
 134 (کتيسيون تخصصي)استادیاري به دانشياري 
 31 (کتيسيون تخصصي)دانشياري به استادي 
 134 (هيات متيزه)استادیاري به دانشياري 
 31 (هيات متيزه)دانشياري به استادي 

 

 

 

 

 

 

های مختلف ترفیع، کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه در کمیته های بررسی شدهجدول تعداد پرونده
0933تا  0932های طی سال  

 تعداد پرونده نوع پرونده
 1151 پایه ساالنه
 162 پایه تشویقي
 228 تتدید قرارداد
 14 احتساب سابقه

 09 پایه بور  دکتري
 9 پایه هاي معوقه پيتاني
 134 (کتيسيون تخصصي)استادیاري به دانشياري 
 31 (کتيسيون تخصصي)دانشياري به استادي 
 134 (هيات متيزه)استادیاري به دانشياري 
 31 (هيات متيزه)دانشياري به استادي 

 

 

 

 

امور دبیرخانه هیأت ممیزه و کمیته ترفیعات

معرفی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی یکی از معاونت های دانشگاه است که در حوزه های مختلف آموزشی در حال خدمت رسانی به دانشجویان و اعضاء 

هیأت علمی است. 
این معاونت از سه مدیریت شامل مدیریت آموزشی، مدیریت تحصیالت تکمیلی و مدیریت آموزش های آزاد و مجازی تشکیل شده است که در قالب 
بخش های مختلف مثل واحد پذیرش و ثبت نام، مرکز رایانه، واحد امور مشمولین و نظام وظیفه، دفتر حمایت از استعدادهای درخشان، امور دانشجویان غیر 

ایرانی، واحد دانش آموختگان، مرکز جذب، ارتقاء و امور اعضاء هیأت علمی، واحد بایگانی، نگهداری اسناد و مدارک، و دبیرخانه مشغول فعالیت هستند. 
عالوه براین اداره خدمات آموزش از واحدهای تحت تابعه این حوزه است که بطور مستقیم به دانشکده ها و گروه های آموزشی خدمت رسانی می نماید.   

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی



صفحه  38 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد جلسات کمیسیون تخصصی کشاورزی

تعداد جلسات کمیسیون تخصصی منابع طبیعی

تعداد جلسات هیات ممیزه
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صفحه  39 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله
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تعداد جلسات سایر کمسیون ها

تعداد پرونده های پایه ساالنه

تعداد پرونده پایه تشویقی



صفحه  40 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد پرونده های تمدید قرارداد

تعداد پرونده های پایه بورس دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

تعداد پرونده استادیاری به دانشیاری )هیات ممیزه(
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تعداد پرونده دانشیاری به استادی )هیات ممیزه(

تعداد جلسات دبیرخانه جذب اعضاي هیئت علمي 
طي سال هاي 1392 تا 1399

تعداد پرونده هاي بررسي شده در دبیرخانه جذب اعضاي هیئت علمي 
طي سال هاي 1392 تا 1399
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 یسامور حق التدر های یتفعال  9-0
 التدریس اساتيد دانشگاه پيگيري امور حق (1
 التدریس اساتيد مدعو دانشگاه پيگيري امور حق (2

 
 التدریس های امور حق جدول جزئیات فعالیت

 در خصوص محاسبه و ارسال گزارش ردیف
 هيات علتي دانشگاه التدریس درو  عادي حق 1
 حق التدریس درو  عادي اساتيد مدعو 2
 دکتري هيات علتي دانشگاههاي حق الزحته پ وهش رساله  3
 حق الزحته پ وهش رساله هاي دکتري اساتيد مدعو 4
 حق الزحته پ وهش پایان نامه هاي کارشناسي ارشد هيات علتي دانشگاه 5
 حق الزحته پ وهش پایان نامه هاي کارشناسي ارشد اساتيد مدعو 0
 التدریس ترم تابستان حق 7
 داوري رساله هاي دکتري هيات علتي دانشگاه  8
 داوري پایان نامه هاي کارشناسي ارشد هيات علتي دانشگاه  9
 حق الزحته نتاینده تحصيالت تکتيلي رساله دکتري 16
 حق التدریس درو  عتليات کشاورزي، کارورزي و کارآموزي 11
 مدعوبررسي و تکتيل فرم هاي قرارداد حق التدریس اساتيد  12
 ثب  و بایگاني تقاضاي تدریس اساتيد مدعو دانشگاه 13

 
 هیات اجرایی جذب یرخانهدب های یتفعال  0-0

 

 1399تا  1392هاي تعداد جلسات دبيرخانه جذب اعضاي هيئ  علتي طي سال

 تعداد نوع جلسه
 39 هيأت اجرایي جذب
 59 صالحي  عتومي

 171 (نفر)مصاحبه صالحي  عتومي 
 

 

 

 

 

 

تا  0932های های بررسی شده در دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی طی سالتعداد پرونده
0933 

 تعداد نوع پرونده
 264 هاي تایيد شده توسد مرکزجذبتعداد پرونده

 18 هاي استخدام پيتاني از طریق فراخوانپرونده
 22 هاي تبدیل وضعي  از بور  به پيتانيپرونده
 16 وضعي  از بور  به طرح سربازيهاي تبدیل پرونده
 16 هاي تبدیل وضعي  از طرح سربازي به پيتانيپرونده
 08 هاي تبدیل وضعي  از پيتاني به رستي آزمایشيپرونده
 54 هاي تبدیل وضعي  از رستي آزمایشي به رستي قطعيپرونده
 8 هاهاي استخدامي مربوط به غيرانتفاعيپرونده

 461 پيتانيتتدید قراردادهاي 
 14 هاي انتقاليتعداد پرونده

 1 هاي قطع قراردادپرونده
 2 هاي ادامه تحصيلپرونده
 86 هاي بررسي شده در کتيسيون تخصصيپرونده

 

 
 آموزشی امور مدیریت -2
 يليسال تحص يآموزش یمتقو یبو تصو يمتنظ  -1
ه ا   س ازمان  س ایر  يها آزمونو ( يارشد، دکتر يکارشناس ي،سراسر) يمل يها آزمونشامل  آزمون يبرگزار  -2
 (ينظام مدندس و ياجتتاع ي ماوکال، ت)
 هاي مختلف پيگيري مجوزهاي مربوط به برگزاري آزمون  -3
  جد  برطرف نتودن مشکالت دانشجویان خارجي با سازمان امور دانشجویان غير ایراني اتبهمک  -4
 لييتحصسال هاي جدید  ایراني جد  وروديهتاهنگي با سازمان امور دانشجویان غير   -5
 شرک  در کتيسيون موارد خاص دانشگاه علتي و کاربردي استان   -0
 ختلف آموزشي مهاي  کارگاه برگزاري  -7
 هاي مختلف دانشگاه و ثب  در دفترچه آزمون سراسري  رساني به موقع رشته اطالع  -8
 یانرشته دانشجو ييرم با تغأرشته و انتقال تو ييرتغ يها درخواس  يبررس   - 9
 ها دانشگاه یردانشگاه به سا ی ا یانمدتان و انتقال دانشجو يها درخواس  يبررس  -16
 دانشگاه ی ها به ا دانشگاه یرسا یانمدتان و انتقال دانشجو يها درخواس  يبررس  -11

فعالیت های دبیرخانه هیات اجرای جذب



صفحه  42 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد دانشجویان ورودی های مختلف به تفکیک جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی های مختلف به تفکیک دوره روزانه و نوبت دوم

تعداد دانشجویان ورودی های مختلف به تفکیک مقطع تحصیلی



صفحه  43 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

 

 

 

 

 

  

17 
 

 

 

 

 

تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان میهمان به دانشگاه

تعداد دانشجویان اخراج آموزشی / محروم از تحصیل



صفحه  44 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاه ها

تعداد دانشجویان منصرف از تحصیل



صفحه  45 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان تغیر رشته

تعداد دانشجوی غیرایرانی بر اساس سال ورود 



صفحه  46 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

دفتر آموزش هاي آزاد و مجازي

1ـ برگزاری کارگاه های توانمندسازی با هدف توسعه و ارتقای سطح علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

2ـ ثبت نام و ساماندهی متقاضیان شرکت در کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

3ـ برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با آموزش مجازی برای اعضاي هیأت علمي دانشگاه 

4ـ برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نحوه ارزشیابی در بستر مجازی برای اعضاي هیأت علمي دانشگاه 

5ـ راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه در بستر ادوب کانکت و پشتیبانی از آن

6ـ انجام کلیه هماهنگی های الزم جهت برگزاری کالس های به صورت مجازی

7ـ راه اندازی بخش آزمون انالین در سامانه آموزش مروارید

8ـ راه اندازی وبسایت کالس های مجازی

9ـ تهیه و تنظیم ویدئو های آموزشی جهت آشنایی دانشجویان نو ورود با سامانه مروارید

10ـ تهیه و تنظیم ویدئوهای آموزشی جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی با سامانه آموزش مجازی

11ـ برگزاری نظرسنجی ترمی از کلیه دانشجویان در خصوص آموزش مجازی در دانشگاه

12ـ تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون مجازی توسط اعضاءهیأت علمی

13ـ تدوین شیوه نامه طرح تولید محتوی مجازی توسط اعضاءهیأت علمی

14ـ برنامه ریزی و هماهنگی جهت تولید محتوی الکترونیک توسط اعضاء هیأت علمی

15ـ کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجراي دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس

16ـ تهیه و اعطاي گواهي/مدرک پایان دوره های آموزشی آزاد/مجازی

17ـ بررسی وضعیت تشکیل کالس ها در بستر اداب کانکت

18ـ ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و تهیه بانک اطالعاتي مربوط
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برگزاری کارگاه آموزشی دسترسی و مدیریت منابع اطالعات علمی، پروپوزال نویسی و پرهیز از سرقت ادبی

برگزاری دوره های توانمندسازی اعضاي هیأت علمي دانشگاه با محوریت آموزش مجازی 
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برگزاری دوره های توانمندسازی مرتبط با آموزش مجازی برای اعضاي هیأت علمي دانشگاه

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با آموزش مجازی برای اعضاي هیأت علمي دانشگاه 
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معرفی معاونت پژوهش و فناوری
موضوع پژوهش و فناوري از مهم ترین اهداف دانشگاه است. تدوین برنامه های دقیق و مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوري از 

مسئولیت های اصلی این معاونت مي باشد. 
سیاست گذاري امور پژوهش و فناوري، برقراري ارتباط با دانشگاه هاي داخل و خارج کشور، ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي از طریق برپایی 
سمینارها و همایش هاي علمي، انتشار یافته هاي علمي و نظارت بر کلیه امور پژوهشي و فناوری دانشگاه، ازجمله: کتابخانه  مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، 
آزمایشگاه مرکزی، مرکز رشد واحدهای فناور، مرکز نوآوری، کلینیک مادرتخصصی، دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه، مرکز کارآفرینی، 

مرکز انفورماتیک و خدمات رایانه ای، امور پژوهشی، فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه جزء وظایف این معاونت مي باشد.
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مسئولیت شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه، شوراي سردبیران نشریه های 
علمی دانشگاه، شوراي خرید تجهیزات، شوراي مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه، شورای انفورماتیک دانشگاه، کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه و 

کارگروه شاعای استان را به عهده دارد.

تقویت زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکی
تقویت و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه

توانمندسازی اعضای هیات علمی، محققین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فناوران و شرکت های دانش بنیان دانشگاه
ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی، متناسب با اولویت های تحقیقاتی و  در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم )کارآفرین(

 گسترش همکاری در حوزه های علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین المللی.
دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع و تحقق مرجعیت علمی

 افزایش حمایت از تأسیس و گسترش شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
 بسترسازی  برای انتقال دانش فنی و بومی سازی علوم حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت های بین المللی

افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی
تعمیق و گسترش آموزش های علمی و تخصصی همراه با تقویت اخالق

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

وظایف اصلی

سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی داخلی و  بین المللی
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سرانه تألیف و ترجمه کتاب

سرانه اعتبار و سرانه تعداد طرح های داخلی و طرح های خارج دانشگاه
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کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه مرکزی
انتقال به ساختمان جدید کتابخانه واقع در پردیس دانشگاه در 3 طبقه و به متراژ 2950 مترمربع 

مجهز شدن قسمت های مختلف کتابخانه به سیستم امنیتی گیت
مجهز شدن کلیه منابع کتابخانه به مگنت )نوار مغناطیسی(

خرید 6400 نسخه کتاب فارسی )3500 عنوان( و 488 نسخه کتاب التین )392 عنوان( و همچنین 150 نسخه کتاب الکترونیکی

سرانه اعتبار گرانت اعضای هیات علمی و مبلغ تخصیص یافته به هر امتیاز
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مرکز نشر
1ـ چاپ کتاب: 82 عنوان  )تألیف 25ـ گردآوری 26ـ ترجمه 31(

2ـ  اهداء کتاب: 4300 نسخه
3ـ نمایشگاه داخلی: 36 مورد ) به مناسبت روز معلمـ  دهه فجرـ   هفته کتابـ   هفته دولت( 

4ـ نمایشگاه سراسری کتاب: 6 مورد
5ـ میز مبادله کتاب: 36 مورد ) به مناسبت روز معلمـ  دهه فجرـ   هفته کتابـ   هفته دولت(

6ـ نشست کتاب خوانان: 14 مورد
7ـ  برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب: 1 مورد 
8ـ رونمایی از کتب تازه منتشرشده: 14 مورد

خانه طبیعت گرگان  مطابق قرارداد و تفاهم نامه موجود مابین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
گرگان، ایجاد شد و با توجه به قرارداد فی مابین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان 

ماهیتی ترویجی دارد. 
از آذر ماه 1399 این مرکز بطور مستقل، زیر نظرمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، در پردیس مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

واقع در خیابان شهید بهشتی به فعالیت خود ادامه می دهد.
از جمله اهداف اصلی شکل گیری خانه طبیعت گرگان، ترویج، حفظ و استفاده عقالنی انسان از طبیعت در جهت فرهنگ سازی و آموزش شهروندی پایدار 
و همچنین ترویج و ارتقای فرهنگ دوستی با طبیعت وتفرجگاه ها به شکلی که ارزش ها و خدمات ممکن طبیعت نه تنها توسط نسل حاضر استفاده شود، بلکه 

زمینه های مشارکت مردمی برای نگهداری ارزش ها برای نسل آتی نیز حفظ گردد. 
آموزش مبانی و ارکان اصلی منابع طبیعی و علوم کشاورزی در تمام زمینه ها )زمین، آب، هوا، گیاهان و جانوران(، آشنایی با مشکالت و تهدیدها و مفاهیم 
جدید علمی در هر بخش، بیان راهکارهای جدید در حل مشکالت و ایجاد فرصت و انگیزه برای ایده های نوین در تحقق مفهوم محیط زیست پایدار برای 

آیندگان از اهداف این مرکز است.

خانه طبیعت
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دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه به فرصت مطالعاتی بلند مدت

اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه به خارج از کشور به منظور شرکت در همایش، کارگاه یا دوره تحقیقاتی کوتاه مدت تعداد اعزام

برگزاری همایش های بین المللی توسط دانشگاه
در سال 1399 و در ایام پاندمی ویروس کرونا، تعداد 16 مورد کارگاه بین المللی بصورت وبیناری توسط دانشگاه برگزار شد.
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انعقاد تفاهم نامه با آکادمی علوم چین

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه النژو چین

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ساساری ایتالیا

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آنتورپ  بلژیک

فعالیت های بین المللی تأثیرگذار
عقد قرارداد اراسموس با 8 دانشگاه 

عقد قرارداد طرح موالنا با 5 دانشگاه کشور ترکیه 
مراحل نهایی قرارداد اراسموس با دانشگاه LA UniVErSitA’ DEGLi StUD DEL SAnniO ایتالیا

 اعزام 2 استاد  و 2 دانشجو در قالب طرح اراسموس به دانشگاه گوتینگن آلمان
 اعزام 4 استاد  و 2 دانشجو در قالب طرح اراسموس به دانشگاه کوردوبا اسپانیا

 اعزام استاد و دانشجو در قالب طرح موالنا به کشور ترکیه
)AtESCAS( همکاری در برگزاری همایش بین المللی سالیانه  توسعه و تبادالت علمی تمدن ها در جاده ابریشم

راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک با آکادمی علوم زمین چین )tPE irAn CEntEr( در سال 1398
 انعقاد 4 فقره قرارداد پژوهشی بین المللی مشترک به شرح ذیل:

 

 داًطگبُ  8عقد قرارداد اراسوَس ثب -

 اًطگبُ کطَر ترکیِ د 5عقد قرارداد طرح هَالًب ثب 

 ایتبلیب LA UNIVERSITA’ DEGLI STUD DEL SANNIOهراحل ًْبیی قرارداد اراسوَس ثب داًطگبُ -

 داًطجَ در قبلت طرح اراسوَس ثِ داًطگبُ گَتیٌگي آلوبى 2استبد  ٍ  2اعسام  -

 داًطجَ در قبلت طرح اراسوَس ثِ داًطگبُ کَردٍثب اسپبًیب 2استبد  ٍ  4اعسام  -

 اعسام استبد ٍ داًطجَ در قبلت طرح هَالًب ثِ کطَر ترکیِ -

 (ATES-CAS)در جبدُ اثریطن  ّب تودىتَسعِ ٍ تجبدالت علوی   ی سبلیبًِالولل ثیيّوکبری در ثرگساری ّوبیص -

 8938در سبل  (TPE Iran Center)چیي  علَم زهیيثب آکبدهی هرکس تحقیقبت هطترک  اًدازی راُ-

 ضرح ذیل:ی هطترک ثِالولل ثیيُ قرارداد پژٍّطی فقر 4اًعقبد  -

 سهبى ضزٍع ٍ پبیبى هجزی خبرجی ٍ ًبم داًطگبُ ػٌَاى پزٍصُ ردیف
1 

 
 تَراى ٍ ایراى هٌطقِ در اکَسیستن خذهات ًقشِ تْیِ ٍ ارزیابی

 َّایی آب ٍ تغییرات هختلف سٌاریَّای تحت
 ساکَ هیشل تحقیقاتی هَسسِ

 آلواى کشَر در
61/90/09 

 

2 
Demographic composition of Iranian 

anglers’ and their attitudes on catch and 
releasing fish 

Uppsala University September 
21,2020 

3 Ocean Conservancy Global Ghost Gear 
Initiative September9, 2020 

4 
Research of loess-paleosol series of the 

Iranian loess plateau and the Lower Volga 
region for paleogeographic reconstruction of 

the regressive stages of the Caspian Sea 

Recep Kurbanov    
(Moscow State 

University) 

 April 2021زهاى شرٍع:  
 April 2023زهاى پایاى: 

 

 

  

 تأثیزگذار الوللیبیي ّبیفؼبلیتسبیز 
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خرید متمرکز تجهیزات آزمایشگاهی
1ـ تهیه پیش نویس قراردادهای خرید و همکاری و تعامل مؤثر با امور حقوقی و مالی دانشگاه از ابتدا تا انتهای فرآیند خرید تجهیزات

2ـ برگزاری 18 جلسه شورای خرید و خدمات آزمایشگاهی دانشگاه
3ـ مدیریت فرآیند خرید تجهیزات آزمایشگاهی )بازدید، انتخاب، خرید،  عقد قرارداد،  پیگیری تحویل و ارائه گزارش( از نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی 

ساخت ایران به مدت 6 سال 
 HSE 4ـ خرید تجهیزات و لوازم و قطعات آزمایشگاهی در سه بخش 1( تجهیزات آماده سازی و تعیین خواص نمونه های آزمایشگاهی، 2( تجهیزات و لوازم

 و خرید قطعات تجهیزات آزمایشگاهی جهت تعمیر به از سال 1392 تا 1400 در جدول زیر

تعمیر و سرویس متمرکز تجهیزات آزمایشگاهی
1ـ تعمیر 320 دستگاه آزمایشگاهی با مبلغ 195 میلیون تومان توسط 36 شرکت تعمیرکار طی سال های 1394 الی 1396

2ـ تعمیر تجهیزات هایتک آزمایشگاه مرکزی و گروه های آموزشی به تعداد 16 دستگاه و با هزینه 380 میلیون تومان طی 1396 الی 1400
3ـ پیگیری و تنظیم ساالنه اعتبارات تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی گروه های آموزشی 

خدمات آزمایشگاهی 
1ـ ارائه خدمات آزمایشگاهی به حدود 3800 متقاضی داخل و بیرون دانشگاه

2ـ درآمد حدود 480 میلیون تومان از محل خدمات )بدون احتساب تخفیفات( و حدود 200 میلیون تومان با احتساب تخفیف

کارگاه ها و همایش های تخصصی 
1ـ برگزاری دو کارگاه تخصصی نظری و عملی ایمنی کارشناسان آزمایشگاه ها با عنوان »اطفای حریق« و »کمک های اولیه« در مهر و موم های 97 و 98

2ـ برگزاری نخستین همایش بزرگداشت روز آزمایشگاه )30 فروردین( در دانشگاه و تقدیر از کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها 1395
3ـ برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات هایتک آزمایشگاه مرکزی به تعداد 16 کارگاه

4ـ شرکت ساالنه در همایش مدیران آزمایشگاه مرکزی دانشگاه های کشور 
5ـ شرکت فعال در همایش معاونین پژوهشی دانشگاه های منطقه 2 گرگان1395

6ـ شرکت در مجموعه کارگاه های استقرار نظام HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه ها شبکه شاعا )95 الی 99(
7ـ حضور کارشناس آزمایشگاه مرکزی در کارگاه های تخصصی تجهیزات هایتک برگزارشده توسط شبکه آزمایشگاهی راهبردی )سال 96 الی 99(

8ـ شرکت فعال در نمایشگاه های هفته پژوهش )92 تا 99(

 انتشارات، وب سایت، بانک اطالعات و اطالع رسانی
ارتباط با شبکه شاعا و شبکه آزمایشگاهی راهبردی و ...

 تدوین و به روزرسانی شیوه نامه ها و فرم ها
تأمین مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

واحد تولید آب دیونیزه
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اعضای هیات علمی همکار کلینیک مادر تخصصی: 29 نفر
کارشناس: 1 نفر

کارگروه های جدید: 5 مورد
هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه: 4 مورد

شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه: 1 مورد

عمده خدمات تخصصی انجام شده در سال 1399 گذشته:

فعالیت های تشکیل سازمان کلینیک
مشاوره و آشناسازی اعضای هیات علمی واردشده به کلینیک در زمینه فعالیت های ارتباط با صنعت

ایجاد فرآیند بررسی درخواست های طرح های ارتباط با صنعت
تدوین شیوه نامه تشکیل کارگروه های مسئله محور

خدمات واگذارشده:
همکاری در تدوین کاربرگ درخواست و همچنین  گزارش های مرکز نوآوری دانشگاه

تدوین شرح خدمات طرح نجات خلیج گرگان 
همکاری در تدوین پیشنهادیه آگروپارک دانشگاه

فعالیت های شاخص
مشارکت در تدوین استانداردهای وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در زمینه انتقال آب خزر به سمنان

مشارکت در مطالعات انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران

مدیریت اجرایی طرح جامع نجات خلیج گرگان با همکاری همه دانشکده ها
همکاران طرح: 13 کارگروه مطالعاتی به تعداد 106 نفر

تعداد مؤسسات همکاری کننده در طرح:  16 مرکز شامل 10 مرکز دانشگاهی و 6 سازمان و مرکز پژوهشگاهی

 ٘فش 05ٕٞىبس وّیٙیه ٔبدس تخصصی6  ػّٕی ٞیئتاػضبي *

 ٘فش 1وبسؿٙبع6 *
 ٔٛسد 9جذیذ6  ٞبي ٌشٜٚوبس*

 ٔٛسد 0ٞؼتٝ فٙبٚس دس ٔشوض سؿذ دا٘ـٍب6ٜ *
 ٔٛسد 1ٔشوض سؿذ دا٘ـٍب6ٜ  ٔؼتمش دسشوت ؿ*

 
 ٌزؿت6ٝ 1355دس ػبَ  ؿذٜ ا٘جبْػٕذٜ خذٔبت تخصصی 

 فؼبلیت ًَع تؼذاد قزارداد )ریبل( هبلغ

 ػفبسؿی ٞبي عشح 15 7.242.222.222

 تشٚیجی ٞبي وبسٌبٜ 03 

 تخصصی ٞبي ٔـبٚسٜ 0 102.222.222

 ػفبسؿی ٞبي وبسٌبٜ 32 174.992.222

 تخصصی ٞبي ٘ـؼت 3 

 
 

 
 
 

 استجبط ثب صٙؼت ٞبي فؼبِیت دس صٔیٙٝثٝ وّیٙیه  ٚاسدؿذٜ ػّٕی ٞیئتٔـبٚسٜ ٚ آؿٙبػبصي اػضبي -

 استجبط ثب صٙؼت ٞبي عشح ٞبي دسخٛاػتایجبد فشآیٙذ ثشسػی -
 ٔؼئّٝ ٔحٛس ٞبي ٌشٜٚتـىیُ وبس ٘بٔٝ ؿیٜٛتذٚیٗ -
 
 
 ٔشوض ٘ٛآٚسي دا٘ـٍبٜ ٞبي ٌضاسؽٕٞىبسي دس تذٚیٗ وبسثشي دسخٛاػت ٚ ٕٞچٙیٗ  -
 تذٚیٗ ؿشح خذٔبت عشح ٘جبت خّیج ٌشٌبٖ -
 ٕٞىبسي دس تذٚیٗ پیـٟٙبدیٝ آٌشٚپبسن دا٘ـٍبٜ-
 
 
ا٘تمبَ آة خضس ثٝ  دس صٔیٙٝ صیؼت ٔحیظٔـبسوت دس تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبي ٚصاست ٘یشٚ ٚ ػبصٔبٖ -

 ػٕٙبٖ

 ثٝ فالت ٔشوضي ایشاٖ فبسع خّیجـبسوت دس ٔغبِؼبت ا٘تمبَ آة دسیبي ػٕبٖ ٚ ٔ-
 

 تطکیل سبسهبى کلیٌیک یّبتیفؼبل

 ضبخص یّبتیفؼبل
 

 :ٍاگذارضذُخذهبت 

 
 

 
 ّوکبراى عزح: 

 ٘فش 120 بًجٕؼ؛ وبسٌشٜٚ ٔغبِؼبتی 13
 ّوکبری کٌٌذُ در عزح: هؤسسبتتؼذاد 

ػبصٔبٖ ٚ ٔشوض  0ٔشوض دا٘ـٍبٞی ٚ  12 ؿبُٔٔشوض  10 
 پظٚٞـٍبٞی

 
 
 
 

 
ٚ تجٟیض آصٔبیـٍبٜ تـخیص ِٔٛىِٛی،  ا٘ذاصي ساٜ*

دس ٔشوض تحمیك ٚ   صیؼت ٔحیظٔخبعشات غزایی ٚ 
ثب ٕٞىبسي ٔشوض سؿذ ٚ ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ ) تٛػؼٝ

 (پظٚٞـی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوغ استبد داًطیبر استبدیبر ذ ٍ هزبیکبرضٌبسی ارض

 ٘فش 120 5 33 03 10

 گزگبى هذیزیت اجزایی عزح جبهغ ًجبت خلیج؛ ّبداًطکذُبب ّوکبری ّوِ 

کلینیک مادرتخصصی
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 ّوکبراى عزح: 

 ٘فش 120 بًجٕؼ؛ وبسٌشٜٚ ٔغبِؼبتی 13
 ّوکبری کٌٌذُ در عزح: هؤسسبتتؼذاد 

ػبصٔبٖ ٚ ٔشوض  0ٔشوض دا٘ـٍبٞی ٚ  12 ؿبُٔٔشوض  10 
 پظٚٞـٍبٞی

 
 
 
 

 
ٚ تجٟیض آصٔبیـٍبٜ تـخیص ِٔٛىِٛی،  ا٘ذاصي ساٜ*

دس ٔشوض تحمیك ٚ   صیؼت ٔحیظٔخبعشات غزایی ٚ 
ثب ٕٞىبسي ٔشوض سؿذ ٚ ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ ) تٛػؼٝ

 (پظٚٞـی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوغ استبد داًطیبر استبدیبر ذ ٍ هزبیکبرضٌبسی ارض

 ٘فش 120 5 33 03 10

 گزگبى هذیزیت اجزایی عزح جبهغ ًجبت خلیج؛ ّبداًطکذُبب ّوکبری ّوِ 

 
 

 
 ّوکبراى عزح: 

 ٘فش 120 بًجٕؼ؛ وبسٌشٜٚ ٔغبِؼبتی 13
 ّوکبری کٌٌذُ در عزح: هؤسسبتتؼذاد 

ػبصٔبٖ ٚ ٔشوض  0ٔشوض دا٘ـٍبٞی ٚ  12 ؿبُٔٔشوض  10 
 پظٚٞـٍبٞی

 
 
 
 

 
ٚ تجٟیض آصٔبیـٍبٜ تـخیص ِٔٛىِٛی،  ا٘ذاصي ساٜ*

دس ٔشوض تحمیك ٚ   صیؼت ٔحیظٔخبعشات غزایی ٚ 
ثب ٕٞىبسي ٔشوض سؿذ ٚ ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ ) تٛػؼٝ

 (پظٚٞـی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوغ استبد داًطیبر استبدیبر ذ ٍ هزبیکبرضٌبسی ارض

 ٘فش 120 5 33 03 10

 گزگبى هذیزیت اجزایی عزح جبهغ ًجبت خلیج؛ ّبداًطکذُبب ّوکبری ّوِ 

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص مولکولی، مخاطرات غذایی و محیط زیست  در مرکز تحقیق و توسعه )با همکاری مرکز رشد و معاونت 
پژوهشی(

ارائه پیشنهادیه پایگاه میراث دانش )پامیدا(:  سفر معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم
 iWrM مشارکت در کارگروه تعیین کنسرسیوم همکار دانشگاه برای

مشارکت در جلسات مشترک مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
اتحادیه انجمن های علوم زیستی و دانشگاه موضوع گونه های مهاجم و مشارکت در تدوین گزارش فنی ـ  تحلیلی و راهکار های مدیریتی )ارائه به وزیر 

محترم جهاد کشاورزی(

فعالیت های شاخص زیرساخت ارتباط با صنعت 
اجرای طرح مطالعاتی ارزیابی شبکه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه:

تدوین خوشه های هم پژوهی )جهت استفاده در سامانه ارتباط با صنعت دانشگاه(

زیرساخت های ارتباط با صنعت
پیگیری راه اندازی شرکت دانشگاهی )در حال انجام(

راه اندازی کلینیک های تخصصی ذیل کلینیک مادر تخصصی:
کلینیک گیاهپزشکی طی )مراحل ثبت(

کلینیک و مرکز بازپروری حیات وحش )پیشنهاد اولیه( 
تشکیل کارگروه های تخصصی

سامانه ارتباط با صنعت دانشگاه )در حال پیگیری(
ارائه پیشنهادیه پایگاه میراث دانش )پامیدا(

تدوین پیشنهادیه سامانه ارتباط با صنعت دانشگاه
ایجاد سایت کلینیک مادر تخصصی )در حال انجام(

 پبٔیذا(6  ػفش ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ پظٚٞـی ٚصاست ػّْٛاسائٝ پیـٟٙبدیٝ پبیٍبٜ ٔیشاث دا٘ؾ )-

  IWRMٔـبسوت دس وبسٌشٜٚ تؼییٗ وٙؼشػیْٛ ٕٞىبس دا٘ـٍبٜ ثشاي -
 ٔـبسوت دس جّؼبت ٔـتشن ٔشجغ ّٔی وٙٛا٘ؼیٖٛ تٙٛع صیؼتی-
ٞبي  ٚ ساٞىبستحّیّی   –ٟٔبجٓ ٚ ٔـبسوت دس تذٚیٗ ٌضاسؽ فٙی  ٞبي ٌٛ٘ٝػّْٛ صیؼتی ٚ دا٘ـٍبٜ ٔٛضٛع  ٞبي ا٘جٕٗاتحبدیٝ -

 (ٔذیشیتی )اسائٝ ثٝ ٚصیش ٔحتشْ جٟبد وـبٚسصي

 
 
 
 

 داًطگبُ: ػلوی ّیئتاجزای عزح هغبلؼبتی ارسیببی ضبکِ ّوکبری اػضبی 

 )جٟت اػتفبدٜ دس ػبٔب٘ٝ استجبط ثب صٙؼت دا٘ـٍبٜ( پظٚٞی ٞٓ ٞبي خٛؿٝتذٚیٗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 ال اًجام(شرکت داًشگاّی )در ح اًذازی راُپیگیری -
 تخصصی ریل کلیٌیک هادر تخصصی: ّای کلیٌیک اًذازی راُ-

 عی )ٔشاحُ ثجت(وّیٙیه ٌیبٞپضؿىی -
)پیـٟٙبد اِٚیٝ( ٚحؾ حیبتوّیٙیه ٚ ٔشوض ثبصپشٚسي -   

 تخصصی ّای گرٍُتشکیل کار-
 ساهاًِ ارتباط با صٌعت داًشگاُ )در حال پیگیری(-
 اهیذا(ارائِ پیشٌْادیِ پایگاُ هیراث داًش )پ-
 تذٍیي پیشٌْادیِ ساهاًِ ارتباط با صٌعت داًشگاُ-
 ایجاد سایت کلیٌیک هادر تخصصی )در حال اًجام(-

 
  

 صٌؼت سیزسبخت ارتببط بب -ضبخص یّبتیفؼبل

 

 ارتببط بب صٌؼت یّبزسبختیس
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 یکی از دستاوردهای بسیار مفید دولت یازدهم راه اندازی جدی و اجرایی مراکز رشد و پیرو آن تأسیس شرکت های دانش بنیان بوده است که توانسته 
بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه را به به کارگیری دانش و پژوهش رفع نماید.

مرکز رشد دانشگاه هم زمان با آغاز بکار دولت در سال 92 راه اندازی گردید و در طی این چند سال فعالیت، ضمن پذیرش قریب به 100 شرکت فناور 
توانسته بسیاری از دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نماید و در برخی از فعالیت های تخصصی مربوط به دانشگاه پیشرو باشد.

در برخی فعالیت ها اولین و در برخی موارد بهترین می باشد که به طور خالصه مجموعه فعالیت های مرکز رشد دانشگاه مطابق با جداول و نمودارهای 
پیوست ارائه می گردد.  

پذیرش شرکت های جدید در مرکز رشد

دریافت مجوز دانش بنیان

مرکز رشد واحدهای فناور
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 واحد هسته

ثٛدٜ  ثٙیبٖ دا٘ؾٞبي ؿشوت تأػیغجذي ٚ اجشایی ٔشاوض سؿذ ٚ پیشٚ آٖ  ا٘ذاصي ساٜیىی اص دػتبٚسدٞبي ثؼیبس ٔفیذ دِٚت یبصدٞٓ  
ثب آغبص  صٔبٖ ٞٓدا٘ؾ ٚ پظٚٞؾ سفغ ٕ٘بیذ ٔشوض سؿذ دا٘ـٍبٜ  وبسٌیشي ثٝجبٔؼٝ سا ثٝ  ٚ ٔـىالتا٘ؼتٝ ثؼیبسي اص ٔؼبئُ اػت وٝ تٛ

ؿشوت فٙبٚس تٛا٘ؼتٝ ثؼیبسي اص  122پزیشؽ لشیت ثٝ  ضٕٗ ،ٌشدیذ ٚ دس عی ایٗ چٙذ ػبَ فؼبِیت ا٘ذاصي ساٜ 50ثىبس دِٚت دس ػبَ 
ٞب فؼبِیت دس ثشخیتخصصی ٔشثٛط ثٝ دا٘ـٍبٜ پیـشٚ ثبؿذ  ٞبي فؼبِیتٕ٘بیذ ٚ دس ثشخی اص تجذیُ  دػتبٚسدٞبي ػّٕی سا ثٝ ٔحصَٛ
ٔشوض سؿذ دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ثب جذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞبي  ٞبي فؼبِیتخالصٝ ٔجٕٛػٝ  عٛس ثٝوٝ  ثبؿذ ٔیاِٚیٗ ٚ دس ثشخی ٔٛاسد ثٟتشیٗ 

   .ٌشددپیٛػت اسائٝ ٔی

کِ ثِ تَلید هحصَل  ّبیی ضرکت  
 اًد رسیدُ فرٍش قبثل

 هَرد 44
 (ّب ضرکتهَرد سبیر  92ٍ  علوی ّیئتهَرد  82)

کِ هطغَل تَلید ّبی فعبلی  ضرکت
 هحصَل ّستٌد

 هَرد 26
 (ّب ضرکتهَرد سبیر  86ٍ  علوی ّیئتهَرد  81)

از هرکس  ضدُ خبرجّبی هَفق  ضرکت
 ضرکت 6 رضد

 علوی ّیئتعضَ  ّبی غیرفعبل ضرکت
 در هرکس رضد

 ضرکت 81
 

 ّبی جذیذ در هزکش رضذپذیزش ضزکت
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تعداد شرکت های موردحمایت مالی در مرکز رشد

شرکت هایی که به تولید محصول قابل فروش رسیده اند

واحدهای پذیرش شده  به تفکیک هیات علمی و سایر
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مرکز کارآفرینی
مرکز کارآفریني دانشگاه در جهت اجراي آیین نامه کاراد )طرح توسعه کارآفریني در دانشگاه هاي کشور( مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور 
توسعه فرهنگ کارآفریني در سال 1395 تاسیس شده است. این مرکز در راستاي سیاست ها، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفریني دانشگاه و تحت نظر معاونت 

پژوهش و فناوري فعالیت دارد.
با گسترش فعالیت هاي دانشگاه به منظور تکمیل زنجیره دانش تا صنعت، ساماندهي و بازآرایي مراکز و ادارات مرتبط با این زنجیره ضروري بود فعالیت هاي 

این مرکز در جنبه هاي آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره زمینه ساز رشد و شکوفایي استعدادهاي جوان ایراني در جامعه گردد.
لذا مرکز کارآفریني دانشگاه، فعالیت هاي مختلفي را به صورت تحقیقاتي، توسعه سرمایه  هاي انساني، برگزاري کارگاه هاي آموزشي - ترویجي در حوزه 

کارآفریني در دانشگاه برنامه ریزي و انجام داده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

بوستان کسب وکار
بوستان کسب وکار دانشجویی با هدف زمینه سازی برای پیاده سازی ایده های 
در   )GrEEn EntrEPrEnEUrSHiP( سبز  کسب وکار  رویکرد  با  دانشجویان  نوآورانه 
پردیس جدید دانشگاه با تسطیح، تراس بندی و قطعه بندی زمینی به مساحت 2 

هکتار راه اندازی شد.
در حال حاضر 3 واحد گلخانه ای، 2 سالن تولید قارچ، و چندین واحد کسب وکار 
کشت   ،)AGrO fOrEStry( آگروفارستری  رویکرد  با  زودبازده  گونه های  پرورش 

توت فرنگی، گیاهان دارویی و زیتون تلخ و ...در حال فعالیت است.
برای  آب   ،)GrEEn UniVErSity( دانشگاه  در  سبز  مدیریت  تحقق  رویکرد  با 
آبیاری از محل پساب تصفیه شده خوابگاه ها با کنترل دایم پارامترهای بهداشتی 

تامین می شود.

مزرعه نوآفرینی دانشجویی
برای  شبکه سازی  منظور  به  و  کارآفرین  دانشگاه  اهداف  تحقق  راستای  در 
شکل گیری زیست بوم کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
به انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان پژوهش های علمی صنعتی اقدام و در نتیجه، مقرر 
شد ایستگاه تحقیقاتی وابسته به این سازمان در استان گلستان برای بهره برداری های 
و نشست های متعدد  بازدیدها  قالب  قرار گیرد. در  دانشگاه  اختیار  تحقیقاتی در 
فضای  کاربری  مدیریت  برای  راهبری  کارگروه  تشکیل  به  نسبت  تصمیم گیری، 
مزبور اقدام و طبق ارزیابی های کارشناسی و نیز در راستای پاسخگویی به تقاضاهای 
فزآینده دانشجویان دانشگاه که توانمندسازی کارآفرینانه آنها به عنوان کشاورزان و 
بهره برداران آینده در چارچوب اقتصاد مقاومتی بر پایه فعالیت دانش جویی و تولیدی 
هم زمان، وظیفه متعهدانه و انقالبی همگان است، برای این ایستگاه، کاربری طراحی 

و اجرای کسب وکارهای پژوهش بنیان دانشجویی در نظر گرفته شد.

مرکز tmc ) مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی(
این مرکز با هدف توانمند سازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی: نیاز سنجی مهارتی، ارائه 
خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی و در نهایت مراکز آموزشی )دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد( وابسته به سازمان 

آموزش و فنی و حرفه ای کشور، در حال فعالیت می باشد.
در طی سال های اخیر دوره زیادی در این مرکز برگزار شد. براساس اعالم معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کشاوری 
و منابع طبیعی گرگان، در لیست 20 دانشگاهی است که بیشترین دوره های تخصصی و عمومی را برگزار کرده و بیشترین دوره را با مشارکت واحدهای صنعتی 

برگزار نموده است.
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 - تهیه و تصویب سند دانشگاه کارآفرین در هیأت امناء دانشگاه و پیگیری اجرایی شدن برنامه عملیاتی این سند 
 - تهیه برنامه اقدام و عمل سند دانشگاه کارآفرین،

 - تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از فعالیت های کارآفرینی اعضای هیات علمی 
 - تهیه و تصویب شیوه نامه حمایت از فعالیت های کسب و کارآفرینی دانشگاه 

-  تاسیس صندوق همیاری کارآفرینانه برای تامین مالی فعالیتهای کسب و کار دانشجویی
 - تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی

 - دریافت، بررسی و هدایت مستمر طرح های کسب و کار دانشجویان )بیش از 50 طرح دانشجویی(،
-  همکاری با انجمن گیاهان دارویی )شعبه استانی( در پیشبرد کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی در سطح استان

-  برگزاری جشنواره نوآوری و کارآفرینی دانشجویی هیرکان و اهدای جوایز ویزه به نفرات برتر دانشجویی،
-  توسعه فضایی و زیرساختی پارک کسب و کار،

-  حمایت مالی از طرح های کسب وکار دانشجویی فعال
-  برگزاری جشنواره کارآفرینی در حبوبات 

 - انتشار گاه نامه »شوق کارآفرینی«
 - پیگیری و حمایت از احداث کسب و کار گلخانه ای در محل پارک کسب و کار دانشجویی

-  هدایت، استقرار و حمایت تیم دانشجویی در فضای دانشگاه و فراهم نمودن انعقاد قرارداد کسب و کار دانشجویی با دانشجویان،
سال فعالیت  

-  تدوین و انتشار یک جلد کتاب با موضوع کارافرینی پایدارگرا برای اولین بار در کشور
 - معرفی فرصت ها و فرآیندهای کارآفرینی در بوم گردی همراه با معرفی دوره های راهنمای تور و نحوه راه اندازی اقامتگاه-های گردشگری 

 - معرفی ظرفیت های پارک علم و فنآوری برای کارآفرینی دانشجویان به همراه معرفی قابلیت های it جهت راه اندازی کسب و کار
-  آسیب شناسی کسب و کارهای گلخانه ای در استان گلستان

-  نمایش و تحلیل مستند احداث باغ جنگل به روش پروما کالچر )کشت پایا(
- برگزاری اولین مدرسه تابستانی مهارت »آمار پیشرفته کاربردی: تحلیل داده ها« در دانشگاه

 
 

 

 

 

 

 هاعناوین فعالیت 9911 9919 9911 9911 9911 9911 9911 9911
99911 1111 1116 1166 1166 1911 1116 

 نفرساعت
 رویدادهای کارآفرینی  -

و  ها زیرساختتوسعه  - تعداد 91 16 16 11 11 11 11
 وکار کسباجرای طرح 

نفر  916 161 191 116 9911 9111 1111
 ستادی های فعالیت - ساعت

 scdمرکز  - - 9199 1119 91116 91191 91166 کرونا

مهم ترین اقدامات مرکز کارآفرینی 
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مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای

سال 1392
1ـ راه اندازی وب سرور و وبسایت مرکز دانلود جهت کاهش بار ترافیکی 

شبکه و خدمت رسانی بهتر به کاربران
2ـ راه اندازی سرویس اینترانت با سرعت 10 مگابایت بر ثانیه جهت کاهش 

هزینه های جاری و کنترل ترافیک شبکه
3ـ ترمیم خطوط فیبر نوری و تقویت سیوچینگ دانشگاه در الیه های 

COrE و  ACCESS

4ـ طراحی شیوه نامه ها، آیین نامه ها و فرم های مربوطه و تشکیل گروه 
انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه بجای مرکز کامپیوتر

سال 1393
1ـ طراحی و پیاده سازی تاسیسات و زیرساخت شبکه مورد نیاز جهت راه 

اندازی سالن مرکزی رایانه دانشگاه
2ـ ادغام سایت های رایانه در ساختمان های مختلف و راه اندازی سالن 

مرکزی رایانه
3ـ جداسازی ساختار اداری it و شبکه 

4ـ راه اندازی  آنتی ویروس متمرکز
5ـ تغییر وبسایت دانشگاه

6ـ استفاده از لود بالنسینگ و دیتای چند شرکت مختلف، برای رساندن 
قطعی اینترنت به حداقل )افزایش تعداد سرویس دهندگان اینترنت از 1 

سرویس دهنده به 3 سرویس دهنده(

سال 1394
1ـ خریداری 30 عدد رایانه رومیزی جدید

2ـ بازطراحی و اجرای بستر جدید فیبرنوری دانشگاه

سال 1395
3ـ افزایش پهنای باند اینترنت از 40 به 60 مگابیت بر ثانیه و افزایش پهنای 

باند اینترانت از 10 به 30 مگابایت بر ثانیه
4ـ ارائه مشاوره فنی و خدمات کارشناسی در راه اندازی اتاق آزمایشگاه 

مانیتورینگ واقع در طبقه سوم دانشکده تولید گیاهی 
5ـ ارائه مشاوره فنی در راه اندازی سالن ویدئو کنفرانس )سالن اندیشه( 

واقع در طبقه همکف دانشکده تولید گیاهی
6ـ برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل مقدماتی

سال 1396
1ـ برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل مقدماتی

طبق  بر  دانشگاه  مرکزی  مدرن  دیتاسنتر  راه اندازی  و  ساخت  2ـ 
استانداردهای روز

3ـ احداث و بهره برداری مرکز ژئوماتیک دانشگاه

سال 1397
1ـ راه اندازی کالس های آموزشی مجهز مرکز ژئوماتیک دانشگاه برای 
 MAtLAb، ArCGIS، TErrSEt، SKEtCHUP، آموزش های تخصصی )از جمله

biOEDit و ....(

2ـ تعمیر شبکه خوابگاه خواهران 
SftP ـ تعویض کابل کشی قدیم بلوک 9 خوابگاه خواهران با کابل جدیدA

Unifi به tplInK ـ کانفیگ و تعویض مودم های خوابگاه خواهران ازb
3ـ انتقال شبکه از کلینیک مادرتخصصی به دفتر جدید نهاد رهبری

4ـ بارگذاری CV اعضای هیات علمی در سایت دانشگاه
5ـ ورود اطالعات دانشجویان ورودی 97 )اعم از کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکترا( در سامانه اکانتینگ  جهت بهره برداری از اینترنت
6ـ تغییر سرویس دهنده پست الکترونیک دانشگاه

7ـ خرید الیسنس  سه ساله  همراه با تخفیف آنتی ویروس دانشگاه

سال 1398
1ـ برگزاری کالس در مرکز ژئوماتیک
1.1ـ برگزاری کالس های واحد درسی

1.2ـ کالس های انجمن علمی
1.3ـ کالس های آموزشی امور اداری

1.4ـ کالسهای خارج از دانشگاه )طبق شیوه نامه تعرفه های مالی و نحوه 
استفاده از فضاهای گروه انفورماتیک و خدمات رایانه-ای(

2ـ راه اندازی bAcKup  در دیتا سنتر
3ـ به روز شدن قبوض پهنای باند

4ـ تمدید قرارداد شرکت دوران )اکانتینگ(
5ـ خرید فایرول iPiMEn مصوبه کمیته امنیت شبکه

6ـ اقدامات اولیه و نمایش دمو سامانه پژوهشی
7ـ تهیه شیوه نامه ارائه خدمات به خارج از دانشگاه و تشکیل کالس

8ـ افزایش حجم اینترنت )دانشجویان مقاطع مختلف و کارکنان(
9ـ به روز رسانی آنتی ویروس دانشگاه از ورژن 6 به7 

 SSL 10ـ خرید گواهی
11ـ تمدید دامنه GAU.AC.ir به مدت پنج سال 

12ـ راه اندازی چهار خدمت احراز هویت در شبکه دولت )فعال فقط قابل 
استفاده در دبیرخانه مرکزی است(، بهمن 98

 ،)LEArn( 13ـ راه اندازی و بهره برداری بانک جزوات
14ـ توافق اولیه با پیمانکار جدید در خصوص ارائه پهنای باند اینترنت 

)نصب تجهیزات و تعمیر دکل در سایت منابع(، اسفند 98
15ـ تهیه پیش نویس و ارسال قرارداد مانیتورینگ، مصوبه کمیته امنیت 

شبکه و ارسال به حوزه ریاست، اسفند 98
16ـ تهیه پیش نویس شرح طبقه بندی مشاغل گروه فناوری اطالعات 

دانشگاه
17ـ راه اندازی سیستم VOiP به صورت آزمایشی
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سال 1399
1ـ تعمیر و نگهداری و گسترش شبکه دانشگاه برای آماده شدن بستر 

آموزش مجازی و دورکاری کارکنان و همچنین راه اندازی آموزش مجازی
2ـ پایش و نگهداری دیتا سنتر دانشگاه با توان در دسترس %100

3ـ تامین پهنای باند StAbLE برای دسترسی دانشجویان، اساتید و کارمندان 
دورکار دانشگاه به نرم  افزارهای مورد نیاز آنها در دانشگاه

4ـ انجام بررسی های مورد نیاز جهت محاسبه و برآورد پهنای باند مورد نیاز 
کاربران و افزایش پهنای باند دانشگاه به مقدار الزم

از شبکه و کارکنان و دانشجویان در هنگام  5ـ پشتیبانی شبانه روزی 
دورکاری

6ـ برقراری نرم افزارهای مورد نیاز 
7ـ تغییرات روتینگ و سوییچینگ شبکه در جهت دورکاری و آموزش 

مجازی
8ـ توجه امنیت شبکه در حد امکانات ناکافی موجود

  UPS 9ـ پایش سیستم برق و خرید و راه اندازی
iPiMEn 10ـ بهره برداری از فایروال

11ـ همکاری با معاونت آموزش دانشگاه در راه اندازی آموزش مجازی
1.1ـ نصب و آموزش نرم افزارهای مرتبط

1.2ـ پاسخگویی به اعضای هیات علمی و دانشجویان
1.3ـ رفع مشکالت نرم افزاری اعضای هیات علمی در برگزاری کالس های 

مجازی
1.4ـ تجهیز سخت افزاری مورد نیاز کالس های مجازی مانند وب کم و 

هدست و ...
1.5ـ ارائه خدمات نرم افزاری و برنامه نویسی تحت وب ) و طراحی صفحه 

گزارشات و LOGin و ...(
1.6ـ ارتقا سخت افزاری

1.7ـ تنظیم روتر و سرورها و اختصاص iP )زیرساخت(
1.8ـ تخصیص وب سایت و دامین

1.9ـ طراحی صفحات مورد نیاز
1.10ـ بانک جزوات آنالین

1.11ـ سامانه ورود به کالسهای مجازی
1.12ـ سامانه گزارش گیری از کالس های آنالین

1.13ـ نصب نرم افزار اداب کانکت و .... و آموزش به مراجعه کنندگان
1.14ـ کمک در نصب و تکمیل سامانه ها
1.15ـ آمادگی مجموعه در ارائه خدمات

12ـ تجمیع سرورهای پراکنده در دانشگاه و مجازی سازی آنها
13ـ پشتیبانی سخت افزاری سرورهای عملیاتی کلیه واحدهای دانشگاه بر 

بستر مجازی در دیتا سنتر
14ـ به روز رسانی و نصب ورژن جدید آنتی ویروس بر روی حدود 400 

دستگاه کامپیوتر در سطح دانشگاه.
15ـ آرایش کابلی، سرویس و غبار روبی تجهیزات شبکه واقع در اتاقهای 

رک ساختمانهای نظری و تولیدگیاهی به تعداد 7 اتاق.
16ـ رفع نیازهای شبکه در ساختمان های مختلف مانند افزایش نود های 

شبکه، افزایش پوشش وایرلس و ...
و  اینترنت  نوری  فیبر  انتقال  امکان سنجی در خصوص  و  بررسی  17ـ 

اینترانت از منابع به پردیس
18ـ نظارت، کنترل و ساماندهی به امورات برنامه ریزی های نرم افزاری، 
و  کامپیوتر  سایت  در  موجود  کامپیوترهای  اشکال  رفع  و  افزاری  سخت 

کالس های آموزشی مرکز ژئوماتیک.

19ـ نظارت و کنترل بر برنامه ریزی و رفع عیوب کامپیوترها )نرم افزاری 
و سخت افزاری( و دستگاه های ارسالی مجموعه پردیس به مرکز کامپیوتر. 

20ـ همکاری با سامانه 4030 دانشگاه علوم پزشکی
21ـ همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرای طرح غربالگری مربوط 

به کووید 19 از هفته دوم فروردین ماه به مدت دوهفته.
22ـ همکاری با طرح شهید سلیمانی )مرکز بهداشت و سپاه(

23ـ برگزاری جلسه هم اندیشی درباره تمپلت جدید وب سایت دانشگاه 
با حضور معاونین، روسای دانشکده ها و کارشناسان در سالن مرکز ژئوماتیک.

24ـ برگزاری جلسات متعدد مجازی پیرامون نرم افزار احراز هویت مرکزی 
با شرکت های پیمانکار

با معاونین دانشگاه و مدیر عامل شرکت  25ـ برگزاری جلسات متعدد 
مروارید و در نهایت عقد قرارداد

26ـ برگزاری مراسم افتتاحیه پروژه ها ویژه هفته دولت به صورت مجازی 
و ویدیو کنفرانس

27ـ نصب دستگاه SAn StOrAGE در دیتاسنتر جهت پشتیبان گیری 
مداوم و دقیق از سرورهای مجازی موجود در دیتاسنتر

28ـ دریافت نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت آنالین جهت قراردادن 
در وبسایت های دانشگاه

29ـ تأمین زیرساخت مورد نیاز اهم از سرور مجازی، پیهنای باند مورد نیاز 
و … جهت پیاده سازی سامانه های نرم افزاری مصاحبه دکتری و مدیریت 

فعالیت های پژوهشی
30ـ راه اندازی وبسایت جدید دانشگاه در دهه فجر

31ـ بررسی کالس های آنالین در حال برگزاری و پایش پهنای باند مصرفی 
جهت پیشگیری از قطعی یا  پایین آمدن کیفیت ارتباطات

VU.GAU. 32ـ انتقال اطالعات از سامانه برگزاری کالس های آنالین به آدرس
AC.ir به آدرس داشبورد مدیریتی  به آدرس DASHbOArD.GAU.AC.ri  و تهیه 
گزارش های مبسوط و دقیق از کالس های آنالین برگزارشده در ترم گذشته 

به تفکیک رشته و مقطع و دانشکده
ارزیابی عمل کرد  الکترونیک جهت  فرم های  پیاده سازی  و  33ـ طراحی 

مدیران و معاونین دانشگاه 
HES 34ـ تهیه گزارش جهت سامانه

35ـ تبدیل فرم های کاغذی مربوط به خدمات گروه  )دریافت شناسه 
کاربری اینترنت، دریافت پست الکترونیک(  به فرم های آنالین در سامانه 

مروارید
36ـ ارتقاء پهنای باند اینترنت 

MEG 30 ـ - مخابرات از 20 به MEG 100 به  iP nEt شرکت 
37ـ پیگیری تغییر و بروزرسانی سخت و افزار و نرم افزار اکانتیگ دانشگاه

38ـ همکاری جهت نصب و راه اندازی دستگاه تشخیص چهره حضور و 
غیاب کارکنان در محل پردیس

39ـ نصب گواهی SSL روی کلیه سامانه های دانشگاه
40ـ ارتقاء سخت افزاری کامپیوترهای اداری اعضای محترم هیات علمی

41ـ خرید پلتفرم بومی SKY ROOM جهت بهره برداری بهتر از جلسات 
مجازی

 --   )ibSnG به    iSPUtiLL از   ( اینترنت  اکانتینگ  سامانه  تغییر  42ـ 
اردیبهشت 1400

43ـ مطالعه، بررسی و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای معتبر در سطح 
ملی، جهت عقد قرارداد مشاوره امنیت شبکه - فروردین و اردیبهشت 1400

44ـ ادامه همکاری با طرح شهید سلیمانی از دوم فروردین 1400 )ادامه 
دارد... (
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1ـ نصب ویندور و برنامه ریزی کامل
2ـ نصب نرم افزار موردی

3ـ نصب آنتی ویروس
4ـ بررسی نرم افزاری و چک سیستم

5ـ بررسی قطعات سخت افزاری
6ـ تعویض و نصب قطعات 

7ـ راهبری و نگهداری دیتاسنتر 7*24
8ـ خدمات شبکه اکتیو و پسیو

9ـ مانیتورینگ شبکه، بهینه سازی و گسترش
10ـ نظارت بر خریدهای سخت افزاری دانشگاه در جهت ممانعت از ورود سیستم های بی کیفیت

11ـ پایش سرورهای دانشگاه، تعمیرات و ...
12ـ به روز رسانی وب سایت دانشگاه

Aـ ویرایش و به روزرسانی جداول
bـ آپلود فایل های مورد نیاز

Cـ اضافه کردن کتاب های جدید
Dـ به روزرسانی فرم ها و شیوه نامه های پژوهشی
Eـ به روزرسانی اخبار و اطالعات هفته پژوهش

13ـ همکاری با بخش های مختلف دانشگاه در خصوص برقراری شبکه و در دسترس نگه داشتن آن
14ـ نظارت بر عملکرد نیروهای شرکت پیمانکار

15ـ نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط بر فناوری اطالعات دانشگاه

امور جاری  گروه فناوری اطالعات
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تفاهم نامه های منعقد شده
 

 

  

 9999سال  00سال  09سال  09سال 09سال 09سال 09سال 09سال 09سال 09سال  09سال سال

 9 9 99 9 99 9 9 9 9 9 - تعداد

 کشور/نام دانشگاه
طرح 

 اراسموس
 طرح موالنا

ظرفیت 
 اعزام استاد

ظرفیت 
اعزام 
 دانشجو

اساتید 
 اعزام شده

دانشجوی 
اعزام 
 شده

همکاری 
مشترک در 
پایان نامه و 
طرح های 
 تحقیقاتی

Bingol University,Turkey  + 5 41 0 0  

Usak University, Turkey  + 3 6 4 0  

Mugla University, Turkey  + 2 3 0 0  

Iskenderun Technical University, 
Turkey  + 1 1 0 0  

Akdeniz University, Turkey  + 00 05 0 0  

Cordoba University, Spain +  
2 4 1 2  

Bingol University, Turkey +  
3 42 0 0  

University of Göttingen, Germany +  
2 4 2 4  

University of politecnica Delle Marche, 
Italy 

+  
8 1 0 0  

Iskenderun Technical University, 
Turkey 

+  
8 8 0 0  

Usak University, Turkey +       

Tuscia University, Italy + 
     

 

University of Sannio, Italy + در دست اقدام 
     

Institute of Tibetan Plateau 
Research(ITP) ,Chinese Academy of 

Sciences(CAS) 
      

 
+ 

The Research institute for Geo-
hydrological protection of the national 

research council, Italy 
      

 
 
+ 

Institute of Geography university of 
Cologne, Germany 

      + 

Leibniz Institute for Applied 
Geophysics, Hannover, Germany 

      + 

University of Politecnica Delle Marche 
Italy 

    
4 

 
  

+ 
Chiang Mai University, Thailand     4   

 لیست تفاهم نامه های منعقد شده

 

 لیست تفاهم نامه های اجرا شده

 

 

  

 1400سال  99سال  98سال  97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 92سال 91سال  90سال سال

 4 3 14 3 13 4 4 5 3 2 - تعداد

 نام دانشگاه/کشور
طرح 

 اراسموس
 طرح موالنا

ظرفیت 
 اعزام استاد

ظرفیت 
اعزام 
 دانشجو

اساتید 
 اعزام شده

دانشجوی 
اعزام 
 شده

همکاری 
مشترک در 
پایان نامه و 
طرح های 
 تحقیقاتی

Bingol University,Turkey  + 5 14 0 0  

Usak University, Turkey  + 3 6 1 0  

Mugla University, Turkey  + 2 3 0 0  

Iskenderun Technical University, 
Turkey  + 4 4 0 0  

Akdeniz University, Turkey  + 90 95 0 0  

Cordoba University, Spain +  2 1 4 2  

Bingol University, Turkey +  3 12 0 0  

University of Göttingen, Germany +  2 1 2 1  

University of politecnica Delle Marche, 
Italy 

+  8 4 0 0  

Iskenderun Technical University, 
Turkey 

+  8 8 0 0  

Usak University, Turkey +       

Tuscia University, Italy +       

University of Sannio, Italy + در دست اقدام 
     

Institute of Tibetan Plateau 
Research(ITP) ,Chinese Academy of 

Sciences(CAS) 
      

 
+ 

The Research institute for Geo-
hydrological protection of the national 

research council, Italy 
      

 
 
+ 

Institute of Geography university of 
Cologne, Germany 

      + 

Leibniz Institute for Applied 
Geophysics, Hannover, Germany 

      + 

University of Politecnica Delle Marche 
Italy 

    1 
   

+ 
Chiang Mai University, Thailand     1   

 لیست تفاهم نامه های منعقد شده

 

 لیست تفاهم نامه های اجرا شده

لیست تفاهم نامه های اجرا شده
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پیشگفتار
برنامه ریزی هدفمند و مناسب یک اصل اجتناب ناپذیر در رسیدن به اهداف عالیه در چارچوب سیاست های کالن و راهبردی بر اساس امکانات موجود 

در دانشگاه می باشد. 
 حوزه معاونت دانشجویی ماموریت خود را در راستای ایجاد محیطی سالم و با نشاط جهت رشد و بالندگی دانشجویان برنامه ریزی می نماید تا 

نیازمندی های دانشجویان را رفع و کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشد. 
بی شک هر دست آوردی، عزمی راسخ را می طلبد که جز با لطف خداوند متعال و تالش خستگی ناپذیر کلیه همکاران دانشگاهی میسر نمی گردد.

برخود وظیفه می دانم ضمن شکرگذاری به درگاه خداوند مهربان، از حمایت های بیدریغ ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری، معاونین محترم دانشگاه و کلیه مدیران محترم ستادی تقدیر و تشکر نموده و برتالش های بی وقفه و بدون چشم داشت همه همکاران 
محترم حوزه معاونت دانشجویی ارج نهم و قدردان همه خدمات و زحمات یکایک آنها باشم. امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و مقام 

معظم رهبری، توفیقات نظام جمهوری اسالمی ایران در همه جوانب مستمر و پایدار باشد.

معاونت دانشجویی

فعالیت های ستادی و شاخص حوزه معاونت دانشجویی

 خوابگاه دختران اصالح شبکه فاضالب خوابگاه دختران و اتصال به شبکه فاضالب شهری

        
      اتصالتصاویر بعد از                                             حین اتصال ویر اتص                          

 

 ریال 000/000/000/21با اعتباری بالغ بر اتصال چاه های فاضالب خوابگاه خواهران به شبکه اگوی شهری 
 

 پردیس دانشگاهواقع در محوطه ( فوتسال)احداث زمین چمن مصنوعی 
 

        
 تغییر کاربریتصاویر بعد                                       قبل از تغییر کاربریویر اتص

  

 ریال 000/200/332/2با اعتباری بالغ بر  نشگاه به چمن مصنوعی فوتسالتغییر کاربری زمین آسفالت محوطه پردیس دا
 

 طرح ارتقاء صندوق رفاه دانشجویان با همکاریخوابگاه دختران در  2بهسازی بلوک 

         
 بازسازیتصاویر بعد                                        بازسازیقبل از ویر اتص

 ریال 000/152/030/7با اعتباری بالغ بر  در طرح ارتقاء خوابگاه خواهران 1بازسازی کامل بلوک 
 

 

 

 خوابگاه دختران اصالح شبکه فاضالب خوابگاه دختران و اتصال به شبکه فاضالب شهری

        
      اتصالتصاویر بعد از                                             حین اتصال ویر اتص                          

 

 ریال 000/000/000/21با اعتباری بالغ بر اتصال چاه های فاضالب خوابگاه خواهران به شبکه اگوی شهری 
 

 پردیس دانشگاهواقع در محوطه ( فوتسال)احداث زمین چمن مصنوعی 
 

        
 تغییر کاربریتصاویر بعد                                       قبل از تغییر کاربریویر اتص

  

 ریال 000/200/332/2با اعتباری بالغ بر  نشگاه به چمن مصنوعی فوتسالتغییر کاربری زمین آسفالت محوطه پردیس دا
 

 طرح ارتقاء صندوق رفاه دانشجویان با همکاریخوابگاه دختران در  2بهسازی بلوک 

         
 بازسازیتصاویر بعد                                        بازسازیقبل از ویر اتص

 ریال 000/152/030/7با اعتباری بالغ بر  در طرح ارتقاء خوابگاه خواهران 1بازسازی کامل بلوک 
 

 

 

تجهیز زمین چمن مصنوعی )فوتسال( واقع در محوطه پردیس دانشگاهـ  1393

بهسازی بلوک 2 خوابگاه دختران در طرح ارتقاء صندوق رفاه دانشجویانـ  1399

بعد از بهسازیقبل از بهسازی

بعد از بهسازیقبل از بهسازی

معرفی
برنامه ریزی هدفمند و مناسب یک اصل اجتناب ناپذیر در رسیدن به اهداف عالیه در چارچوب سیاست های کالن و راهبردی بر اساس امکانات موجود 
در دانشگاه می باشد.  حوزه معاونت دانشجویی ماموریت خود را در راستای ایجاد محیطی سالم و با نشاط جهت رشد و بالندگی دانشجویان برنامه ریزی 

می نماید تا نیازمندی های دانشجویان را رفع و کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشد. 
بی شک هر دست آوردی، عزمی راسخ را می طلبد که جز با لطف خداوند متعال و تالش خستگی ناپذیر کلیه همکاران دانشگاهی میسر نمی گردد.

برخود وظیفه می دانم ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند مهربان، از حمایت های بیدریغ ریاست دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 
معاونین دانشگاه و کلیه مدیران ستادی تقدیر و تشکر نموده و برتالش های بی وقفه و بدون چشم داشت همه همکاران محترم حوزه معاونت دانشجویی 

ارج نهم و قدردان همه خدمات و زحمات یکایک آنها باشم.
 امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و مقام معظم رهبری، توفیقات نظام جمهوری اسالمی ایران در همه جوانب مستمر و پایدار باشد.

معاونت دانشجویی

فعالیت های ستادی و شاخص
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 خوابگاه دختران اصالح شبکه فاضالب خوابگاه دختران و اتصال به شبکه فاضالب شهری

        
      اتصالتصاویر بعد از                                             حین اتصال ویر اتص                          

 

 ریال 000/000/000/21با اعتباری بالغ بر اتصال چاه های فاضالب خوابگاه خواهران به شبکه اگوی شهری 
 

 پردیس دانشگاهواقع در محوطه ( فوتسال)احداث زمین چمن مصنوعی 
 

        
 تغییر کاربریتصاویر بعد                                       قبل از تغییر کاربریویر اتص

  

 ریال 000/200/332/2با اعتباری بالغ بر  نشگاه به چمن مصنوعی فوتسالتغییر کاربری زمین آسفالت محوطه پردیس دا
 

 طرح ارتقاء صندوق رفاه دانشجویان با همکاریخوابگاه دختران در  2بهسازی بلوک 

         
 بازسازیتصاویر بعد                                        بازسازیقبل از ویر اتص

 ریال 000/152/030/7با اعتباری بالغ بر  در طرح ارتقاء خوابگاه خواهران 1بازسازی کامل بلوک 
 

 

 

اصالح شبکه فاضالب خوابگاه دختران و اتصال به شبکه فاضالب شهری خوابگاه دختران

 
 

 آشپزخانه سلف سرویس جهان نماخرید تجهیزات صنعتی و نیمه صنعتی و جایگزینی با تجهیزات سنتی 

    
 تصاویر خرید تجهیزات

 

 و جایگزینی با تجهیزات سنتی آشپزخانه مرکزی سلف سرویس  خرید تجهیزات صنعتی و نیمه صنعتی سلف سرویس
 ریال 000/201/145/2با اعتباری بالغ بر 

 

های  توجه به بازسازی انجام شده در بلوکبا  3به رتبه  5های دانشجویی از رتبه  ارتقاء فضای کالبدی خوابگاه      
 و سهم اعتبارات عمرانی  دانشگاه ها از محل اعتبارت صندوق رفاه دانشجویان خوابگاه

       
 از بهسازیتصاویر بعد                                      قبل از بهسازی ویر اتص

 

ها و کف، نصب دستگاه تصفیه آب، نصب  وارهکاشی کاری، سرامیک دویرنگ آمیزی، )بهسازی کامل فضای داخلی خوابگاهها شامل 
به منظور ارتقاء فضای کالبدی خوابگاه  (اجاق گاز رومیزی، خرید و نصب پرده و موکت، بهسازی دامپها و موتورخانه های خوابگاهها

 ریال 723/330/007/10با اعتباری بالغ بر   3به  5با رویکرد کاهش رتبه از 
 

 
 
 
 
 
 

      ارتقاء فضای کالبدی خوابگاه های دانشجویی از رتبه 5 به رتبه 3 با توجه به بازسازی انجام شده در بلوک های خوابگاه ها از محل اعتبارت 
صندوق رفاه دانشجویان و سهم اعتبارات عمرانی  دانشگاه

 داخلی و بیرونیریزی، سفت کاری فضای  ریزی، بتن ادامه احداث ساختمان خوابگاه متاهلین شامل پی

     
 در حال ساختتصاویر 

 ج

 همکاری دفتر طرح های عمرانی دانشگاهبا  ادامه فرآیند ساخت مجتمع متاهلین خوابگاه خواهران
 

 (روف تاپ)برادران به سیستم سرمایشی خوابگاه  4خوابگاه خواهران و بلوک  9تجهیز بلوک 

    
 خرید و نصب روف تاپتصاویر 

 ج

 برادران  4خواهران و بلوک  0در بلوک ( تنی 20و  7روف تاپ )خرید و نصب سیستم سرمایشی 
  ریال 000/000/345/1اعتباری بالغ بر  با

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

تجهیز بلوک 9 خوابگاه خواهران و بلوک 4 خوابگاه برادران به سیستم سرمایشی )روف تاپ(

بعد از بهسازیقبل از بهسازی

بعد از بهسازیقبل از بهسازی

      ارتقاء فضای کالبدی خوابگاه های دانشجویی از رتبه 5 به رتبه 3 با توجه به بازسازی انجام شده در بلوک های خوابگاه ها از محل اعتبارات 
صندوق رفاه دانشجویان و سهم اعتبارات عمرانی  دانشگاه



صفحه  68 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

 
 

مجموعه آبی استترر، ستالن آمتادجی جستمانی، ستالن      )احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل       
ج، مرکتز تندرستتی و   ، سالن تنیس، سالن تیر اندازی، سالن اسکواش، ستالن شتنرن  ایکس آر تیبدنسازی، سالن 
 (مشاوره ورزشی

   
 

   
 

 مجموعه ورزشی چند منظوره آفتابویر اتص
 متر مربع  71123به  2301متر مربع در سال  41122افزایش سرانه ورزشی شامل فضای ورزشی روباز و سرپوشیده از 

 با احداث زمین چمن مصنوعی و مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 2400در سال 
 

 

 
 

مجموعه آبی استترر، ستالن آمتادجی جستمانی، ستالن      )احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل       
ج، مرکتز تندرستتی و   ، سالن تنیس، سالن تیر اندازی، سالن اسکواش، ستالن شتنرن  ایکس آر تیبدنسازی، سالن 
 (مشاوره ورزشی

   
 

   
 

 مجموعه ورزشی چند منظوره آفتابویر اتص
 متر مربع  71123به  2301متر مربع در سال  41122افزایش سرانه ورزشی شامل فضای ورزشی روباز و سرپوشیده از 

 با احداث زمین چمن مصنوعی و مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 2400در سال 
 

 

 
 

مجموعه آبی استترر، ستالن آمتادجی جستمانی، ستالن      )احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل       
ج، مرکتز تندرستتی و   ، سالن تنیس، سالن تیر اندازی، سالن اسکواش، ستالن شتنرن  ایکس آر تیبدنسازی، سالن 
 (مشاوره ورزشی

   
 

   
 

 مجموعه ورزشی چند منظوره آفتابویر اتص
 متر مربع  71123به  2301متر مربع در سال  41122افزایش سرانه ورزشی شامل فضای ورزشی روباز و سرپوشیده از 

 با احداث زمین چمن مصنوعی و مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 2400در سال 
 

 

 
 

مجموعه آبی استترر، ستالن آمتادجی جستمانی، ستالن      )احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل       
ج، مرکتز تندرستتی و   ، سالن تنیس، سالن تیر اندازی، سالن اسکواش، ستالن شتنرن  ایکس آر تیبدنسازی، سالن 
 (مشاوره ورزشی

   
 

   
 

 مجموعه ورزشی چند منظوره آفتابویر اتص
 متر مربع  71123به  2301متر مربع در سال  41122افزایش سرانه ورزشی شامل فضای ورزشی روباز و سرپوشیده از 

 با احداث زمین چمن مصنوعی و مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 2400در سال 
 

 

      تجهیز مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل )مجموعه آبی استخر، سالن آمادگی جسمانی، سالن بدنسازی، سالن تی آر ایکس، سالن 
تنیس، سالن تیر اندازی، سالن اسکواش، سالن شطرنج، مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی(



صفحه  69 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری اداره امور خوابگاه ها
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 حق الزحمه کارشناسان حق التعلیم مشاوره و حق الزحمه مربیان ورزشی. -0

 سال
مبلغ حق التعلیم 
 مشاوره )ریال(

مبلغ حق الزحمه 
مربیان ورزشی 

 ()ریال
 سال

مبلغ حق التعلیم 
 مشاوره )ریال(

مبلغ حق الزحمه 
مربیان ورزشی 

 )ریال(
0090 181111 191211 0097 0111111 0901211 
0090 911111 801111 0098 0011111 0071711 
0092 0011111 0101111 0099 0101111 0101111 
0091 0201111 0091111 0211 0111111 0981011 
 * * جمع کل 0711711 0711111 0091

 

 
 

 

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

 مبلغ حق الزحمه کار دانشجویی

ساعات تخصیصی کار دانشجویی به 
 گروه ها

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

 مبلغ حق التعلیم مشاروه
 مبلغ حق الزحمه مربیان ورزشی
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 اداره امور خوابگاهها آماریگزارش  بخش اول:
 ج 

 تعداد دانشجویان اسکان داده شده در خوابگاهها. -0
 جمع کل خوابگاه خواهران خوابگاه برادران سال
0090 0080 0809 0000 
0090 0021 0791 0120 
0092 0000 0127 0819 
0091 0011 0170 0900 
0091 0021 0188 0908 
0097 0010 0021 0218 
0098 0011 0071 0271 

 017 81 80 کرونا(ویروس ) شیوع 0099
 10 09 00 ) شیوع ویروس کرونا(0211

 

 
 . )سامانه صندوق رفاه دانشجویان( تعداد دانشجویان واریز کننده  نقدی اجاره بهاء خوابگاهها -0

 

 جمع کل خوابگاه خواهران انخوابگاه برادر سال
0090 701 0720 0210 
0090 0012 0717 0800 
0092 0020 0129 0190 
0091 0199 0228 0127 
0091 801 0001 0910 
0097 201 811 0081 
0098 021 100 817 
9911 10 12 001 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

 خوابگاه خواهران خوابگاه برادران

حق الزحمه کارشناسان حق التعلیم مشاوره و حق الزحمه مربیان ورزشی

تعداد دانشجویان اسکان داده شده در خوابگاه ها

گزارش آماری واحدهای ستادی



صفحه  70 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تعداد دانشجویان واریز کننده  نقدی اجاره بهاء خوابگاه ها )سامانه صندوق رفاه دانشجویان( 

جدول تعداد خوابگاه های بازسازی و بهسازی شده و مبالغ تخصیص اعتبار در طرح ارتقاء صندوق رفاه دانشجویان با مشارکت دانشگاه

میزان اعتبارات هزینه شده در خصوص خرید تجهیزات خوابگاهها با اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان با مشارکت دانشگاه
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 اداره امور خوابگاهها آماریگزارش  بخش اول:
 ج 

 تعداد دانشجویان اسکان داده شده در خوابگاهها. -0
 جمع کل خوابگاه خواهران خوابگاه برادران سال
0090 0080 0809 0000 
0090 0021 0791 0120 
0092 0000 0127 0819 
0091 0011 0170 0900 
0091 0021 0188 0908 
0097 0010 0021 0218 
0098 0011 0071 0271 

 017 81 80 کرونا(ویروس ) شیوع 0099
 10 09 00 ) شیوع ویروس کرونا(0211

 

 
 . )سامانه صندوق رفاه دانشجویان( تعداد دانشجویان واریز کننده  نقدی اجاره بهاء خوابگاهها -0

 

 جمع کل خوابگاه خواهران انخوابگاه برادر سال
0090 701 0720 0210 
0090 0012 0717 0800 
0092 0020 0129 0190 
0091 0199 0228 0127 
0091 801 0001 0910 
0097 201 811 0081 
0098 021 100 817 
9911 10 12 001 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

 خوابگاه خواهران خوابگاه برادران
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 صندوق رفاه دانشاجویان رتقاء در طرح ا و مبالغ تخصیص اعتبار خوابگاههای بازسازی و بهسازی شدهتعداد جدول  -0

 .با مشارکت دانشگاه
 

 

 سال
 

بازسازی و  اعتبار در طرح مبلغ تخصیص تعداد خوابگاههای ارتقاء داده شده 
 )ریال( بهسازی خوابگاهها

0090 0 71110081111 
0090 0 0100719011211 
0092 0 0100810881101 
0091 0 0121117171711 
0091 0 0100819001181 
0097 0 0121117211100 
0098 0 2110210191111 
0099 0 7190110111111 
 مشارکت در طرح ارتقاء صندوق رفاه 0 0211

 08180711911780 جمع کل )ریال(
 

 
 

با مشارکت  با اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان میزان اعتبارات هزینه شده در خصوص خرید تجهیزات خوابگاهها -2
 . دانشگاه

 

 (ریالتخصیص ) مبلغ سال
0090 00112111111 
0090 0100910981221 
0092 0102018091111 
0091 0100118791111 
0091 1171018111111 
0097 0178911111111 
0098 0110119111111 
0099 0171118211111 
0211 09110111871 

 00101717021801 جمع کل )ریال(
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 صندوق رفاه دانشاجویان رتقاء در طرح ا و مبالغ تخصیص اعتبار خوابگاههای بازسازی و بهسازی شدهتعداد جدول  -0

 .با مشارکت دانشگاه
 

 

 سال
 

بازسازی و  اعتبار در طرح مبلغ تخصیص تعداد خوابگاههای ارتقاء داده شده 
 )ریال( بهسازی خوابگاهها

0090 0 71110081111 
0090 0 0100719011211 
0092 0 0100810881101 
0091 0 0121117171711 
0091 0 0100819001181 
0097 0 0121117211100 
0098 0 2110210191111 
0099 0 7190110111111 
 مشارکت در طرح ارتقاء صندوق رفاه 0 0211

 08180711911780 جمع کل )ریال(
 

 
 

با مشارکت  با اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان میزان اعتبارات هزینه شده در خصوص خرید تجهیزات خوابگاهها -2
 . دانشگاه

 

 (ریالتخصیص ) مبلغ سال
0090 00112111111 
0090 0100910981221 
0092 0102018091111 
0091 0100118791111 
0091 1171018111111 
0097 0178911111111 
0098 0110119111111 
0099 0171118211111 
0211 09110111871 

 00101717021801 جمع کل )ریال(
 

 



صفحه  71 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

جدول اعتبارات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان
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 .اه دانشجویان جدول اعتبارات دریافتی از صندوق رف -2

 

 سال
مبلغ تخصیص اعتبار بازسازی و 

 بهسازی خوابگاهها )ریال(
 مبلغ تخصیص اعتبار خرید تجهیزات 

 خوابگاهها )ریال(
0090 71110081111 00112111111 
0090 0100719011211 0100910981221 
0092 0100810881101 0102018091111 
0091 0121117171711 0100118791111 
0091 0100819001181 1171018111111 
0097 0121117211100 0178911111111 
0098 2110210191111 0110119111111 
0099 7190110111111 0171118211111 
0211 1 1 

 00101717021801 08180711911780 جمع کل
 10101110011190 جمع کل )ریال(

 

 

 

 

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

 تخصیص بازسازی و بهسازی خوابگاهها

 تخصیص خرید تجهیزات خوابگاهها



گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  72 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله صفحه    57

بازسازی و بهسازی فضای کالبدی خوابگاه ها
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 خوابگاههای فضای کالبدسازی و بهسازی باز :دومبخش 
 

       

    
 بازسازی و بهسازی خوابگاههاتصاویر قبل از   

     
 

     
 بازسازی و بهسازی خوابگاههاتصاویر قبل از   

 ریال 08180711911780با اعتباری بالغ بر  در طرح ارتقاءبازسازی و بهسازی خوابگاههای دانشجویی 
بلوك کاهش  1بلوك به  02دانشگاه از  2و 1از شده است تعداد خوابگاههای رتبه  آغ 0090)در این طرح که از سال 

  می باشد( 0بلوك رتبه  0و  0بلوك رتبه  8یافته است که 
 

قبل از بازسازی و بهسازی خوابگاه ها

بعد از بازسازی و بهسازی خوابگاه ها

بازسازی و بهسازی فضای کالبدی خوابگاه ها



صفحه  73 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله گزارش عملکرد 8 ساله صفحه    57

بازسازی و بهسازی فضای کالبدی خوابگاه ها

 

   24  

 

 خوابگاههای فضای کالبدسازی و بهسازی باز :دومبخش 
 

       

    
 بازسازی و بهسازی خوابگاههاتصاویر قبل از   

     
 

     
 بازسازی و بهسازی خوابگاههاتصاویر قبل از   

 ریال 08180711911780با اعتباری بالغ بر  در طرح ارتقاءبازسازی و بهسازی خوابگاههای دانشجویی 
بلوك کاهش  1بلوك به  02دانشگاه از  2و 1از شده است تعداد خوابگاههای رتبه  آغ 0090)در این طرح که از سال 

  می باشد( 0بلوك رتبه  0و  0بلوك رتبه  8یافته است که 
 

قبل از بازسازی و بهسازی خوابگاه ها

بعد از بازسازی و بهسازی خوابگاه ها

 صفحه    58گزارش عملکرد 8 ساله

   25  

 

       

 بازسازی محوطه خوابگاههاتصاویر قبل از   

         
 

 بازسازی محوطه خوابگاههااز  بعدتصاویر   
 

        

 بازسازی موتورخانه خوابگاههابل از تصاویر ق  

           

 بازسازی موتورخانه خوابگاههااز  بعدتصاویر   

 بازسازی و بهسازی محوطه خوابگاهها همراه با طراحی و رنگ آمیزی دیواره های محوطه
 خواهران( خوابگاه 7-8-9خوابگاه برادران و بلوك  2-0-0بهسازی موتورخانه خوابگاهها )موتورخانه بلوك  

 لیتری به منظور آبرسانی خوابگاه برادران 21111ساخت منبع 

قبل از بازسازی و بهسازی محوطه خوابگاه ها

بعد از بازسازی و بهسازی محوطه خوابگاه ها

قبل از بازسازی موتورخانه خوابگاه ها

بعد از بازسازی موتورخانه خوابگاه ها



گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  74 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله  صفحه    59
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 خرید تجهیزات خوابگاهها :دومبخش 
 

              
 

 

                  
 

              

                         
 

                       

 خرید تجهیزات خوابگاههاتصاویر   

 تشک،جارو برقی ،  ، ups ات شامل ) یخچال، اجاق گاز، اسپیلت، روف تاپ، دستگاه تصفیه آب مرکزی،خرید تجهیز
، صندلی مطالعه، تلویزیون،فرش، موکت، پرده، تشک، پتو، کپسول آتش نشانی، اره گرد بر، دستگاه جوش میز مطالعه

 ریال 00101717021801با اعتباری بالغ بر  و...(

خرید تجهیزات خوابگاه ها

خرید تجهیزات خوابگاه ها

خرید تجهیزات خوابگاه ها



صفحه  75 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری اداره رفاه

جدول تعداد دانشجویان دریافت کننده انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان

جدول مبالغ پرداختی انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان )ریال(

 

   28  

 

 گزارش آماری اداره رفاه :اولبخش 
 

 های صندوق رفاه دانشجویان. جدول تعداد دانشجویان دریافت کننده انواع وام -0
 

 0211 0099 0098 0097 0091 0091 0092 0090 0090 نوع  وام
 97 097 020 200 087 200 107 102 278 وام تحصیلی
 02 70 012 070 010 001 002 009 020 وام ضروری

 0 01 08 20 02 20 01 00 71 وام ودیعه مسکن
 20 70 017 010 17 019 071 091 000 وام شهریه
 0 00 27 07 01 17 20 7 07 وام ازدواج
 1 1 081 071 080 091 019 000 200 وام تغذیه

 12 000 087 200 211 090 081 012 1 وام ویژه دکتری
 00 011 027 028 091 001 1 1 1 اون()توسعه تع وام ویژه دکتری

 71 000 10 29 0 1 1 1 1 ویژه دکتریوام ضروری 
 007 910 0171 0900 0111 0901 0009 0101 0017 جمع کل

 

 جدول مبالغ پرداختی انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان )ریال(. -0

 0211 0099 0098 0097 0091 0091 0092 0090 0090 نوع  وام
 891 0277 0178 0011 2121 2078 2221 2921 2201 یلیوام تحص

 0018 0911 0178 0200 0111 980 278 211 278 وام ضروری
 011 0111 011 901 0921 0081 801 0011 0011 وام ودیعه مسکن

 0798 0081 0710 0917 0009 0110 0111 0011 891 وام شهریه
 11 001 011 001 921 0021 121 011 001 وام ازدواج
 1 1 1 070 010 019 000 109 100 وام تغذیه

 0181 0871 1101 1711 7012 7110 2001 2201 1021 وام ویژه دکتری
 701 0211 701 0100 0911 0011 1 1 1 )توسعه تعاون( وام ویژه دکتری

 711 0001 101 291 01 1 1 1 1 ضروری ویژه دکتریوام 
 7010 02900 01080 01819 00010 00980 00800 00981 02008 جمع کل )ریال(
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 گزارش آماری اداره رفاه :اولبخش 
 

 های صندوق رفاه دانشجویان. جدول تعداد دانشجویان دریافت کننده انواع وام -0
 

 0211 0099 0098 0097 0091 0091 0092 0090 0090 نوع  وام
 97 097 020 200 087 200 107 102 278 وام تحصیلی
 02 70 012 070 010 001 002 009 020 وام ضروری

 0 01 08 20 02 20 01 00 71 وام ودیعه مسکن
 20 70 017 010 17 019 071 091 000 وام شهریه
 0 00 27 07 01 17 20 7 07 وام ازدواج
 1 1 081 071 080 091 019 000 200 وام تغذیه

 12 000 087 200 211 090 081 012 1 وام ویژه دکتری
 00 011 027 028 091 001 1 1 1 اون()توسعه تع وام ویژه دکتری

 71 000 10 29 0 1 1 1 1 ویژه دکتریوام ضروری 
 007 910 0171 0900 0111 0901 0009 0101 0017 جمع کل

 

 جدول مبالغ پرداختی انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان )ریال(. -0

 0211 0099 0098 0097 0091 0091 0092 0090 0090 نوع  وام
 891 0277 0178 0011 2121 2078 2221 2921 2201 یلیوام تحص

 0018 0911 0178 0200 0111 980 278 211 278 وام ضروری
 011 0111 011 901 0921 0081 801 0011 0011 وام ودیعه مسکن

 0798 0081 0710 0917 0009 0110 0111 0011 891 وام شهریه
 11 001 011 001 921 0021 121 011 001 وام ازدواج
 1 1 1 070 010 019 000 109 100 وام تغذیه

 0181 0871 1101 1711 7012 7110 2001 2201 1021 وام ویژه دکتری
 701 0211 701 0100 0911 0011 1 1 1 )توسعه تعاون( وام ویژه دکتری

 711 0001 101 291 01 1 1 1 1 ضروری ویژه دکتریوام 
 7010 02900 01080 01819 00010 00980 00800 00981 02008 جمع کل )ریال(

 

 

 

 

 



صفحه  76 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری مرکز انفورماتیک

خرید و ارتقا سیستم های کامپیوترpc  )رومیزی(ـ  )سیستم های کامپیوتر فضاهای اداری واحدهای حوزه معاونت دانشجویی و سایت دانشجویی 
خوابگاه دختران( 

خرید و ارتقا سرور مرکزی واحد انفورماتیک حوزه معاونت دانشجویی و سوئیچ های خوابگاه ها
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 گزارش آماری مرکز انفورماتیک :اولبخش 
 

)سیستم های کامپیوتر فضاهای اداری واحدهای حوزه معاونات   -)رومیزی(  pcخرید و ارتقا سیستم های کامپیوتر -0
 . دانشجویی و سایت دانشجویی خوابگاه دختران(

 

 سال
 خرید و ارتقا

 (ریاللغ )مب تعداد
0090 0 0810011111 
0090 00 01010001901 
0092 09 09811791111 
0091 01 02810101021 
0091 07 01110111111 
0097 1 08112011111 
0098 0 0012111111 
0099  2 07110111111 
0211 0 0711111111 

 0101110001071 جمع کل )ریال(
 

 د و ارتقا سرور مرکزی واحد انفورماتیک حوزه معاونت دانشجویی و سوئیچ های خوابگاهها.خری -0
 

 (ریالمبلغ ) شرح سال
 0011111111 مرکزی  ups خرید  0090
 7111111111 خوابگاه خواهران 1و  2خرید سوئیچ بلوك  0090
 ups 0719801111خرید سرور مرکزی حوزه معاونت دانشجوی  و باطری  0092
 0010001111 خرید سوئیچ مرکزی خوابگاه برادران 0091
 1912011111 خوابگاه خواهران 8سوئیچ بلوك  بهسازی 0091
 1712011111 خوابگاه برادران 2بلوك سوئیچ  بهسازی 0097
 01117111111 خوابگاه برادران 0بلوك سوئیچ  و تعویض خرید 0098
 9012111111 خوابگاه خواهرانتعویض کابل شبکه اینترنت و دوربین  0099
 * ریال 01111111111آماده سازی زیر ساخت شبکه فیبر نوری با برآورد  0211

 10810011111 جمع کل )ریال(
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 گزارش آماری مرکز انفورماتیک :اولبخش 
 

)سیستم های کامپیوتر فضاهای اداری واحدهای حوزه معاونات   -)رومیزی(  pcخرید و ارتقا سیستم های کامپیوتر -0
 . دانشجویی و سایت دانشجویی خوابگاه دختران(

 

 سال
 خرید و ارتقا

 (ریاللغ )مب تعداد
0090 0 0810011111 
0090 00 01010001901 
0092 09 09811791111 
0091 01 02810101021 
0091 07 01110111111 
0097 1 08112011111 
0098 0 0012111111 
0099  2 07110111111 
0211 0 0711111111 

 0101110001071 جمع کل )ریال(
 

 د و ارتقا سرور مرکزی واحد انفورماتیک حوزه معاونت دانشجویی و سوئیچ های خوابگاهها.خری -0
 

 (ریالمبلغ ) شرح سال
 0011111111 مرکزی  ups خرید  0090
 7111111111 خوابگاه خواهران 1و  2خرید سوئیچ بلوك  0090
 ups 0719801111خرید سرور مرکزی حوزه معاونت دانشجوی  و باطری  0092
 0010001111 خرید سوئیچ مرکزی خوابگاه برادران 0091
 1912011111 خوابگاه خواهران 8سوئیچ بلوك  بهسازی 0091
 1712011111 خوابگاه برادران 2بلوك سوئیچ  بهسازی 0097
 01117111111 خوابگاه برادران 0بلوك سوئیچ  و تعویض خرید 0098
 9012111111 خوابگاه خواهرانتعویض کابل شبکه اینترنت و دوربین  0099
 * ریال 01111111111آماده سازی زیر ساخت شبکه فیبر نوری با برآورد  0211

 10810011111 جمع کل )ریال(
 

 



صفحه  77 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

خرید wifi  در سالهای )1394ـ  1392( و خرید و جایگزینی  unifa با wifi  از سال های )1400ـ  1392(
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 (0092-0211از سالهای )  wifiبا unifa ( و خرید و جایگزینی 0090-0092در سالهای )  Wifiخرید  -0

 (ریالمبلغ ) نوع کاال تعداد سال
0090 0 wifi 018111111 
0090 8 wifi 0010001121 
0092 01 unifa 0011711111 
0091 00 unifa 2819111111 
0091 01 unifa 1819011111 
0097 1 unifa 2811111111 
0098 7 unifa 1711111111 
0099 2 unifa 1811111111 

 01712101121 جمع کل )ریال(
 

 

 

 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 خریداری شده unifaتعداد 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 مبالغ خرید تجهیزات الکترونیکی



گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  78 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله صفحه    63

خرید، بازسازی و بهسازی تجهیزات مرکز انفورمایتک 
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 ی تجهیزات مرکز انفورمایتک بازسازی و بهساز ،خرید :دومبخش 
 

              

      تصاویر بعد از بهسازی و یا تعویض سوئیچ ها                              تصویر قبل از تعویض سوئیچ  

 

 های خوابگاهها و سرور مرکزی حوزه معاونت دانشجوییسوئیچ ارتقاء 
 ریال 111/001/108با اعتباری بالغ بر  

 
 

                

   unifaتصاویر بعد از جایگزینی                                   wifiتصویر قبل از تعویض       
    

 ریال 121/210/017جدید دارای  با اعتباری بالغ بر  wifi و unifa عدد  12خرید 
 
 

                

   تصاویر بعد از تعویض وب کیوسکها                           تصاویر قبل از تعویض وب کیوسکها         
    

 

 سلف سرویس و جایگزینی با وب کیوسکهای جدید وب کیوسک های فرسودهاز عدد  1تعویض 
 
 

خرید، بازسازی و بهسازی تجهیزات مرکز انفورماتیک



صفحه  79 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری اداره تغذیه

میزان اعتبارات هزینه شده در خصوص بازسازی و بهسازی فضای کالبدی و خرید تجهیزات سلف سرویس با اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان 
و مشارکت دانشگاه 
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 گزارش آماری اداره تغذیه :اولبخش 

 

باا   سلف سرویسخرید تجهیزات زی فضای کالبدی و بازسازی و بهسامیزان اعتبارات هزینه شده در خصوص  -9
 . و مشارکت دانشگاه اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان

 

 (ریالمبلغ تخصیص ) سال
0090 0010211111 
0090 00112101111 
0092 71210191211 
0091 0101718921111 
0091 0100012181911 
0097 0117819181711 
0098 0100017801111 
0099 0108910111111 
0211 71010121111 

 8100011101711 جمع کل )ریال(
 

 

 

 

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

تخصیص بازسازی فضای کالبدی و خرید 
 تجهیزات سلف سرویس



گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  80 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله صفحه    65

بازسازی و بهسازی فضای کالبدی سلف سرویس 
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 فضای کالبدی سلف سرویس بازسازی و بهسازی  :دومبخش 

 

          
 

     
 ان نماهج البدی سلف سرویسکتصاویر قبل از بازسازی کامل فضای 

 

        
 

         
 ان نماهالبدی سلف سرویس جکای از بازسازی کامل فض بعدتصاویر 

سرامیک کف وکاشی رنگ آمیزی فضای کالبدی ،ایزوگام سقف، سلف سرویس شامل ) فضای کالبدیبهسازی کامل 
کاری دیواره ها، اضافه شدن فضاهای فیزیکی ابنیه ای شامل )نانوایی، اتاق استراحت پرسنل، اتاق شستشوی سبزیجات، 

 ریال 111/111/011/0 بر ( با اعتباری بالغرکتش اتاق کباب پزی و اتاق نماینده
 

 

بازسازی و بهسازی فضای کالبدی سلف سرویس



صفحه    66گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  81 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

خرید تجهیزات آشپزخانه ای و صنعتی سازی سلف سرویس
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 خرید تجهیزات آشپزخانه ای و صنعتی سازی سلف سرویس :سومبخش 

 

         

          

            

         

 

 

 

خرید تجهیزات آشپزخانه ای و صنعتی سازی سلف سرویس



گزارش عملکرد 8 سالهصفحه  82 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله صفحه    67
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 صنعتینیمه صنعتی و تصاویر خرید تجهیزات 

لغایات   0090مرحلاه از ساالهای    0طی  آشپزخانه سلف سرویس ی)صنعتی ساز سرویسی سلف تجهیزات صنعتخرید 
سرخ کن، منبع آب نمک، دستگاه ظرفشور،مولد آب جوش، کانتر غذای گرم، کاانتر  چلوپز، خورشت پز، شامل ) (0099

، گوشت خرد کن، مارغ  غذای سرد،اجاق گاز، گرمکن برنج، کباب پز ریلی، کباب پز کوره ای، گرمکن بخار، کباب گیر
ترولی حمال غاذا، ترولای حمال دیاگ،      دیجیتال،  ، دستگاه پرس گرم،  ترازویخرد کن، سبزی خرد کن، سلفون کش

 اسپیلت، آبسردکن، ساخت نانوایی چند منظوره سماور برقی ، سماور گازی،ماشین لباسشویی،خرید ظروف غذا،
 ریال 8102118901111با اعتباری بالغ بر  

 

 

 

 

 



صفحه  83 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری مرکز مشاوره و سالمت
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 ه و سالمتمرکز مشاور آماری گزارش :اولبخش 

 

 ها و جلسات آموزشی برگزار شده توسط مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه. تعداد برگزاری کارگاهها، همایش -0

 تعداد نفرات مشارکت کننده در کارگاهها تعداد جلسات نوع جلسات سال
 020 02 حضوری 0090
 089 01 حضوری 0090
 009 20 حضوری 0092
 201 18 حضوری 0091
 108 80 حضوری 0091
 870 000 حضوری 0097
 0001 009 حضوری 0098
 180 29 مجازی 0099
 010 8 مجازی 0211

 2711 101 جمع کل
 

 

 (.تعداد دانشجویان استفاده کننده از خدمات پزشکی، روانپزشکی و پرستاری )با هزینه دانشگاه -0

 تعداد نفرات سال تعداد نفرات سال
0090 090 0097 278 
0090 001 0098 012 
 72 )روانپزشک(0099 017 0092
 9 )روانپزشک( 0211 098 0091
 0020 جمع کل نفرات 021 0091

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

249 281 921 
420 

528 

872 

 9920 

689 

269 

 

   39  

 

 ه و سالمتمرکز مشاور آماری گزارش :اولبخش 

 

 ها و جلسات آموزشی برگزار شده توسط مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه. تعداد برگزاری کارگاهها، همایش -0

 تعداد نفرات مشارکت کننده در کارگاهها تعداد جلسات نوع جلسات سال
 020 02 حضوری 0090
 089 01 حضوری 0090
 009 20 حضوری 0092
 201 18 حضوری 0091
 108 80 حضوری 0091
 870 000 حضوری 0097
 0001 009 حضوری 0098
 180 29 مجازی 0099
 010 8 مجازی 0211

 2711 101 جمع کل
 

 

 (.تعداد دانشجویان استفاده کننده از خدمات پزشکی، روانپزشکی و پرستاری )با هزینه دانشگاه -0

 تعداد نفرات سال تعداد نفرات سال
0090 090 0097 278 
0090 001 0098 012 
 72 )روانپزشک(0099 017 0092
 9 )روانپزشک( 0211 098 0091
 0020 جمع کل نفرات 021 0091

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

249 281 921 
420 

528 

872 

 9920 

689 

269 

تعداد برگزاری کارگاه ها، همایش ها و جلسات آموزشی برگزار شده توسط مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه

تعداد دانشجویان استفاده کننده از خدمات پزشکی، روانپزشکی و پرستاری )با هزینه دانشگاه(



صفحه  84 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش آماری اداره تربیت بدنی

افزایش سرانه فضای فیزیکی ورزشی )زمین های روباز و سالن های سرپوشیده(

مساحت هر متر مربع فضای ورزشی به ازای هر دانشجو )روباز و سرپوشیده(
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 گزارش آماری اداره تربیت بدنی :اولبخش 

 

 سرپوشیده(.سالنهای روباز و زمین های ی فیزیکی ورزشی )افزایش سرانه فضا -0
 

 شرح متراژ سال
 فضاهای ورزشی قبلی 00708 0090
 راه اندازی سالن تنیس خوابگاه برادران 00019 0090
 تغییر کاربری زمین آسفالته واقع در پردیس  به چمن مصنوعی 00019 0092
زی و راه اندازی مجموعه ورزشی در بهسا -راه اندازی سالن تیراندازی 00107 0091

 اماکن رو باز خوابگاهها
 راه اندازی سالن آمادگی جسمانی و شطرنج خوابگاه خواهران 00919 0091
 شروع ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 00919 0097
 احداث محوطه ورزشی روباز خوابگاه دختران 02011 0098
 ره مجموعه ورزشی آفتابافتتاح سالن چند منظو 00011 0099

 

 

 مساحت هر متر مربع فضای ورزشی به ازای هر دانشجو )روباز و سرپوشیده(. -0
 

 متراژ سال متراژ سال
0090 21000 0097 21800 
0090 21000 0098 21900 
0092 21111 0099 71000 
 در حال احداث 0211 21708 0091
0091 21800 

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

  افزایش سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده 
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 گزارش آماری اداره تربیت بدنی :اولبخش 

 

 سرپوشیده(.سالنهای روباز و زمین های ی فیزیکی ورزشی )افزایش سرانه فضا -0
 

 شرح متراژ سال
 فضاهای ورزشی قبلی 00708 0090
 راه اندازی سالن تنیس خوابگاه برادران 00019 0090
 تغییر کاربری زمین آسفالته واقع در پردیس  به چمن مصنوعی 00019 0092
زی و راه اندازی مجموعه ورزشی در بهسا -راه اندازی سالن تیراندازی 00107 0091

 اماکن رو باز خوابگاهها
 راه اندازی سالن آمادگی جسمانی و شطرنج خوابگاه خواهران 00919 0091
 شروع ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب 00919 0097
 احداث محوطه ورزشی روباز خوابگاه دختران 02011 0098
 ره مجموعه ورزشی آفتابافتتاح سالن چند منظو 00011 0099

 

 

 مساحت هر متر مربع فضای ورزشی به ازای هر دانشجو )روباز و سرپوشیده(. -0
 

 متراژ سال متراژ سال
0090 21000 0097 21800 
0090 21000 0098 21900 
0092 21111 0099 71000 
 در حال احداث 0211 21708 0091
0091 21800 

 

 

0090 0090 0092 0091 0091 0097 0098 0099 0211 

  افزایش سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده 
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تجهیز فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز

خرید تجهیزات ورزشی

تجهیز  زمین چمن مصنوعی فوتسال پردیس دانشگاه

 

   43  

 

 شیده و روباز واحداث فضاهای ورزشی سرپ :دومبخش 

 

 مصنوعی فوتسال پردیس دانشگاه.زمین چمن احداث  -0

   
 

ریال 111/011/000/0با اعتباری بالغ بر  چمن مصنوعی فوتسال مجموعه پردیس دانشگاهاحداث زمین   

 آفتاب.ورزشی سرپوشیده و روباز  چند منظوره احداث مجموعه -0

   
 

       
 

        
 

لن استخر، سالن بدنسازی، سالن آمادگی جسمانی، سامجموعه آبی احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل )
 (زمین روباز ساحلی، مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی ، trxسالن تیر اندازی، سالن اسکواش، سالن شطرنج، 
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 خرید تجهیزات ورزشی  :سومبخش 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

زی تجهیز سالن بدنسازی مجموعه ورزشی آفتاب، تجهیزات سالن بدنساخرید تجهیزات ورزشی شامل )آبسردکن، 
تجهیزات مخصوص  ، الپتیکال، میز تنیس حرفه ای،خوابگاه برادران، تجهیزات سالن آمادگی جسمانی خوابگاه خواهران،

، تجهیزت مخصوص استخر و شنا، جاروی  trxتیر اندازی، تجهیزات مخصوص اسکواش، تجهیزات مخصوص ورزش 
 ریال 011/190/198/1با اعتباری بالغ رباتیک 

صفحه    70گزارش عملکرد 8 ساله

تجهیز فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز

خرید تجهیزات ورزشی

تجهیز  زمین چمن مصنوعی فوتسال پردیس دانشگاه

 

   43  

 

 شیده و روباز واحداث فضاهای ورزشی سرپ :دومبخش 

 

 مصنوعی فوتسال پردیس دانشگاه.زمین چمن احداث  -0

   
 

ریال 111/011/000/0با اعتباری بالغ بر  چمن مصنوعی فوتسال مجموعه پردیس دانشگاهاحداث زمین   

 آفتاب.ورزشی سرپوشیده و روباز  چند منظوره احداث مجموعه -0

   
 

       
 

        
 

لن استخر، سالن بدنسازی، سالن آمادگی جسمانی، سامجموعه آبی احداث مجموعه ورزشی چند منظوره آفتاب شامل )
 (زمین روباز ساحلی، مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی ، trxسالن تیر اندازی، سالن اسکواش، سالن شطرنج، 
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 خرید تجهیزات ورزشی  :سومبخش 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

زی تجهیز سالن بدنسازی مجموعه ورزشی آفتاب، تجهیزات سالن بدنساخرید تجهیزات ورزشی شامل )آبسردکن، 
تجهیزات مخصوص  ، الپتیکال، میز تنیس حرفه ای،خوابگاه برادران، تجهیزات سالن آمادگی جسمانی خوابگاه خواهران،

، تجهیزت مخصوص استخر و شنا، جاروی  trxتیر اندازی، تجهیزات مخصوص اسکواش، تجهیزات مخصوص ورزش 
 ریال 011/190/198/1با اعتباری بالغ رباتیک 

تجهیز فضاهای ورزشی سرپوشیده و باز

خرید تجهیزات ورزشی
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موفقیت ها و افتخارات در بخش اداری

موفقیت ها و افتخارات در بخش دانشجویی

1ـ کسب رتبه نخست معاونت دانشجویی برتر کشور در بین دانشگاه های با جمعیت 2 تا 5 هزار نفر در سال های  1395 و 1396  از طرف دفتر 
نظارت و ارزیابی سازمان امور دانشجویان

2ـ کسب عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1392، 1394 و 1397 توسط دفتر مشاور و سالمت سازمان امور دانشجویان

1ـ کسب عنوان طراحی پوستر ممتاز کانون های دانشجویی همیاران سالمت روان در سال 1398 در اولین گردهمایی منطقه ای کانون 
همیاران سالمت روان به میزبانی دانشگاه گیالن توسط دبیرخانه منطقه دو کشور

2ـ کسب عنوان کانون برتر در سطح دانشگاه های منطقه دو کشور از طرف مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت امور دانشجویان

3ـ کسب عنوان سوم مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه 2 کشور در سال 1392
4ـ کسب مقام سوم مسابقات فوتسال اعضای هیات علمی دانشگاههای استان در سال 1393

5ـ کسب مقام دوم مسابقات تکواندو دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای منطقه 4 کشور در سال 1394

 

   47  

 

 دانشجوییبخش در  افتخارات موفقیت ها و :دومبخش 

در اولین گردهمایی  0098در سال  روان یاران سالمتپوستر ممتاز کانون های دانشجویی همطراحی کسب عنوان  -0
 .توسط دبیرخانه منطقه دو کشور به میزبانی دانشگاه گیالنمنطقه ای کانون همیاران سالمت روان 

کسب عنوان کانون برتر در سطح دانشگاههای منطقه دو کشور از طرف مدیر کل دفتر مشااوره و ساالمت اماور     -0
 دانشجویان.

 
 

        
 

 .0090کشور در سال  0عنوان سوم مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه  کسب -0

 .0090در سال  کسب مقام سوم مسابقات فوتسال اعضای هیات علمی دانشگاههای استان -2

 .0092کشور در سال  2کسب مقام دوم مسابقات تکواندو دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای منطقه  -1

 .0091ی استان در سال جویان دختر در مسابقات دانشگاههای تیم فوتسال دانشقهرمانکسب مقام  -1

   
 

 .0097کشور سال  2تکواندو دانشجویان پسر در مسابقات منطقه  تیمقهرمانی کسب عنوان  -7

 .0097کشور در سال  0نائب قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر در مسابقات دانشگاه های منطقه کسب عنوان  -8
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   47  

 

 دانشجوییبخش در  افتخارات موفقیت ها و :دومبخش 

در اولین گردهمایی  0098در سال  روان یاران سالمتپوستر ممتاز کانون های دانشجویی همطراحی کسب عنوان  -0
 .توسط دبیرخانه منطقه دو کشور به میزبانی دانشگاه گیالنمنطقه ای کانون همیاران سالمت روان 

کسب عنوان کانون برتر در سطح دانشگاههای منطقه دو کشور از طرف مدیر کل دفتر مشااوره و ساالمت اماور     -0
 دانشجویان.

 
 

        
 

 .0090کشور در سال  0عنوان سوم مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه  کسب -0

 .0090در سال  کسب مقام سوم مسابقات فوتسال اعضای هیات علمی دانشگاههای استان -2

 .0092کشور در سال  2کسب مقام دوم مسابقات تکواندو دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای منطقه  -1

 .0091ی استان در سال جویان دختر در مسابقات دانشگاههای تیم فوتسال دانشقهرمانکسب مقام  -1

   
 

 .0097کشور سال  2تکواندو دانشجویان پسر در مسابقات منطقه  تیمقهرمانی کسب عنوان  -7

 .0097کشور در سال  0نائب قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر در مسابقات دانشگاه های منطقه کسب عنوان  -8
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 دانشجوییبخش در  افتخارات موفقیت ها و :دومبخش 

در اولین گردهمایی  0098در سال  روان یاران سالمتپوستر ممتاز کانون های دانشجویی همطراحی کسب عنوان  -0
 .توسط دبیرخانه منطقه دو کشور به میزبانی دانشگاه گیالنمنطقه ای کانون همیاران سالمت روان 

کسب عنوان کانون برتر در سطح دانشگاههای منطقه دو کشور از طرف مدیر کل دفتر مشااوره و ساالمت اماور     -0
 دانشجویان.

 
 

        
 

 .0090کشور در سال  0عنوان سوم مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه  کسب -0

 .0090در سال  کسب مقام سوم مسابقات فوتسال اعضای هیات علمی دانشگاههای استان -2

 .0092کشور در سال  2کسب مقام دوم مسابقات تکواندو دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای منطقه  -1

 .0091ی استان در سال جویان دختر در مسابقات دانشگاههای تیم فوتسال دانشقهرمانکسب مقام  -1

   
 

 .0097کشور سال  2تکواندو دانشجویان پسر در مسابقات منطقه  تیمقهرمانی کسب عنوان  -7

 .0097کشور در سال  0نائب قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر در مسابقات دانشگاه های منطقه کسب عنوان  -8
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 .0097کسب مقام قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان پسر در المپیاد سراسر کشور در سال  -9

 .0097 درسال مسابقات قهرمانی کشوری در دختر دانشجویان اسکواش تیم سومی عنوان سبک -01
 

                
 

باه المپیااد   کشور و کساب ساهمیه ورود    0منطقه  قهرمانی تیم تیر اندازی دانشجویان دخترکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098کشوری در سال 

            
 

کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشاوری   0منطقه  قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسرکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098در سال 
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 .0097کسب مقام قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان پسر در المپیاد سراسر کشور در سال  -9

 .0097 درسال مسابقات قهرمانی کشوری در دختر دانشجویان اسکواش تیم سومی عنوان سبک -01
 

                
 

باه المپیااد   کشور و کساب ساهمیه ورود    0منطقه  قهرمانی تیم تیر اندازی دانشجویان دخترکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098کشوری در سال 

            
 

کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشاوری   0منطقه  قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسرکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098در سال 

 

           
 

           
 

6ـ کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان دختر در مسابقات دانشگاه های استان در سال 1396

7ـ کسب عنوان قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان پسر در مسابقات منطقه 4 کشور سال 1397
8ـ کسب عنوان نائب قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر در مسابقات دانشگاه های منطقه 2 کشور در سال 1397

9ـ کسب مقام قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان پسر در المپیاد سراسر کشور در سال 1397
10ـ کسب عنوان سومی تیم اسکواش دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی کشوری درسال 1397

11ـ کسب عنوان قهرمانی تیم تیر اندازی دانشجویان دختر منطقه 2 کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشوری در سال 1398 به میزبانی 
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

11ـ کسب عنوان قهرمانی تیم تیر اندازی دانشجویان دختر منطقه 2 کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشوری در سال 1398 به میزبانی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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چشم انداز حوزه معاونت دانشجویی )1405ـ  1400(

12ـ کسب عنوان قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر منطقه 2 کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشوری در سال 1398 به میزبانی 
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
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 .0097کسب مقام قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان پسر در المپیاد سراسر کشور در سال  -9

 .0097 درسال مسابقات قهرمانی کشوری در دختر دانشجویان اسکواش تیم سومی عنوان سبک -01
 

                
 

باه المپیااد   کشور و کساب ساهمیه ورود    0منطقه  قهرمانی تیم تیر اندازی دانشجویان دخترکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098کشوری در سال 

            
 

کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشاوری   0منطقه  قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسرکسب عنوان  -00
 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. 0098در سال 

 

           
 

           
 

1ـ تالش برای ایجاد معاونت دانشجویی بصیر، بالنده و با نشاط با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم همراه با ارتقاء سطح سرانه رفاهی دانشجویان در 
بخشهای مختلف خوابگاه، تغذیه و ورزش

2ـ تـدوین معیارهـای پیشرفت فیزیکی و اختصاص منابع الزم برای رشد سریع خوابگاه کارآفرین
3ـ دست یابی به جایگاه ممتاز منطقه و تالش برای دست یابی به جایگاه ممتاز کشور در بین معاونتهای دانشجویی با ظرفیت دانشجویی 2 تا 6 هزار نفر

4ـ برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های دانشجویان، کارکنان، اساتید و مشاوران دانشگاه برای کاهش آسیب های اجتماعی در مرکز مشاوره و سالمت
5ـ ایجاد کلینیک پزشکی برای مرکز بهداشت دانشجویی همراه با دعوت از تیم های متخصص پزشکی

6ـ تدوین سند جامع حوزه معاونت دانشجویی به عنوان نقشه راه با استفاده از سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران
7ـ ایجاد منافع فردی و گروهی همراه با تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری

8 ایجاد فضاهای کالبدی فیزیکی با استانداردهای ساخت و ساز سراهای دانشجویی روز کشور متناسب با سرانه تعداد دانشجویان
8ـ ارتقاء و استاندارد سازی شاخص های بهداشتی ،اماکن نگهداری طبخ و توزیع مواد غذایی، توزیع کاالهای یارانه ای در بین دانشجویان و ارتقاء شاخص های 

مربوط به نحوه طبخ غذا
9ـ تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویی  از طریق جذب حمایت های مالی سایر مؤسسات

10ـ استاندارد سازی و توسعه فضاهای ورزشی روباز همراه با گسترش فعالیت ها و برنامه های ورزش های همگانی، رقابتی و قهرمانی همراه یا برگزاری 
جشنواره های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون دانشگاهی

11ـ توسعه مرکز مشاوره و تندرستی دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه در منطقه 2 کشور
12ـ بهبود برنامه ها و خدمات ارائه شده در بخش دانش آموختگان

13ـ پیگیری اسکان دانشجویان متاهل در خوابگاه های دانشجویی و ساماندهی امور مربوطه
14ـ ارتقاء شاخص های بهداشتی )استانداردسازی( اماکن نگهداری، پخت و عرضه مواد غذایی

12ـ کسب عنوان قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر منطقه 2 کشور و کسب سهمیه ورود به المپیاد کشوری در سال 1398 به میزبانی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان



صفحه  89 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

چشم انداز
1ـ تالش برای ایجاد معاونت دانشجویی بصیر، بالنده و با نشاط با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم همراه با ارتقاء سطح سرانه رفاهی دانشجویان در بخشهای 

مختلف خوابگاه، تغذیه و ورزش
2ـ تـدوین معیارهـای پیشرفت فیزیکی و اختصاص منابع الزم برای رشد سریع خوابگاه کارآفرین

3ـ دست یابی به جایگاه ممتاز منطقه و تالش برای دست یابی به جایگاه ممتاز کشور در بین معاونتهای دانشجویی با ظرفیت دانشجویی 2 تا 6 هزار نفر
4ـ برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های دانشجویان، کارکنان، اساتید و مشاوران دانشگاه برای کاهش آسیب های اجتماعی در مرکز مشاوره و سالمت

5ـ ایجاد کلینیک پزشکی برای مرکز بهداشت دانشجویی همراه با دعوت از تیم های متخصص پزشکی
6ـ تدوین سند جامع حوزه معاونت دانشجویی به عنوان نقشه راه با استفاده از سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران

7ـ ایجاد منافع فردی و گروهی همراه با تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری
8 ایجاد فضاهای کالبدی فیزیکی با استانداردهای ساخت و ساز سراهای دانشجویی روز کشور متناسب با سرانه تعداد دانشجویان

8ـ ارتقاء و استاندارد سازی شاخص های بهداشتی ،اماکن نگهداری طبخ و توزیع مواد غذایی، توزیع کاالهای یارانه ای در بین دانشجویان و ارتقاء شاخص های 
مربوط به نحوه طبخ غذا

9ـ تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویی  از طریق جذب حمایت های مالی سایر مؤسسات
10ـ استاندارد سازی و توسعه فضاهای ورزشی روباز همراه با گسترش فعالیت ها و برنامه های ورزش های همگانی، رقابتی و قهرمانی همراه یا برگزاری جشنواره های 

فرهنگی، ورزشی همگانی و درون دانشگاهی
11ـ توسعه مرکز مشاوره و تندرستی دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه در منطقه 2 کشور

12ـ بهبود برنامه ها و خدمات ارائه شده در بخش دانش آموختگان
13ـ پیگیری اسکان دانشجویان متاهل در خوابگاه های دانشجویی و ساماندهی امور مربوطه

14ـ ارتقاء شاخص های بهداشتی )استانداردسازی( اماکن نگهداری، پخت و عرضه مواد غذایی
15ـ بهبود شاخص های مربوط به سالمت و تازگی مواد غذایی

16ـ ارتقاء شاخص های مربوط به نحوه طبخ غذا
17ـ توسعه خرید اینترنتی به دلیل مزایا و امکانات این روش از خرید

18ـ ارتقاء شاخص های مربوط به سرو و توزیع غذا و نحوه نگهداری از آن پس از پخت
19ـ توسعه سیستم نرم افزاری و سخت افزاری اتوماسیون تغذیه

20ـ افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در خوابگاه ها
21ـ ساماندهی خدمات بهداشتی عمومی بر اساس نیاز سنجی ها و روش های نوین ارائه خدمات  مشاوره

22ـ ساماندهی خدمات مشاوره  تخصصی در راستای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی
23ـ تالش برای افزایش سطح سالمت جسمی و روحی دانشگاهیان

24ـ بهره  وری از فناوری ها نوین در حوزه ورزش و بازنگری در برنامه های مرکز تربیت بدنی
25ـ ایجاد بانک اطالعات ورزشی دانشگاهیان
26ـ توسعه زیرساخت های ورزش در دانشگاه

27ـ گسترش فعالیت ها و برنامه های ورزش های همگانی، خوابگاهی، رقابتی و قهرمانی
28ـ برگزاری جشنواره های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون  دانشگاهی

29ـ توسعه و تقویت تیم ها و انجمن های ورزشی دانشگاه و ایجاد لیگ های ورزشی
30ـ گسترش فعالیت های گردشگری درون شهری و برون شهری جهت تقویت سالمت تن و روان دانشگاهیان

31ـ تالش برای احداث فضاهای ورزشی زود بازده و کم هزینه
32ـ ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه با توجه به استانداردها

33ـ ساماندهی امور مربوط به خدمات رفاهی و فرهنگی دانشجویان غیرایرانی
34ـ پایش ویژه، منظم و دقیق سالمت دانشجویان غیرایرانی
35ـ اختصاص خوابگاه  مجزا و ویژه به دانشجویان غیرایرانی

36ـ اعزام دانشجویان غیرایراني به مسابقات درون دانشگاهي و کشوري و یا المپیادهاي ورزشي دانشجویان کشور
37ـ ساماندهی امور مربوط به کمیته انضباطی دانشجویان

38ـ ساماندهی امور مربوط به کمیسیون موارد خاص
39ـ تدوین و به روزرسانی شاخص های معاونت با رویکرد نتیجه گرایی

40ـ تکمیل بانک های اطالعاتی آماری حوزه معاونت دانشجویی با رعایت استانداردهای 
41ـ اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آنها

42ـ استفاده از سیستم های جامع و یکپارچه در زمینه پردازش تراکنش ها و اطالعات مدیریت 
43ـ استفاده از سیستم های خودکار سازی اداری در زمینه امور دانشجویی



صفحه  90 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

معرفی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با قدمتی 65 ساله نخستین تالش جامعه علمی کشورمان برای ساماندهی به این امر مهم بوده و در 

استان گلستان نیز بزرگترین مؤسسه آموزش عالی و دانشگاه معین به شمار می رود. 
در حال حاضر در این دانشگاه حدود3980 نفر دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل و تحقیق هستند. از 
پس دهه ها تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد نشان حضور موفق فارغ التحصیالن این دانشگاه را در جای جای فعالتیهای حوزه کشاورزی و منابع 

طبیعی ایران در صف و ستاد می توان مشاهده کرد .
معاونت فرهنگی و اجتماعی وظیفه برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در سه حوزه دانشجویان، اساتید و کارکنان 

را برعهده دارد. 
در این معاونت شش حوزه اصلی برای دانشجویان ازجمله »شوراها، کمیته ها و ستادهای فرهنگی« »انجمن های علمی دانشجویان«، »کانون های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان«، » تشکل های اسالمی دانشجویان«، »نشریات دانشجویی« و »فعالیت های فرهنگی خوابگاه های دانشجویی« 

مشغول به فعالیت می باشند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

گزارش آماری فعالیت واحدهای ستادی، شوراها و کمیته ها
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 شوراها و کمیته ها، واحدهای ستادی فعالیت آماری گزارش: دومبخش 

 
 فعالیتهای ستادی، شوراها و کمیته ها سال فعالیتهای ستادی، شوراها و کمیته ها سال
1281 11 1287 27 
1282 15 1288 12 
1281 21 1288 25 
1285 22 1122 8 
 187 جمع کل  71 1285

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 فعالیتهای ستادی، شوراها و کمیته ها



صفحه  91 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

گزارش مصور و شاخص فعالیت ستادی، شوراها و کمیته ها

میزبانی سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی )مرحله کشوری(ـ   شهریورماه 1396

دیدار  معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با جمعی از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاهـ   بهمن ماه93 

 نشست بین المللی محیط زیست، گردشگری و انرژی پاک با حضور دانشجویان دانشگاه آیندهوون هلند در گرگان ـ   شهریورماه 1396
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 کمیته ها ، شوراها وگزارش مصور و شاخص فعالیت ستادی: سومبخش 

 
 

 .1285شهریورماه  -سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی )مرحله کشوری( یمیزبان -1

پرسش و پاسخ معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتمااعی وزارت علاوم، تحقیقاات و فان     و  صمیمی نشست -1
 . 82از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه بهمن ماه جمعیآوری با 
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 کمیته ها ، شوراها وگزارش مصور و شاخص فعالیت ستادی: سومبخش 

 
 

 .1285شهریورماه  -سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی )مرحله کشوری( یمیزبان -1

پرسش و پاسخ معاون و مدیر کل فرهنگی و اجتمااعی وزارت علاوم، تحقیقاات و فان     و  صمیمی نشست -1
 . 82از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه بهمن ماه جمعیآوری با 

 
 
 



صفحه  92 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

میزبانی دانشگاه در برگزاری پنج دوره مراسم معنوی اعتکاف )دانشجویان دختر( دانشگاه های استان گلستان 

نمایشگاه ما می توانیم )40 دستاورد مهم علمی و پژوهشی دانشگاه( در آستانه روز دانشجو و در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
نمایشگاهی تحت عنوان »ما می توانیم«ـ  بهمن ماه سال1397

برگزاری چهار مرحله رزمایش توزیع سبد مواد غذایی با عنوان )کمک مومنانه( توسط مجموعه دانشگاهیان



صفحه  93 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع گردشگری در جزیره آشوراده در خردادماه سال  1396 توسط انجمن علمی محیط زیست

گزارش مصور فعالیت های شاخص انجمن علمی دانشجویان
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 انجمن علمی دانشجویان های آماری فعالیتگزارش : چهارمبخش 
 

 فعالیتهای انجمن علمی سال فعالیتهای انجمن علمی سال
1281 112 1287 127 
1282 125 1288 78 
1281 82 1288 88 
1285 82 1122 22 
 782 جمع کل  82 1285

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 فعالیتهای ستادی، شوراها و کمیته ها
گزارش آماری فعالیت های انجمن علمی دانشجویان



صفحه  94 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع ماهی تیالپیا توسط انجمن علمی شیالت در آذرماه سال 1395 

برگزاری جشنواره سفیران امید و حرکت در اسفندماه سال  1397

برگزاری جشنواره سفیران امید و حرکت در سال 1398



صفحه  95 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری نخستین جشنواره مجازی سفیران امید و حرکت با حضور مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 
تیر ماه سال 1399

برگزاری اولین دوره رقابت علمی ، مهارتی موشک آبی در سال 1396

برگزاری مسابقه بزرگ هوش برتر توسط شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه در سال 1397



صفحه  96 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله
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 آماری فعالیت کانون های فرهنگی و هنریگزارش : هفتمبخش 
 

 فعالیتهای کانون های فرهنگی و اجتماعی سال فعالیتهای کانون های فرهنگی و اجتماعی سال
1281 55 1287 82 
1282 75 1288 85 
1281 82 1288 52 
1285 57 1122 12 
 525 جمع کل  82 1285

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 فعالیتهای کانون های فرهنگی و اجتماعی
گزارش آماری فعالیت کانون های فرهنگی و هنری

طرح پاکسازی شهر به مناسبت اربعین حسینی انجمن علمی محیط زیست در سال 1397



صفحه  97 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی

برگزاری جشن و مراسم بمناسب اعیاد مذهبی در دانشگاه

جشنواره به زودی با هم دست می  دهیم توسط شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری در ایام کرونا

گزارش مصور فعالیت های شاخص کانون های فرهنگی و هنری 



صفحه  98 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا )س( همزمان با بزرگداشت مقام زن و مادر به منظور ترویج فرهنگ 
حجاب و عفاف در خوابگاه خواهران درسال 1392

برگزاری بازارچه های دانشجویی با هدف ایجاد تعامل و فراهم نمودن فرصت های شغلی در زمینه کسب مهارت های اجتماعی در خوابگاه 
خواهران در سال 1393



صفحه  99 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

برگزاری جشن هفته وحدت با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی  در آذرماه سال 1395 به همت بسیج 
دانشجویی دانشگاه

گزارش آماری تشکل های دانشجویی 
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 تشکل های دانشجویی آماری گزارش بخش نهم: 

 
 

 فعالیتهای تشکل های دانشجویی سال فعالیتهای تشکل های دانشجویی سال
1281 12 1287 11 
1282 12 1288 21 
1281 18 1288 15 
1285 27 1122 5 
 182 جمع کل  15 1285

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 فعالیتهای تشکل های دانشجویی

گزارش مصور فعالیت های شاخص کانون های فرهنگی و هنری 



صفحه  100 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

سخنرانی سردار کوثری فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا... به مناسب 13 آبان روز دانش آموز وتسخیر النه جاسوسی در تاالر خلیج فارس توسط 
بسیج دانشجویی

 برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم  و سالگرد شهید گمنام با حضور امیر آراسته جانشین گروه مشاوران نظامی فرماندهی کل قوا به همت 
بسیج دانشجویی دانشگاه

برگزاری نشست صمیمی دانشجویان به همراه مراسم افتتاحیه اردوهای راهیان نور استان گلستان با حضور امیر دریادار حبیب ا... سیاری 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط بسیج دانشجویی
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اعزام دانشجویان به مناطق جنگی ) راهیان نور(

امداد رسانی خودجوش و داوطلبانه دانشجویان بسیجی به سیل زدگان آق قال

نشست قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون استاندار گلستان با اعضاء تشکل های دانشجویی.
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گزارش آماری فعالیت های ساعت فرهنگی اساتید
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 فعالیتهای ساعت فرهنگی اساتید آماری گزارشبخش یازدهم: 

 
 

 ساعت فرهنگی اساتید سال ساعت فرهنگی اساتید سال
1281 11 1287 15 
1282 18 1288 8 
1281 8 1288 17 
1285 8 1122 5 
 112 جمع کل  18 1285

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 ساعت فرهنگی اساتید

برگزاری ساعت فرهنگی ویژه اساتید دانشگاه با موضاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی



صفحه  103 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

افتخارات
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 (1281-1122) افتخارات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی جدول :سیزدهمبخش 
 

 سال تحصیلی کسب عنوان افتخار آفرین ردیف
 1281 کسب رتبه برتر در ابتکار انجمن علمی صنایع غذایی 1
 1282 کسب رتبه سوم در بخش ابتکار انجمن علمی صنایع غذایی 1
 1282 کارشناس برگزیده کشور)کارشناس انجمن علمی(  خانم مقدم 2
 1281 اجالسیه سراسری نماز 11اثر برگزیده و شایسته تقدیر در  عفت پرآور 1
 

5 
 

 سهراب رحیمی
موفق به راهیابی به مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره 

 سراسری قرآن در بخش کتبی
 

1285 
 

5 
 

 بسیج دانشجویی
عنوان موفق ترین حوزه بسیج دانشجویی در هفتمین کسب 

 جشنواره استانی مالک اشتر

 

1285 

 

7 
دبیر انجمن علمی زراعت  

 آقای علیرضا فارسی
 1285تا  1285 عضوشورای مرکزی اتحادیه انجمن علمی وزارت علوم

 

8 
 آقایدبیر انجمن مکانیک 
 مهرشاد نظرپور

 1285تا  1285 بازرس اتحادیه انجمن علمی مکانیک

 1285 کسب رتبه برگزیده در بخش غرفه جشنواره بین المللی حرکت شورای هماهنگی 8
 1285 برتر برترنمایشگاه استانی هفته پژوهش غرفه عنوان کسب انجمن علمی صنایع غذایی 12

 1287 کسب رتبه خبرنگار برگزیده از طرف وزارت علوم مریم مقدم 11
 1287 اختراع کسب رتبه شایسته تقدیر بخش بیوسیستم مکانیک علمی انجمن 11
 1287 کسب رتبه شایسته تقدیر در بخش نشریات انجمن علمی شیالت 12

 
11 

اسماعیل سیالخوری 
 دانشجوی دکتری 

 (فعال فرهنگی و مدیرمسئول نشریه دانشجویی گلواژه)
کسب عنوان دانشجوی برگزیده در پنجاه و ششمین سال 

 بنیاد البرز همایش ملی جایزه

 
 

1287 

 1288 کسب عنوان سوم  دربخش مسابقه انجمن علمی مکانیک 15
 1288 عنوان شایسته تقدیر دربخش کارآفرینی انجمن علمی شیالت 15
 1288 کسب رتبه دوم بخش محتوای دیجیتال انجمن علمی گیاهپزشکی 17
 1288 کسب رتبه دوم در بخش اختراع انجمن علمی صنایع غذایی 18
 1288 شایسته تقدیر دربخش خالقانه انجمن علمی زراعت 18
 
12 

 

کانون گردشگری و 
 ایرانشناسی

کسب رتبه سو م در بخش هنرهای آوایی و عنوان شایسته 
تقدیر در بخش تعزیه خوانی در اولین سوگواره ملی فرهنگی 

 و هنری اباعبداهلل الحسین)ع(.

 
1288 
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گزارش آماری فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی )سال 1392-1400(

گزارش مصور افتخارات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
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 (1281-1122)سال  حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیفعالیتهای  گزارش آماری: چهاردهمبخش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعت فرهنگی اساتید فعالیت خوابگاه تشکل دانشجویی کانون فرهنگی  انجمن علمی ستادی

1281 1282 1281 1285 1285 1287 1288 1288 1122 

 

 1122 1288 1288 1287 1285 1285 1281 1282 1281 عنوان
فعالیت ستادی، شوراها، 

 کمیته ها و ...
11 15 21 22 71 27 12 25 8 

 22 88 78 127 82 82 82 125 112 انجمن علمی دانشجویان
 و کانون های فرهنگی و هنری

 نشریات دانشجویی 
52 72 75 52 75 82 82 52 12 

 5 15 21 11 15 27 18 12 12 تشکل های دانشجویی
فعالیت های فرهنگی 
 خوابگاههای دانشجویی

12 18 15 17 11 15 12 - - 

جلسات و کارگاه های 
 فرهنگی اساتید

11 18 8 8 18 15 8 17 5 
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 حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیگزارش مصور افتخارات : پانزدهمبخش 
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 حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیگزارش مصور افتخارات : پانزدهمبخش 
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چشم انداز

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از یکسو با در نظر گرفتن اسناد ابالغی ملی، منطقه ای و استانی و از سوی دیگر با امعان نظر به راهبردهای فرهنگی 
ترسیم شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و توجه ویژه به تخصصی بودن این 
دانشگاه و ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در دو حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و سایر علوم مرتبط و برقراری ارتباط سازنده با بازار کار و فعاالن این 
عرصه راهبرد اصلی خود را متوجه تقویت روحیه خودباوری، ارتقاء اعتماد به نفس، تحقق آرامش و امنیت روانی، ترویج فرهنگ کار گروهی و تعمیق ارتباط 

فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با نیازهای عینی جامعه بویژه کارآفرینی نموده است که ذیاًل به تفکیک هر حوزه مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

 انجمن های علمی دانشجویان: 
حوزه انجمن های علمی دانشجویان به دلیل تخصصی بودن و ارتباط وثیق آن با رشته ها و سرفصل های آموزشی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه می تواند پیشتاز 
ترسیم چشم انداز فعالیتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی باشد. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بنا دارد در آینده مجموعه انجمن های علمی دانشجویان 
را به سمت و سوی فعالیتهای کارآفرینانه، تولیدی و فرادانشگاهی سوق دهد. همچنین با توجه به تجربیات موفق چند ساله اخیر، این حوزه از قابلیت برگزاری 

برنامه های تخصصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در سطح استانی و منطقه ای نیز برخوردار است.  

 کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان: 
این حوزه برخالف حوزه انجمن های علمی دانشجویان اساساً تخصصی نیست و طیف وسیعی از فعالیتهای مورد عالقه دانشجویان را در بر می گیرد. لذا 
نخستین اولویت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ابتدا نیازسنجی از جامعه دانشجویی است تا روشن شود اولویت برنامه ریزی در این بخش چیست؟ سپس 
ایجاد انسجام هرچه بیشتر بین فعاالن حوزه های گوناگون هنری، اجتماعی، دینی، اندیشه، خیریه و...است. و در نهایت حمایت و حفظ کانون های موجود و 

کشف و راه اندازی کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی جدیدتر در اولویت قرار دارد.

 تشکل های اسالمی دانشجویان:
تشکل های اسالمی دانشجویان دارای شخصیت حقوقی نیمه مستقلی هستند که زیر نظر هیات نظارت بر تشکل های اسالمی دانشجویان فعالیت می نمایند از 
سوی دیگر برخی از این تشکلها به لحاظ تشکیالتی به سازمانهایی خارج از بدنه وزارت علوم نیز وابسته اند که این امر در کنار استقالل نسبی آنها امر برنامه ریزی 
و ترسیم چشم انداز برای این بخش را دشوارتر می کند با این وصف راهبرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در قبال تشکل های اسالمی دانشجویان 
همراهی، هدایت و حمایت بوده و بنا دارد در آینده نیز این رویکرد را تقویت نموده و ضمن ایجاد تعامل با فعاالن این بخش در بستری از آرامش به هدایت و 

تقویت فعالیتهای آنها بپردازد.  

 فعالیت های فرهنگی خوابگاه های دانشجویی: 
فعالیتهای فرهنگی خوابگاه های دانشجویی مکمل فعالیتهای فرهنگی دانشگاه و از جنس فوق برنامه هستند و بیشتر با هدف پرکردن اوقات فراغت دانشجویان 
و ایجاد آرامش و امنیت خاطر در ساکنان خوابگاه ها برگزار می گردد. معاونت فرهنگی با توجه به فضای روانی حاکم بر خوابگاه های دانشجویی و با عنایت به 
نیازها و مطالبات ساکنان خوابگاه بنا دارد در آینده عالوه بر تشکیل کمیته دانشجویِی مشورتی فعالیتهای فرهنگی در هر خوابگاه نسبت به اولویت بندی، ایجاد 
تنوع، حمایت و گسترش فعالیتهای فرهنگی خوابگاه بویژه برای دانشجویان غیربومی که تمام وقت )پنجشنبه ها و جمع ها( ساکن خوابگاه هستند اقدام نماید. 

 نشریات دانشجویی: 
حوزه نشریات دانشجویی شاید تنها بخش از زیرمجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باشد که تحت تأثیر گسترش اطالعات و استیالی تکنولوژی 
ارتباطات و فوران انواع آگاهی و اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی اهمیت اولیه خود را از دست داده است با این وصف این بخش هنوز هم می تواند با تغییر 
رویکرد و انطباق با شرایط جدید در ساختار معاونت فرهنگی به جایگاه قابل قبولی دست یابد. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه درخصوص فعالیت نشریات 
بنا دارد اوالً این فعالیتها را به سمت و سوی فضای مجازی سوق دهد اما دستیابی به این هدف مهم مستلزم ابالغ مقررات جدید از سوی شورای مرکزی ناظر 
بر نشریات دانشجویی است که تاکنون محقق نشده است. ثانیاً معاونت فرهنگی در آینده از ظرفیت نشریات دانشجویی در حوزه های علمی و پژوهشی بویژه در 

بخش انجم های علمی دانشجویان بیشتر بهره خواهد برد.        
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دانشکده ها  و گروه ها:

2ـ  دانشکده شیالت و محیط زیست

گروه تکثیر و پرورش آبزیان
گروه تولید و بهره برداری آبزیان

گروه طراحی محیط و ارزیابی محیط زیست
گروه عمل آوری فرآورده های شیالتی

گروه مدیریت حیات وحش و آلودگی های محیط زیست

4ـ  دانشکده علوم جنگل

گروه جنگل داری 
گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

7ـ  دانشکده مرتع و آبخیزداری

گروه آبخیزداری 
گروه مدیریت مرتع

گروه مدیریت مناطق بیابانی

1ـ  دانشکده تولید گیاهی

گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی 
گروه زراعت

گروه گیاهپزشکی
گروه علوم باغبانی

9ـ  دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

گروه تکنولوژی و مهندسی چوب
گروه علوم و حفاظت چوب

گروه علوم و مهندسی کاغذ 

5ـ  دانشکده علوم دامی

گروه تغذیه دام و طیور
گروه ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور

گروه فیزیولوژی دام و طیور

8ـ  دانشکده مهندسی آب و خاک

گروه علوم خاک
گروه مهندسی آب 

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

6ـ  دانشکده مدیریت کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

3ـ  دانشکده صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی
گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
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دانشکده تولید گیاهی
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معرفی
این دانشکده با نام اولیه دانشکده علوم زراعی در سال 13۷3 )و از سال 1389 با نام دانشکده تولید گیاهی( به عنوان نخستین دانشکده مصوب از مجموعه 
دانشکده های علوم کشاورزی دانشگاه شروع به فعالیت نمود. دانشکده تولید گیاهی دارای چهار گروه آموزشی » زراعت، اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، 
گیاه پزشکی و مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز« می باشد. این دانشکده در سه مقطع کارشناسی)4رشته(، کارشناسی ارشد )11 رشته( و دکتری )8( دانشجو 
می پذیرد. همچنین، در این دانشکده 39 عضو هیأت علمی تمام وقت شامل 3 استاد، 16 دانشیار، 20 استادیار فعالیت دارند. دانشکده تولید گیاهی دارای ....... 

آزمایشگاه، دو مزرعه آموزشی و پژوهشی و همچنین ..... گلخانه فعال و ........ گلخانه در دست ساخت می باشد.

 گروه زراعت: این گروه به عنوان اولین گروه آموزشی از مجموعه گروه های علوم کشاورزی در سال 1368 با عنوان گروه« زراعت و اصالح نباتات« با  
پذیرش دانشجو در  مقطع کارشناسی رشته »زراعت و اصالح نباتات » فعالیت خود را آغاز نمود. پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی  ارشد »زراعت«  از طریق 
آزمون سراسری در  سال 13۷5 آغاز شد. . گروه زراعت در سال 1383 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری »زراعت«  را از وزارت علوم دریافت و در 
همان سال  تربیت دانشجو در این مقطع را با پذیرش سه دانشجو آغاز نمود. در حال حاضر این گروه در دوره کارشناسی« مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی«، 
کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی با چهار گرایش« فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم و تکنولوژی بذر و علوم علف های هرز« و »اگرواکولوژی« 
و در مقطع دکتری نیز در رشته های اگروتکنولوژی با گرایش های » فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی« و » اگرواکولوژی« دانشجو می پذیرد. 

گروه اصالح و بیوتکنولوژی: این گروه در سال 1386 با تفکیک گروه زراعت و اصالح نباتات به دو گروه “زراعت” و “اصالح نباتات و بیوتکنولوژی« 
فعالیت خود را آغاز نمود. تا سال 1395 این گروه دارای سه رشته در مقطع کارشناسی پیوسته با عنوان » اصالح نباتات، زراعت و اصالح نباتات و زیست-

فناوری کشاورزی« ، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با عنوان » اصالح نباتات« و  »زیست فناوری )بیوتکنولوژی( کشاورزی » و دو رشته در 
مقطع دکتری با عنوان » کشاورزی هسته  ای« با دو گرایش »اصالح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی« و  »اصالح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی« و رشته اصالح 
نباتات با دو گرایش » بیومتری« و » ژنتیک مولکولی » بود. از سال 1396 با تغییرات اساسی رشته ها که توسط وزارت عتف صورت گرفت رشته های گروه نیز 
تغییر یافت و  در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته یک رشته بنام »مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی« در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دو رشته بنام 
های »بیوتکنولوژی کشاورزی« و »ژنتیک و به نژادی گیاهی«  و در مقطع دکتری یک رشته بنام »ژنتیک و به نژادی گیاهی« در این گروه دانشجو می پذیرد 

بیوتکنولوژی”  فعالیت خود را آغاز نمود

گروه گیاه پزشکی: گروه گیاهپزشکی در سال 13۷3 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشنسی »مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی« فعالیت خود 
را آغاز کرد. با توجه به ضرورت گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی در کشور، در سال های 1382 و 1386 به ترتیب اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد« بیماری شناسی کشاورزی و حشره شناسی کشاورزی« نمود و در سال 1389 نیز اولین دانشجویان مقطع دکتری  »بیماری شناسی )گرایش 

قارچ شناسی( » تحصیل خود را در این گروه آغاز کردند.

گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز: گروه علوم باغبانی دانشگاه با جذب اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی« مهندسی علوم باغبانی« 
به تعداد 30 نفر از سال 13۷5 شروع به فعالیت نمود. از سال 1384 نیز با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد باغبانی توسعه تحصیالت تکمیلی در این 
گروه آغاز شد. جذب دانشجو در مقطع دکتری در چهار گرایش »میوه کاری، گیاهان زینتی، سبزیکاری و گیاهان داروئی« از مهر 1396 انجام گردید. این گروه  
عالوه بر آزمایشگاه های مجهز دارای سه دهانه گلخانه آموزشی پژوهشی نیمه استوانه ای با پوشش پالستیکی شامل گلخانه گیاهان زینتی و آپارتمانی، گلخانه 

تکثیر مجهز به سیستم مه افشان و دو دهانه گلخانه نیمه استوانه ای طرح فائو با پوشش فیبر شیشه و یک دهانه گلخانه دوطرفه با سقف پلی کربنات است.

رئیس و معاون دانشکده

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر خدایار همتی

2ـ دکتر سید اسماعیل رضوی
3ـ دکتر ابراهیم زینلی

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر مهدي علي زاده

2ـ دکتر سیده ساناز رمضانپور 
3ـ دکتر جاوید قرخلو

4ـ دکتر مصطفی خوشحال سرمست
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اعضای هیات علمی

مدیر گروه: دکتر فرشید قادری فر

مدیر گروه: دکتر احمد ندیمی

  

 اطالعات اعضای هیأت علمی گروه زراعت 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استاد گیاهان زراعیفیزیولوژی  سراهلل گالشیدکتر  1

 استاد گیاهان زراعی سازیمدل افشین سلطانی دکتر 2

 استاد اکولوژی گیاهان زراعی بهنام کامکاردکتر  3
 دانشیار زراعیگیاهان فیزیولوژی  ابراهیم زینلی دکتر 4

 دانشیار علوم و تکنولوژی بذر فرشید قادری فر دکتر 5

 دانشیار های هرز شناسایی و مبارزه با علف جاوید قرخلو دکتر 6

 دانشیار گیاهان زراعیفیزیولوژی  بنیامین ترابیدکتر  7

 دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی حسین کاظمیدکتر  8

 استادیار زراعت  حسین قربانی محمد دکتر 9

 استادیار های هرزشناسایی و مبارزه با علف آسیه سیاهمرگوییدکتر  10

  

 پزشکیگیاه اطالعات اعضای هیأت علمی گروه 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیار اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتر علی افشاری 1

 دانشیار قارچ شناسی دکتر کامران رهنما 2

 دانشیار مدیریت آفات حسن سرایلو محمد دکتر 3

 دانشیار شناسیویروس نژاددکتر سعید نصراله 4

 دانشیار هاکنترل بیولوژیک بیماری عبدالحسین طاهریدکتر  5

 استادیار قیزیولوژی و سم شناسی دکتر محسن یزدانیان 6

 استادیار قارچ شناسی رضوی سیداسماعیلدکتر  7

 استادیار کنه شناسی نژادرحیمیوحید دکتر  8
 مربی مدیریت آفات غالمعلی آسادهدکتر  9

 استادیار نماتد شناسی دکتر فرزاد علی رمجی 10
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تعداد دانشجویان

آمار دانشجویان از مهرماه 1392 تا مهرماه 1399 در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده تولید گیاهی

مدیر گروه: دکتر مهدی علیزاده

مدیر گروه: دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی

  

 و فضای سبز باغبانیعلوم مهندسی  اطالعات اعضای هیأت علمی گروه 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیار کشت بافت و سبزیکاری کامبیز مشایخیدکتر  1

 دانشیار ای و عطریگیاهان داروئی و ادویه خدایار همتیدکتر  2

 دانشیار اصالح درختان میوه مهدی شریفانیدکتر  3

 دانشیار گیاهان زینتی و فضای سبز حسین زارعیدکتر  4

 دانشیار فیزیولوژی درختان میوه اسماعیل سیفیدکتر  5

 دانشیار عطریای و گیاهان داروئی و ادویه نژادعظیم قاسمدکتر  6

 دانشیار فیزیولوژی و اصالح درختان میوه مهدی علیزادهدکتر  7

 ستادیارا گیاهان داروئی تنش و اصالح فیزیولوژی  سارا خراسانیدکتر  8
 استادیار فیزیولوژی درختان میوه فریال وارسته اکبرپوردکتر  9

 استادیار فیزیولوژی و اصالح سبزی سیدجواد موسوی زادهدکتر  10
مصطفی خوشحال دکتر  11

 سرمست

 استادیار گیاهان زینتی و مهندسی ژنتیک

 

 اطالعات اعضای هیأت علمی گروه اصالح و بیوتکنولوژی 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیار بیولوژی مولکولی گیاهی پوردکتر سعید نواب 1

 دانشیار بیومتری ژنتیک محمدهادی پهلوانیدکتر  2

 دانشیار مولکولی و مهندسی ژنتیکژنتیک  حسن سلطانلودکتر  3

 دانشیار بیومتری ژنتیک ساناز رمضانپورسیدهدکتر  4

 دانشیار بیومتری ژنتیک احد یامچیدکتر  5

 دانشیار اصالح نباتات  نژادخلیل زینلیدکتر  6

 استادیار ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نژاد قمیعلی اصغر نصرالهدکتر  7
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تجهیزات آزمایشگاه های گروه زراعت

4 
 

 

 

 های گروه زراعتتجهیزات آزمایشگاه

 (کاربرد) دستگاهخدمات شرح  کشور شرکت سازنده نام دستگاه 

 اندازه گیری سطح برگ گیاهان انگلیس Delta t- devices سنجسطح برگ  ۳
 و حرکتگیاهی در شرایط دمایی نگهداری نمونه های  ایران جال تجهیز انکوباتور شیکردار 0
 اندازه گیری و سنجش سدیم و پتاسیم  انگلیس Jenway فلیم فتومتر ۱
 خرد کردن و پودر کردن نمونه های گیاهی آلمان Ika آسیاب برقی 4
 اندازه گیری میزان کلروفیل در گیاه امریکا Opti science فلورسانس متر 1
 در گیاهاندازه گیری میزان کلروفیل  آمریکا Opti science اسپد 1
 اندازه گیری میزان پروتئین و نیتروژن نمونه گیاهی آلمان Gerhardt کجلدال ۳
 اندازه گیری دقیق وزن نمونه ها ژاپن Pioneer 22۳/2و  2۳/2ترازو  3
 (-01)نگهداری نمونه ها در دمای پایین  آلمان Bosch و یخچال معمولی درجه سانتی گراد -01فریزر  1

۳2 pH متر Sartorius اندازه گیری میزان  آلمانPH محلول ها 
 عصاره گیری از گل اشباع توسط پمپ مکش آلمان ------- عصاره گیر خاک ۳۳
 اندازه گیری غلظت مواد و عناصر در نمونه ژاپن Shimadzu اسپکتروفتومتر ۳0
 گرم کردن یکنواخت و تدریجی نمونه ها آلمان Memmert بن ماری ۳۱
 جداسازی قسمت های مختلف یک محلول  آلمان Froilabo سانتریفیوژ ۳4

 

 گروه زراعت یهاآزمایشگاه

 نام آزمایشگاه
 آزمایشگاه(کارشناس)اطالعات مسئول 

 آدرس پست الکترونیک عنوان مدرک نام و نام خانوادگی

 Javidtaheri1350@gau.ac.ir های هرزعلوم علف کارشناسی ارشد محمد طاهری آزمایشگاه تحقیقات زراعی

 malimahbubi016@gmail.co زراعت کارشناسی ارشد فرمحمدعلی محبوبی هرزهای تحقیقات علوم علف آزمایشگاه
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 تحقیقات بذر آزمایشگاه
 گیاهان زراعی مدلسازی آزمایشگاه
 های سیستماتیک و ژئوماتیکرهیافتآزمایشگاه 
 (هرزهای زراعی و علفگیاهان )بانک بذر

 

5 
 

 

 (کاربرد) دستگاهخدمات شرح  کشور شرکت سازنده نام دستگاه 

 خشک کردن نمونه های خاک و گیاه آلمان Memmert آون ۳1
از نظر دما و نور برای کشت کنترل شده محیط  آلمان Memmert انکوباتور ۳1

 نمونه
 مشاهده نمونه های بسیار ریز ایران صا ایران (استریومیکروسکوپ)کوالربینی  ۳۳
 مشاهده نمونه های بسیار کوچک و ذره بینی ایران صا ایران میکروسکوپ ۳3
 استریل نمودن وسایل و ظروف آزمایشگاهی ایران اکسیرهیراد اتو کالو ۳1
02 Ec هااندازه گیری هدایت الکتریکی محلول  ---- ------ متر 
خاکستر کردن نمونه های گیاهی جهت اندازه گیری  ایران Exciton کوره الکتریکی 0۳

 عناصر
   DRAGONLAB ورتکس 00

 
 زراعت ت علمی گروهأهیی های منتشر شده توسط اعضافهرست کتاب

 
 

۳۱11 -راهبردهای بهبود تحمل به تنش شوری   
امین اناقلی و سراله گالشی: تألیف   

 

-کاربردی در تکنولوژی بذرهای پژوهش
۳۱13 

 فرفرشید قادری : ألیف ت

 

۳۱11 -(جلد0)اکوفیزیولوژی گیاهی  
 دکتر کامکار: ترجمه

 

 
 

تهیه اطلس خأل عملکرد و توان تولید گیاهان زراعی مهم 
.در کشور در شرایط اقلیمی فعلی و آینده  

...افشین سلطانی، ابراهیم زینلی و : تألیف  

 

 ۳۱11-تکنولوژی بذرعلوم و 
 فر و افشین سلطانی      فرشید قادری:  تألیف

 

 
     ۳۱11 -های هرز مهاجم ایرانتهاجم گیاهی و علف
 جاوید قرخلو: تالیف

آزمایشگاه های گروه زراعت
آزمایشگاه تحقیقات زراعی

آزمایشگاه تحقیقات علوم علف های هرز
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه تحقیقات بذر
آزمایشگاه مدلسازی گیاهان زراعی

آزمایشگاه رهیافت های سیستماتیک و ژئوماتیک
بانک بذر)گیاهان زراعی و علف های  هرز(
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آزمایشگاه های گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی
مهندسی ژنتیک

PCR   آزمایشگاه
آزمایشگاه  الکتروفورزو پروتئومیکس

آزمایشگاه  اصالح نباتات
آزمایشگاه  کشت بافت
آزمایشگاه  فنوتایپینگ

سیتوژنتیک

تجهیزات آزمایشگاه های گروه  اصالح نباتات و بیوتکنولوژی

9 
 

 

 اصالح نباتات و بیوتکنولوژی های گروه تجهیزات آزمایشگاه

 شرکت سازنده نام دستگاه  شرکت سازنده نام دستگاه 
 ، آلمانMEMMERT ژرمیناتور 23 سیگما سانتریفیوژ یخچالدار ۳

 KERN PCB ترازوی حساس دو صفر 22 سیگما معمولیسانتریفیوژ  0

 ایران طب زعیم، ایران لیتری ۳1اتوکالو ایستاده  Jenway 23 اسپکتروفتومتر ۱

 فردوس، ایراننورصنعت  ۳هود کالس  Memmert 23 بن ماری 4

1 pH متر EUTECH 23 خرمنکوب رومیزی Minibat 

 Arctiko فریزر منفی هشتاد درجه ا Memmert 23 آون 1

 ایران فریزر منفی سی درجه 23 صا ایران بینی کوالر ۳

 فاراتل استبیالیزر Pioneer 23 22۳/2و  2۳/2ترازو  3

درجه سانتی گراد و یخچال  -01فریزر  1
 معمولی

Bosch 04  ایران فریزر منفی بیست درجه 

 ، آلمانZIEGRA یخساز Memmert 04 انکوباتور ۳2

 ، فرانسهVilberlormat ژل داکیومنت 03 صا ایران بینی کوالر ۳۳

 کیاژن، ایران ژل داکیومنت Labnet 02 هات پلیت ۳0

 DRAGONLAB ورتکس ۳۱

 MVE,Alta,Class2 لیتری 41تانک ازت  ۳4
 آمریکا

 GFL صندوقی  فریزر منفی هشتاد درجه ۳1

 HSP ا اتوکالو رومیزی دیجیتالی ۳1

 آمریکا PCR BIO-RADرئال تایم  ۳۳

 PEQLAB ،GmbH ترموسایکلر ۳1

 ,LABCYCER ترموسایکلر 02
SENS@UEST 

0۳ UPS FARATEL 

 STLHC1 هود المینار فلو 00

0۱ Sds-page الکتروفورز دوبعدی GE Healthcare 

04 IMAGE SCANNER III  اسکنر
 ژل پروتئین

GE Healthcare 

01 IMAGE SCANNER III  اسکنر
 ژل پروتئین

GE Healthcare 

 APLEX الکتروفورز عمودی 01

 ، آمریکاBio-RAD الکتروفورز افقی 0۳

 مهندسی پزشکی سارا طب شیکر انکوباتور 03

 پاناسونیک مایکروویو 01
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تجهیزات آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی

 (کاربرد) دستگاهخدمات شرح  شرکت سازنده نام دستگاه 

 انجمادی کن خشک Delta t- devices فریزدرایر 1

2 Airjet دستگاه تصفیه هوا سرماسازان هیرکان 

 کشت در دماهای مختلف memmert انکوباتور 3

 خشک کردن و گرمایش Laboven آون 4

 گرمایش sumsung ماکروویو 5

 جداسازی قسمت های مختلف یک محلول Hermle سانتریفیوژ 6

 جداسازی قسمت های مختلف یک محلول Hettich سانتریفیوژ 7

و   DNAهای پروتئین یا جداسازی مولکول biostep الکتروفورز 8
 PCR   محصوالت

9 PCR تکثیر  آرمین طب نوینDNA   RNA 

11 pH متر Sartorius  اندازه گیری میزانPH محلول ها 

 اندازه گیری غلظت مواد و عناصر در نمونه WPA اسپکتروفتومتر 11

 تصویربرداری صا ایران (استریومیکروسکوپ)بینی کوالر 12

 تصویربرداری صا ایران داردوربین میکروسکوپ 13

 تصویربرداری olympus میکروسکوپ 14

 حل کردن مواد در محلول و همزنی فاطرالکترونیک همزن مگنت 15

 کشت در دما و نور Binder ژرمیناتور 16

  Honda سمپاش پشتی موتوری 17

  Solo سمپاش پشتی موتوری 18

  Hudson استوانه ایسمپاش  19

  Farmato سمپاش کتابی 21

آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی
آزمایشگاه تحقیقات قارچ شناسی

آزمایشگاه سیستماتیک  کنه ها و حشرات
آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی

آزمایشگاه  کنترل بیولوژیک
آزمایشگاه  کشت بافت

آزمایشگاه سم شناسی و فیزیولوژی
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
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  کره ای سمپاش کتابی 21

  Honda سمپاش فرغونی 22

 استریل و ضدعفونی کردن کاوش اتوکالو 23

 تهویه هوا  هودشیمیایی 24

  Biotek الیزرو ریدر 25

 منجمدسازی Blomberg  فریزر 26

 نمونه هاگرم کردن یکنواخت و تدریجی  GEL ماریبن 27

 گرمایشی شفا (استرلیزاتور خشک)آون 28

  سنا طب (سنجکلنی)لکنی کانتر 29

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم ومهندسی باغبانی

آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی باغبانی
فیزیولوژی گیاهان باغی

استخراج و تجزیه گیاهان باغی
ریزازدیادی و کشت بافت گیاهان باغی

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک  گیاهان باغی
اتاق رشد  گیاهان باغی

آزمایشگاه گیاهشناسی و هرباریوم گیاهان باغی  
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17 
 

 

 

 علوم و مهندسی باغبانی های گروه تجهیزات آزمایشگاه

 (کاربرد) دستگاهخدمات شرح  شرکت سازنده نام دستگاه 

 گیری مواد جامد محلولاندازه ABBE رفرکتومتر ۳
 کارهای آناتومی و عکسبرداری ژاپن TCM400 میکروسکوپ اینورت 0

 استخراج روغن پریکس آلمان سوکسله ۱
 گیریاستخراج اسانس و عصاره پریکس آلمان کلونجر 4
 کارهای بیوشیمیایی تجزیه مواد Uv/vis2800 اسپکتوفتومتر 1
 (سدیم و پتاسیم)گیری عناصراندازه Jenway فتومترفلیم 1
 جداسازی قسمت های مختلف یک محلول Hermal سانتریفیوژ ۳

و   DNAهای پروتئین یا جداسازی مولکول ایران Eps600 الکتروفورز 3
 PCR   محصوالت

 زاییکشت بافت جهت جنین ایران -دوار  آکسیفیتون 1

۳2 pH متر Sartorius  اندازه گیری میزانPH محلول ها 
 اندازه گیری غلظت مواد و عناصر در نمونه WPA اسپکتروفتومتر ۳۳
 تصویربرداری صا ایران (استریومیکروسکوپ)بینی کوالر ۳0
 تصویربرداری صا ایران دارمیکروسکوپ دوربین ۳۱
 کشت بذر و ضدعفونی و استریل نمودن آلمان  Zime اتوکالو ۳4
 کشت بذر در دماهای مختلف RADW انکوباتور ۳1
 خشک کردن و گرمایش bIWPER آون ۳1
 گیری سفتیاندازه آلمان Effegi سنجسفتی ۳۳
 های گیاهیپودرکردن نمونه آلمان  Pb90 آسیاب ۳3
۳1 PCR Peqlab  کارهای ژنتیک مولکولی آلمان 

 کارهای ژنتیک مولکولی آلمان   Corbett ژل اسکن 02
 زاییجنین ایران شیکر 0۳
 ها در دمای پائیننگهداری نمونه ایران -دیپ فریزر -32فریزر  00
 دمای پائینها در نگهداری نمونه Htn2 -02فریزر  00
 گرم کردن یکنواخت و تدریجی نمونه ها ایران -بهداد ماریبن 0۱
 کشت بافت ایران -ژل تجهیز هودالمینار 04
 کارهای بیوشیمیایی استخراج مواد آلمان RV10 روتاری اپراتور 01
 گیری مواد جهت کارهای شیمیاییاندازه ایران AB100 بورت دیجیتال 01
 تأمین کننده گرمای دستگاه سوکسله کره CAPA شوف بالن 0۳
 همزن و تأمین کننده گرما آلمان  IKA هیتر مغناطیسی دیجیتال 03
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مزارع آموزشی دانشکده تولید گیاهی
مزرعه شماره1:

این مزرعه در کیلومتر 8 جاده قدیم گرگانـ  کردکوی واقع شده است و حدود 13 هکتار مساحت داشته که مجهز به یک حلقه چاه عمیق است. این مزرعه 
دارای سیستم هواشناسی هوشمند بوده و درجه حرارت، رطوبت نسبی و میزان بارندگی را به صورت ماهانه/روزانه ثبت می نماید. عمده فعالیت های زراعی مزرعه 
شامل تولید غالت، نباتات صنعتی و علوفه ای می باشد. همچنین قسمتی از مزرعه به کاشت درختان میوه اختصاص یافته است. این مزرعه به صورت اختصاصی 
برای فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیدت علمی ) پایان نامه، رساله و طرح های تحقیقاتی( استفاده می گردد. همچنین دروس عمل  عملیات 

کشاورزی و زراعی و مهارت آموزی کلیه رشته ها در این مزرعه انجام می گیرد.
در این مزرعه یک واحد دامداری نیز وجود دارد که بخشی از فعالیت های آموزشی- پژوهشی دانشکده علوم دامی در آن اجرا می شود. از مزایای این مزرعه 
وجود آزمایشگاه مجزا با تجهیزات مناسب  در آن است که بسیاری از مشکالت دانشجویان و اساتید را در کارهای آزمایشگاهی نمونه های جمع آوری شده 

تسهیل نموده است.

مزرعه شماره2:
مزرعه شماره 2 در کیلومتر 25 جاده آق قال- انبار الوم واقع شده است. مساحت این مزرعه در حدود 20 هکتار و با عرض جغرافیایی 3۷ درجه و 12 
دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 54 درجه و 12 دقیقه شرقی و با ارتفاع 5 متر از سطح دریا می باشد. خاک این مزرعه شور بوده و برای تحقیقات مربوط به 
واکنش-های گیاهان زراعی به تنش شوری مناسب است. همچنین این مزرعه دارای سه سالن پرورش مرغ و یک استخر پرورش ماهی می باشد. این مزرعه 
دارای 4000مترمربع باغ درختان مقاوم به شوری که اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه رشته های دانشگاه کارهای تحقیقاتی خود را در این مزرعه 

انجام می دهند.
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کارگاه هاي آموزشی، نشست ها و همایش ها

طرح های تحقیقاتی

سال 1393
برگزاری نشست چالش های حوزه گیاهپزشکی استان و راهکارهای کاهش آن

سال 1394
همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، مهر94

سال 1396
  اولین جشنواره پژوهش و کارآفرینی در زنجیره ارزش حبوبات

هفتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران  

سال 1397
- بیست و سومین کنگره ملی گیاه پزشکی ایران 

- دومین جشنواره پژوهش و کارآفرینی در زنجیره ارزش حبوبات
- نشست با کشاورزان پیشرو استان در خصوص کاشت چغندرقند در

 استان گلستان فرصت ها و تهدیدها

 بیش از 100 طرح پژوهشی داخلی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده در طی سال های 1400-1392 انجام شده که بخشی از این طرح ها 
عبارتند از:

سال 1392
-پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM برای ارقام گندم استان گلستان                                                                                                                                                                 

- کاربرد مدل QUEFTS برای بهینه سازی مصرف NPK در گندم
  GIS مقایسه روش های تخمین و تولید نقشه عملکرد گندم در سطح 4 حوزه قره سو، زرین گل، محمدآباد و قرن آباد با استفاده از -

- بررسی بیان افتراقی ژن های دخیل در میزان نیترات تحت تاثیر مقادیر کود اوره در اسفناج                                                                                                     
ـ آسیب شناسی درختان چنار واقع در مناطق شهری گرگان با تأکید بر بیماری های قارچی 

سال 1393
- پهنه بندي قابلیت کشت ذرت و  نقشه یابی عارضه کچلی بالل ناشی از دماهای نامطلوب در محدوده زمان گرده افشانی در اراضی زراعی آبی استان گلستان با 
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی)GIS(، سنجش از دور و مدل سازی                                                                                                                                                                                                                                                                            

- برآورد تلفات ریزش دانه گندم در هنگام برداشت                                        
   - شایستگی نسبی توده های فاالریس PhalaRIS MINoR حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات                         
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سال 1394
- تعیین وضعیت شاخص های پوشش گیاهی چهار حوضه آبخیز در استان گلستان با استفاده ار تصاویر ماهواره ای لندست 5 و ۷     

- بررسی مبنای مولکولی مقاومت به علفکش تری بنورون متیل در توده های مقاوم علف هرز خردل وحشی     
  - پارامتریابی مدل SSM برای شبیه سازی رشد و عملکرد ذرت در گرگان       

                                                           
سال 1395

- امکان سنجی حضور برخی از علف های هرز مهاجم در استان گلستان.  
   - بررسی بیان برخی ژن ها ی دفاعی و صفات بیوشیمیایی در واکنش به فلزات سنگین در گندم نان

سال 1396
- ارزیابی اثرات قارچ کش های رایج در ایران بر میزان آلودگی بذرهای سویا به بیمارگرهای قارچی و رابطه آن با قابلیت جوانه زنی و قدرت بذر  

- بررسی اثرات جانبی حشره کش های مهم مورد استفاده علیه کرم غوزه پنبه hElICovERPa aRMIGER بر زنبور پارزیتویید TRIChoGRaMMa bRaSSICa در 
شرایط آزمایشگاهی   

سال 1397
-  ساخت دستگاه کارنده بذر نیمه خودکار در محیط های کشت آزمایشگاهی   

- تولید الین های امید بخش گندم نان با استفاده از توده های بومی                                                                                                                                              
 -تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول پنبه با نقشه های تناسب اراضی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور )مطالعه موردی: 

استان گلستان (  
  - مطالعۀ مقایسه ای جذب، کارآیی استفاده و شاخص برداشت نیتروژن، فسفر و پتاسیم کودی در چند گونۀ زراعی و هرز از خانوادۀ گندمیان   

- ارزیابی روند تغییرات رشد و عملکرد گندم آبی طی دوره اقلیمی گذشته در ایران

سال 1398
- بررسی پاسخ الین های گندم مقاوم به گلوفوزینات و ایمازاموکس و نتاج حاصل از دورگ گیری آن  ها با ارقام بومی به این علف کش ها 

- بررسی تنوع ژنتیکی الین های خالص حاصل از توده های بومی گندم نان منطقه جنوب غربی آسیا   
- بررسی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در تعدادی از الین های گندم در مرحله ی گیاه بالغ

سال 1399
- بررسی تاکسونومیک کنه های هترواستیگما hETERoSTIGMaTI  مرتبط با حشرات در منطقه حفاظت شده انگوران، استان زنجان

طرح های تحقیقاتی دانشکده تولید گیاهی به تفکیک سال
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طرح های پژوهشی دانشکده تولید گیاهی به تفکیک گروه ها

فعالیت های پژوهشی دانشکده تولید گیاهی )1392-1400(

مقاالت علمی- پژوهشی  به تفکیک گروه ها سال 92-99
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  دانشکده تولید گیاهی  سال ISI 2013-2020 مقاالت

مقاالت علمی پژوهشی دانشکده تولید گیاهی  سال 92-99
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فعالیت های کارآفرینی

همکاري و فعالیت هاي بین المللی

سال 1398
- برگزاری نشست تخصصی تولیدات گلخانه ای استان گلستان، 10 دی 98 ، سالن توحید

- انعقاد تفاهم نامه برای برگزاری دوره های آموزشی مدیریت گلخانه برای کارشناسان و ناظران گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گلستان.
- برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت گلخانه به مدت 32 ساعت برای کارشناسان و ناظران گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی 10- برگزاری کارگاه تولید 

نشا صنعتی در اسفند ماه
- کارگاه آشنایی با تولید بنسای و چمن رول )چمن فرش(- 

- کارگاه آینده شغلی و بازار کار در رشته های باغبانی
- کشت و پرورش حبوبات توسط دانشجوی کارشناسی زراعت

سال 1399
- پرورش زعفران گلخانه ای 
- پرورش درختچه های زینتی

- کشت گیاهان دارویی به لیمو و استویا 
- کشت سیاهدانه )مزرعه شماره یک( 

- کشت توت فرنگی در گلخانه مزرعه ورسن حدود 400 مترمربع 
-کشت ریحان در گلخانه مزرعه ورسن حدود 400 مترمربع

- کاشت گیاهان گل گاوزبان نخودفرنگی و توت فرنگی در خارج از گلخانه
.- برگزاری کارگاه تولید نشا صنعتی در اسفندماه99

- پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری های علمی و بین المللی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه کوردوبای 
اسپانیا    

 ،.aGRoNMy JoURNal.، EURoPEaN JoURNal oF aGRoNMy.، FIEld CRoPS RESEaRCh.، AGRICUlTURal SySTEM داوری مجالت بین المللی -
.، aPPlIEd ClIMaToloGy  CRoP SCIENCE,از 2002 تاکنون.                                                                                                                                                      

  - عضویت گروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم        
  - سردبیری مجله ISI تولید گیاهی  INTERNaTIoNal JoURNal oF PlaNT PRodUCTIoN- از 2020    

  - مدیریت و عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی ارزیابی سیستم های زراعی با استفاده از تکنیک های تحلیل مکانی ، به عنوان بخشی از ششمین 
کنفرانس بین المللی

   ساالنه جغرافیا، آتن یونان-2020                 
 - مسئولیت کمیته علمی گروه مهندسی کشاورزی- زراعت و اصالح نباتات، المپیاد علمی دانشجویی قطب دو کشور در سال های90 تا 9۷       

- عضویت شورای تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی bbSRC انگلستان                           
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نشریات و کتب

سال 1392

سال 1393

مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی صورت 
مشترک بین انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران 

انتشار می یابد.

مجله پژوهش های تولید گیاهی فصلنامه 
علمی پژوهشی تخصصی است که از سال 

13۷2تاکنون به صورت فصلنامه در 4 شماره در 
سال منتشر می شود.

مجله ISI دانشکده تولید گیاهی

تجزیه و تحلیل آماری  کاربرد نرم افزار SaS                                 فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی               
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بیوتکنولوژی گیاهان دارویی                       

فیزیواکولوژی حشرات

آمار کاربردی و برنامه نویسی در راهنمای پژوهش در علوم زیستی
SaS نرم فزار

ساختار گیاهان آوندیراهنمای ازدیاد زیتون

طرح وتجزیه آزمایش های آماری     تولید بذر محصوالت زراعی       

مبانی سبزیکاری ساختارو فیزیولوژی هوستوریوم در قارچ ها                   
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سال 1394

سال 1395

سال 1396

مراکزپیدایش پرورش و اصالح 
درختان میوه

اثر تنش های محیطی بر گیاهانعلم و فناوری کشاورزی ارگانیک
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سال 1397

سال 1398

سال 1400 ـ 1399
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جوایز و افتخارات

سال 1392
                                             ISC معرفی  دکتر افشین سلطانی به عنوان یکی از 20 دانشمند برتر علوم کشاورزی کشور  بر اساس استنادات

استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دکتر مهدی علیزاده

سال 1393
پژوهشگر نمونه ترجمه کتاب راهنمای ازدیاد زیتون- دکتر مهدی علیزاده                                     

پژوهشگر نمونه ترجمه کتاب فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی- دکتر بهنام کامکار

سال 1394
رتبه اول جشنواره ایده های برتر استان گلستان- ایده سمپاشی آنی- دکتر حسین کاظمی

سال 1395
پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی  - دکتر بهنام کامکار          

پژوهشگر نمونه ترجمه کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

سال 1396
پژوهشگر برتر علمی در موضوع کارآفرینی کشاورزی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سال 1397
کتاب کنترل و گواهی بذر بعنوان کتاب برگزیده در دهمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد    

استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 139۷- دکتر بهنام کامکار

سال 1398
رتبه دوم پژوهش های بنیادی در سی و سومین جشنواره خوارزمی- مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن- دکتر افشین سلطانی  

سال 1399
پژوهشگر برتر پژوهش اثر بخش در حوزه کشاورزی کشور) تحلیل امنیت غذایی تا 2050 با مدل سازش اهمیت آب، زمین، غذا و محیط زیست(-  دکتر 

سلطانی   
پژوهشگر نمونه ترجمه کتاب زیست فناوری وتولید ترکیبات ضد سرطان- دکتر قاسم نژاد
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بدون تردید، دانش آموختگان مهم ترین محصوالت دانشگاه ها هستند. این دانش آموختگان بایستی به گونه ای آموزش ببینند و تربیت شوند که بتوانند انتظار 
جامعه مربوطه در خارج از دانشگاه را بر آورده نمایند. 

مهم ترین جامعه مرتبط با دانش آموختگان دانشکده تولید گیاهی جامعه کشاورزان )تولیدکنندگان محصوالت زراعی و باغی( هستند. برآورده ساختن 
انتظارات جامعه کشاورزان توسط این دانش آموختگان مستلزم داشتن اطالعات الزم در مورد گیاهان زراعی و باغی و از آن مهم تر برخورداری از مهارت کافی 

در زمینه مدیریت تولید این گیاهان است. 
برنامه درسی دوره ها و مقاطع مختلف نیز به طور عمده در این راستا تعریف شده و در طول سال های گذشته بارها مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته است. 
در یک ارزیابی کلی، دانش آموختگان این دانشکده به لحاظ دانش تئوریک در زمینه رشته تحصیلی از وضعیت قابل قبولی برخوردار هستند، اما متاسفانه به 
اندازه کافی با محیط اصلی کار خود  در  جامعه مخاطب یعنی مزارع، گلخانه ها و باغ ها سر و کار نداشته و مهارت عملی و در نتیجه اعتماد به نفس الزم برای 

راهنمایی و پاسخگویی به کشاورزان را ندارند. 
دلیل اصلی این ضعف اساسی دانش آموختگان و عدم آمادگی آن ها بعد از فراغت از تحصیل برای انجام وظیفه به شکل شایسته، فقدان زیرساخت ها و امکانات 
الزم برای مهارت آموزی و کسب تجربه کار در شرایط مزرعه و مدیریت تولید گیاهان زراعی، باغی و محصوالت گلخانه ای است. این در حالی است که در سر 
فصل های دروس فعلی این مسأله مورد توجه جدی قرار داشته و در قالب دروس عملی یا واحد های عملی دروس )مانند مهارت آموزی1، مهارت آموزی2، 

عملیات کشاورزی و...( زمینه برای کسب مهارت عملی مهیا شده است. 
از این رو، برنامه ریزی برای حل این نقطه ضعف اساسی دانش آموختگان به طرق مختلف از جمله فراهم کردن زیر ساخت های الزم در مزرعه دانشگاه مانند 
فراهم کردن منبع تامین آب و توسعه سیستم آبیاری، تهیه تجهیزات الزم برای انجام عملیات زراعی به شکل مکانیزه، تسطیح زمین های مزرعه، بهینه سازی 
و تجهیز گلخانه های موجود و در دست ساخت از ضروری ترین و جدی ترین برنامه های دانشکده برای آینده می باشد. افزون بر این، استفاده از موقعیت های 
مناسب موجود در خارج از دانشگاه مانند مزارع کشت و صنعت ها، مزارع کشاورزان پیشرو، مشارکت دادن دانشجویان در تولید گیاهان زراعی در مزرعه دانشگاه 
و تولید محصوالت گلخانه ای در گلخانه های دانشکده برقراری رابطه همکاری با واحدهای تولید محصوالت مختلف گلخانه ای و استفاده از سایر ظرفیت های 
موجود در استان از مهم ترین برنامه های دانشکده برای بهبود کیفیت دانش آموختگان و اثرگذاری بیشتر آن ها در جامعۀ مربوطه در خارج از دانشگاه و پرورش 

دانش آموختگان کارآفرین است. 
     در شرایط فعلی عمدتاً به دلیل اشکاالت ساختاری و شرح وظایف تعریف شده برای دانشگاه ها، ارتباط عملی کافی و مؤثری بین دانشگاه ها و جامعۀ 
مرتبط در خارج از دانشگاه وجود ندارد و متأسفانه به همین دلیل یافته های علمی به منظور حل مشکالت و یا معرفی راهکارهای جدید برای بهبود کمی 
و کیفی محصوالت یا کاهش هزینه ها به  آن ها منتقل نمی شود. در ایران تشکیالت گسترده اجرایی،تحقیقاتی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی متولی امور 
کشاورزی و منابع طبیعی است. دانشگاه ها مسئولیت تربیت نیروی انسانی و به موازات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهش در زمینه کشاورزی 
و منابع طبیعی، را بر عهده دارند و ارتباط تعریف شده تشکیالتی بین دو وزارت خانه وجود ندارد، و این یکی از دالیل کم رنگ شدن نقش دانشگاه ها از نظر 

تأثیرگذاری بر جامعه کشاورزی است. 
با این حال، به طرق مختلف به ویژه از طریق شبکه فضاهای مجازی مانند سایت های اینترنتی و صفحات اینستاگرامی یا سایر اپلیکیشن ها می توان با 
کشاورزان و سایر جوامع مرتبط در خارج از دانشگاه ارتباط مؤثر و کارآمدی برقرار کرد. از این رو، یکی از برنامه های مهم دانشکده در این راستا برای آینده 
استفاده از این فرصت ها برای انتقال یافته های علمی و حل مشکالت جامعه ذیربط خارج از دانشگاه می باشد. بدیهی است حمایت دانشگاه برای اجرای این 

برنامه ها و نیل به اهداف آن ها ضروری و کارساز خواهد بود.
تعریف رشته  دوره های جدید و پیگیری راه اندازی مجدد رشته دوره های حذف شده )مانند دوره های کارشناسی بیوتکنولوژی در کشاورزی و تولید و فرآوری 
گیاهان دارویی که در مسیر توسعه کشاوری کشور به شدت مورد مورد نیاز می باشند و در سال های فعال بودن آن ها داوطلبان استقبال بسیار خوبی از آن ها 

می کردند از برنامه های دیگر دانشکده در آینده محسوب می شود.  

چشم انداز
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دانشکده شیالت و محیط زیست
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معرفی
پس از انقالب فرهنگی هم زمان با بازگشایی مجدد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال 1361، دانشکده منابع طبیعی با چهار گروه آموزشی 
جنگل داری، مرتع و آبخیزداری، چوب شناسی و صنایع چوب ، شیالت و محیط زیست تشکیل شد. این گروه های آموزشی درمقاطع کاردانی و کارشناسی 
ناپیوسته فعالیت داشتند. رشته شیالت در سال 1362 در مقطع کارشناسی به شکل پیوسته و ناپیوسته جذب دانشجو نمود و از سال 1365 رشته شیالت 
و محیط زیست در دانشکده راه اندازی شد. در سال 13۷3 رشته شیالت از رشته محیط زیست جدا شد. به دنبال آن کارشناسی ارشد رشته شیالت در سال 
13۷4 راه اندازی گردید و در سال 13۷۷ اولین دوره دانشجویان دکتری رشته شیالت به شکل مشترک با روسیه شروع به تحصیل نمودند و اولین دوره 
مستقل دکتری رشته شیالت از سال 138۷ آغاز به کار کرد. از سال 1392 گرو های شیالت به سه گروه تکثیر و پرورش آّبزیان، عمل آوری فرآورده های 

شیالتی و تولید و بهره برداری آبزیان تفکیک گردید.
به دنبال تفکیک رشته محیط زیست از شیالت در سال 13۷3، این رشته در سال 138۷ به جذب دانشجو با عنوان مهندسی محیط زیست در مقطع 
کارشناسی ارشد پرداخت و از سال 1391 در دو گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین و بوم شناسی و مدیریت حیات وحش به جذب دانشجو در مقطع دکتری 

پرداخت و هم اکنون گروه ها، رشته ها و مقاطع تحصیلی جاری در دانشکده به شرح زیر می باشد.

رئیس و معاون دانشکده

اعضای هیات علمی

  مدیر گروه: دکتر رقیه صفری

 تکثیر و پرورش آبزیان اطالعات اعضای هیأت علمی گروه  
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استاد ؟ عبدالمجید حاجی مرادلو 1
 استاد ؟ محمدرضا ایمانپور 2
 دانشیار ؟ علی شعبانی 3

 دانشیار ؟ ولی اهلل جعفری 4

 دانشیار ؟ محمد سوداگر 5

نژادحامد پاک 6  دانشیار ؟ 

 دانشیار ؟ محمد مازندرانی 7

 دانشیار ؟ سید حسین حسینی فر 8

 استادیار ؟ رقیه صفری 9
حاجی بگلو علیعباس 10  استادیار ؟ 
 پیشکسوت ؟ ابوالقاسم کمالی 11
 پیشکسوت ؟ حسن اصالن پرویز 12

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر امیرسعدالدین

2ـ دکتر غالمعلی حشمتی
3ـ دکتر بهاره شعبانپور

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر محمد رضا ایمانپور

2ـ دکتر حامد میرکریمی
3ـ دکتر مژگان السادات عظیمی

  مدیر گروه: دکتر پرستو پورعاشوری 

 آوری محصوالت شیالتیعمل گروه اطالعات اعضای هیأت علمی 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استاد ؟ بهاره شعبانپور 1

 دانشیار ؟ سیدمهدی اجاق 2

 دانشیار ؟ افشین عادلی 3

 دانشیار ؟ علیرضا عالیشاهی 4

 دانشیار ؟ پرستو پورعاشوری 5

 استادیار ؟ معظمه کردجزی 6

 استادیار ؟ مهدی ذوالفقاری 7
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کارکرد اصلی

دانشکده شیالت و محیط زیست
تولید دانش مرتبط با شیالت و محیط زیست

تربیت دانش آموختگان برای رفع نیازهای تخصصی جامعه
تولید محصوالت دانش بنیان

انجام فعالیتهای ترویجی، ارائه خدمات تخصصی در جامعه
برگزاری نشستهای تخصصی 

ارتباط با مراکز تحقیقاتی و سازمان شیالت و محیط زیست 
ارتباط با بخش خصوصی و تامین نیازهای تخصصی آنها

مدیر گروه: دکتر سعید گرگین

مدیر گروه: دکتر مرجان محمدزاده

  

 بهره برداری تولید و اطالعات اعضای هیأت علمی گروه 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استاد ؟ سیدعباس حسینی 1

 استاد ؟ رسول قربانی 2

 دانشیار ؟ سید یوسف پیغمبری 3

 دانشیار ؟ سید علی اکبر هدایتی 4

 دانشیار ؟ سعید گرگین 5

 دانشیار ؟ حدیثه کشیری 6

 مربی ؟ سعید شربتی 7

 استادیار ؟ پرویز زارع 8

 

 محیط زیست اطالعات اعضای هیأت علمی گروه 
 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استاد ؟ عبدالرسول سلمان ماهینی 1

 دانشیار ؟ حسین وارسته مرادی 2

 دانشیار ؟ حمیدرضا رضایی 3

یلیئعلیرضا میکا 4  دانشیار ؟ 

 دانشیار ؟ سید حامد میرکریمی 5

 دانشیار ؟ مرجان محمدزاده 6

 دانشیار ؟ حسن رضایی 7

 دانشیار ؟ سمیه نمرودی 8

 استادیار ؟ سپیده سعیدی 9

 پیشکسوت ؟ سید محمود عقیلی 10
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الی  2931های  ها و مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده شیالت و محیط زیست  طی سال ها، گرایش تعداد دانشجویان در رشته
 .باشد به شرح زیر می 2011

 1411تا  1392از سال  - وگرایش  به تفکیک مقاطع تحصیلی، رشته -نعداد دانشجویات

 گرایش رشته مقطع
 2011تا  2931ازسال   -تعداد دانشجو 

 جمع کل 2011 2933 33 31 33 31 30 39 31

 اسیشنکار

 شیالت

 03 - - - - - - 22 21 19 آبزیان تکثیرو پرورش
 فرآوری محصوالت

 23 - - - - - - 2 2 23 شیالتی

 23 - - - - - - 0 3 3 بوم شناسی آبزیان
 بهره برداری صید و

 3 - - - - - - 2 9 1 آبزیان

علوم ومهندسی 
 31 - 23 13 12 23 29 - - - - شیالت

 211 - 13 92 23 20 29 11 23 12 - محیط زیست

کارشناسی 
 ارشد

 شیالت

 221  3 3 3 23 19 3 11 23 آبزیان تکثیرو پرورش
 فرآوری محصوالت

 30  9 0 3 23 21 0 22 3 شیالتی

 31  0 1 21 3 22 1 3 3 بوم شناسی آبزیان
 صید وبهره برداری

 آبزیان
3 1 2 3 3 1 1 1  91 

 محیط زیست

 آمایشو ارزیابی 
 31  3 3 1 3 3 3 3 21 سرزمین

تنوع مدیریت حفاظت 
 01  0 3 0 3 0 9 0 1 زیستی

 10  1 9 9 0 9 1 1 1 زیست آلودگی محیط

 دکتری
 شیالت

 19  3 3 1 21 20 - 1 21 آبزیان تکثیرو پرورش

 فرآوری محصوالت
 93  9 0 1 20 1 2 1 9 شیالتی

 تولید و بهره برداری
مجموع دو ) آبزیان

شناسی  گرایش بوم
آبزیان و تولید و 

 (برداری آبزیان بهره

3 1 1 22 23 3 3 3  33 

 11  21 21 1 3 3 - 1 1 - محیط زیست

تعداد دانشجویان در رشته ها، گرایش ها و مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده شیالت و محیط زیست  طی سال هاي 1392 الي 1400 

تعداد دانشجویان

3
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توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها

7 
 

 زیست ومحیط شیالتهای دانشکده  آزمایشگاه

  نام آزمایشگاه مساحت کارشناس نام خانوادگینام و 

 ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان مربعمتر 61 سیدرضا خالقی

 های  گروه
 شیالت

 شناسی بافت مربعمتر 25 سیدرضا خالقی
 شیالتی های  شیمی فرآورده مربعمتر 111 اصغر نعیمی
 فرآوری محصوالت شیالتی مربعمتر 41 اصغرنعیمی

های  میکروبیولوژی فرآورده متر مربع 41 اصغر نعیمی
 شیالتی

 شناسی و هیدروبیولوژی ماهی مربعمتر 61 علیرضا کشیری

 مربعمتر 912 علی جافر نوده
شهید  آبزی پروری آزمایشگاه

 فضلی

 ادوات صیادی کارگاه ابزار و مربعمتر16 گرگینسعید دکتر 
 فایکولبآزمایشگاه  متر مربع 21 دکتر سید عباس حسینی

 شناسی آبزیان بوم مربعمتر11 دکتر رسول قربانی
 های بنیادی سلول کشت مربعمتر12 دکتر حدیثه کشیری

 های محیط زیست آلودگی مربعمتر 71 مسعود مالیی
های  گروه
 زیست محیط

 علوم جانوری و حیات وحش مربعمتر 61 نقی مقصودلو علی

 زیست محیط بیوتکنولوژی مربعمتر15 دکتر حمیدرضا رضایی
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 زیست ومحیط شیالتهای دانشکده  آزمایشگاه

  نام آزمایشگاه مساحت کارشناس نام خانوادگینام و 

 ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان مربعمتر 61 سیدرضا خالقی

 های  گروه
 شیالت

 شناسی بافت مربعمتر 25 سیدرضا خالقی
 شیالتی های  شیمی فرآورده مربعمتر 111 اصغر نعیمی
 فرآوری محصوالت شیالتی مربعمتر 41 اصغرنعیمی

های  میکروبیولوژی فرآورده متر مربع 41 اصغر نعیمی
 شیالتی

 شناسی و هیدروبیولوژی ماهی مربعمتر 61 علیرضا کشیری

 مربعمتر 912 علی جافر نوده
شهید  آبزی پروری آزمایشگاه

 فضلی

 ادوات صیادی کارگاه ابزار و مربعمتر16 گرگینسعید دکتر 
 فایکولبآزمایشگاه  متر مربع 21 دکتر سید عباس حسینی

 شناسی آبزیان بوم مربعمتر11 دکتر رسول قربانی
 های بنیادی سلول کشت مربعمتر12 دکتر حدیثه کشیری

 های محیط زیست آلودگی مربعمتر 71 مسعود مالیی
های  گروه
 زیست محیط

 علوم جانوری و حیات وحش مربعمتر 61 نقی مقصودلو علی

 زیست محیط بیوتکنولوژی مربعمتر15 دکتر حمیدرضا رضایی
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 سایر فضاهای کالبدی موجود در دانشکده شیالت و محیط زیست

 های شیالت اتاق شورای گروه
 اتاق شورای گروه محیط زیست 

 سالن اجتماعات شهید چمران
 های شیالت اتاق دانشجویان دکتری گروه
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سایر فضاهاي کالبدي موجود در دانشکده شیالت و محیط زیست
اتاق شوراي گروه هاي شیالت

اتاق شوراي گروه محیط زیست 
سالن اجتماعات شهید چمران

اتاق دانشجویان دکتري گروه هاي شیالت
اتاق کار دانشجویان دکتری محیط زیست

سال 1392
1ـ سخنرانی هفته پژوهش و فناوری ریزپوشانی اسیدهای چرب امگا 3 توسط ژالتینـ  کیتوزان

2ـ برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با میکروانکپسوله کردن روغن ماهی

سال 1393
1ـ برگزاري همایش ملی آبزی پروری نوین- چالش ها و فرصت ها

2ـ برگزاري کارگاه ماریناد و روش های تولید آن

سال 1394
1ـ برگزاري کارگاه آموزشی پپتیدهای زیست فعال با منشا دریایی

سال 1395
1ـ برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای میکروسکوپی بررسی ریزساختارهای غذاهای دریایی

2ـ برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از ترکیبات زیست فعال تولیدی از آبزیان در بازارهای 
جهانی

3ـ برگزاري کارگاه آشنایی با اصول اولیه ریزپوشانی ترکیبات غذایی
4ـ کارگاه های عمومی و اختصاصی hSE برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

سال 1396
1ـ برگزاري کارگاه آموزشی اثرات مصرف غذاهای غنی شده با منابع دریایی مختلف بر سالمت انسانها

2ـ برگزاری کارگاه مدیریت سبز و اصالح الگوی مصرف در دانشگاه

کارگاه هاي آموزشی و همایش ها
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سال 1397
1ـ برگزاری همایش ملی منابع شیالتی - فناوری های نوین در علوم شیالتی

2ـ برگزاری اولین نشست روز جهانی شیالت
3ـ برگزاري کارگاه آموزشی معرفی منابع دریایی موثر دربهبود سالمت و تقویت حافظه

SaS 4ـ برگزاري کارگاه تجزیه و تحلیل آماری دادهای
5ـ سخنرانی در نمایشگاه استانی بهبود سودآوری در صنعت پرورش دام و طیور با استفاده از منابع 

دریایی
6ـ برگزاري کارگاه معرفی ترکیبات زیست فعال دریایی موثر در تغذیه دام و طیور

۷ـ سخنرانی در نمایشگاه استانی آشنایی با انواع محصوالت دریایی
8ـ برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری

سال 1398
1ـ کارگاه تخصصی خلیج گرگان

2ـ دومین نشست روز جهانی شیالت
3ـ آشنایی با بیماری های مشترک انسان و  حیات وحش 

4ـ کارگاه کارآفرینانه آشنایی با رشته های منابع طبیعیـ  علوم و مهندسی محیط زیست و گرایش های آن

سال 1399
1ـ برگزاری کارگاه آموزشی پرورش ماکروجلبک های دریایی

با نگاهی به برگزاری کارگاه آموزشی ترکیبات  با قوانین و تعاریف فرآورده های موضعی  2ـ آشنایی 
زیست فعال دریایی

3ـ برگزاری کارگاه آموزشی بررسی رویکردهای نوآورانه غذایی و دارویی در ترکیبات زیست فعال دریایی 
4ـ برگزاري کارگاه تجاری سازی کیتوزان 

5ـ برگزاری کارگاه ملی خاویار و ارزش غذایی آن 
6ـ برگزاری سومین نشست روز جهانی شیالت

۷ـ دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون  1399                                                                            
8ـ طبقه بندی سختی مسیر و کیفیت منظر مسیرهای پیاده روی زیارت 1399

سال 1400
1ـ برگزاری نشست ماهی غیر بومی تیالپیا؛ فرصت یا تهدید؟!

2ـ برگزاری کارگاه کاربرد جلبک ها 
3ـ برگزاری اولین همایش ملی محیط زیست
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طرح های تحقیقاتی
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 های تحقیقاتیطرح
 آمایش استان گلستان: طرح استانی 
 بندی ¬بندی مناطق تحت حفاظت در ایران بر اساس طبقه¬چارچوب جامع طبقه: طرح ملیIUCNبه همراه دستورالعمل تهیه طرح مدیریت ، 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: زیست، مجری¬مناطق، همکار طرح، کارفرما سازمان حفاظت از محیط
 های دریایی و مطالعه تاثیر نانو ذرات اکسید روی ها و پروفایل عوامل حدت ژنتیکی لیستریا منوسیتوژن در فرآوردهتعیین فراوانی سروتیپ(ZnO ) بر

 های جداسازی شدهسویه
 بررسی اثر پودر، نانوذرات و عصاره گیاه رزماری(Rosmarinus officinalis ) و آنتی اکسیدان مصنوعیBHA  بر زمان ماندگاری فیله ماهی

 (Oncorhynchus mykiss)قزل الی رنگین کمان
 تاثیر پارامترهای موثر در استخراج ژالتین از پوست کپور معمولی بر ویژگی های کیفی فیلم حاصل از آن 
  بررسی امکان ورود باکتریListeria monocytogenes  به حالت زنده اما غیر قابل کشت(VBNC )زای آن طی و بیان ژن های بیماری

 (Oncorhynchus mykiss)های موجود در فرآوری ناگت ماهی قزل آالی رنگین کمان  تنش
 تولید و ارزیابی خواص کیفی بیوپلیمر کاراگینان از کارژینوفیتHypnea flagelliformis   با متدولوژی سطح پاسخ 
 یفیت و ماندگاری میگوی سفید غربیارزیابی ک(Litopenaeus vannamei) نگهداری شده در یخ و تأثیر فرایندهای حرارتی بر رنگ محصول ،

 پخته
  نیریشده صدف آب ش زیدرولیه نیها و پروتئ عصاره یو ضدسرطان ییایضدباکتر ،یدانیاکس یخواص آنت یبررس (Anodonta cygnea) 

  سازی محصوالت لبنی با ریزجلبک اسپیرولیناطرح سفارشی امکان سنجی غنی 

  اثر پلی ساکاریدهای سولفاته استخراج شده از جلبک سبزUlva intestinalis  بر بازدارندگی مالنوزیس و شاخص های کیفی میگوی پا سفید
  طی نگهداری در یخ( Litopenaeus vannamei)غربی 

 کمان رنگین آالی قزل فیله ماندگاری و کیفیت بر تجاری آستازانتین و میگو ضایعات از شده استخراج آستازانتین افزودن طرح سفارشی اثر 
(Oncorhynchus mykiss)-   
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گروه محیط زیست طی سال های 1400ـ  1392
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طرح های تحقیقاتی

سال 1397
1ـ برگزاری نشست تخصصی کارآفرینی آشنایی با فرصتهای شغلی و چاشهای پیش روی صنعت فرآوری میگوی استان گلستان

2ـ جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش در تولید و ارزیابی فرآورده های دریایی
3ـ برگزاري جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش در تولید و ارزیابی فرآورده های دریایی

4ـ برگزاري کارگاه آموزشی معرفی فرصت های کسب و کار در علوم شیالتی - ماهیان زینتی
5ـ معرفی فرصت های کسب و کار در علوم شیالتی

6ـ برگزاري کارگاه آشنایی دانش آموزان با رشته شیالت و هدایت تحصیلی آنان

سال 1398
1ـ همایش ملی کارآفرینی در علوم شیالتی

2ـ تولید تجاری کیتوزان و مشتقات آن 
3ـ بازدید کارآفرینانه کارخانه تولید فرآورده های کنسرو شده از تن ماهیان

4ـ کارگاه آموزشی کارآفرین کیست و کارآفرینی چیست؟

سال 1399
1ـ  کارگاه کارآفرینانه آشنایی با رشته های منابع طبیعی- علوم و مهندسی شیالت و گرایش های آن

2ـ کارگاه کارآفریني کاربرد پپتیدها در صنعت
3ـ نشست کارآفرینی در حوزه فرآوری خاویار

4ـ تغذیه و جیره نویسی در آبزیان به شیوه دستی و رایانه ای با کد استاندارد
TERRSET 5ـ آشنایی با مدل  ساز تغییر کاربری زمین در نرم افزار

6ـ آموزش طیف سنج FTIR برای شناسایی مواد آلی
۷ـ  تولید مکمل های میکروبی جهت آبزی پروری

NMR 8ـ کارگاه آموزشی شناسایی ترکیبات آلی با استفاده از طیف سنج
9ـ کارگاه آموزشی دانستنی های کاربردی بر درآمدزایی صنعت تکثیر و پرورش زالو

10ـ کارگاه تشخیص تقلبات در گونه های آبزیان و فرآورده های آن با استفاده از dNa بارکدینگ
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ثبت اختراعات 

51 
 

 
 ثبت اختراعات 

 عنوان اختراع سال

 پماد بهبود زخم از جلبک 2931

 سلولهای پروبیوتیک جهت بسته بندی مواد غذاییتولید پوشش جایگزین پالستیک حاوی  2931

 (ماهی خاویاری بومی ایران)استخراج ژالتین خوراکی با خاصیت ضد میکروبی از ضایعات پوست فیل ماهی 2931

 

 
 ثبت ژن

 Holothuria leucospilota HL1 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL2 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL3 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL4 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL5 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL6 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Acipenser persicus heat shock protein 70 mRNA, partial cds 
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 ثبت اختراعات 

 عنوان اختراع سال

 پماد بهبود زخم از جلبک 2931

 سلولهای پروبیوتیک جهت بسته بندی مواد غذاییتولید پوشش جایگزین پالستیک حاوی  2931

 (ماهی خاویاری بومی ایران)استخراج ژالتین خوراکی با خاصیت ضد میکروبی از ضایعات پوست فیل ماهی 2931

 

 
 ثبت ژن

 Holothuria leucospilota HL1 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL2 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL3 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL4 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL5 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Holothuria leucospilota HL6 mitochondrial gene for 16S rRNA, partial sequence 

Acipenser persicus heat shock protein 70 mRNA, partial cds 
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همکاري ها و فعالیت هاي بین المللي 

سال 1398
همکاری عضو هیات علمی دانشکده در انجام طرح بین المللی با روسیه تحت عنوان:

NExTGEN (NExT GENERaTIoN METhodS To PRESERvE FaRM aNIMal bIodIvERSITy by oPTIMIzING PRESENT aNd FUTURE bREEdING oPTIoNS

سال 1399
)ICaRd( 1ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان سخنران کلیدی دردومین همایش بین المللی گسترش کشاورزی اندونزی

2ـ برگزاری وبینار با عنوان »معرفی روش صید با نور در کشور اندونزی« با دعوت از متخصصین خارج از کشور
3ـ برگزاری وبینار با عنوان »صید با قالب و چوب دستی در کشور اندونزی« با دعوت از متخصصین خارج از کشور

4ـ برگزاری وبینار با عنوان » فعالیت های تحقیقاتی و امکانات مرکز بین المللی علوم و نوآوری های غذاهای دریایی » با دعوت از متخصصین خارج از کشور
5ـ طرح بین المللی با دانشگاه UPPSala UNIvERSITy کشور سوئد تحت عنوان :

dEMoGRaPhIC CoMPoSITIoN oF IRaNIaN aNGlERS’ aNd ThEIR aTTITUdES oN  CaTCh aNd RElEaSING FISh

6- همکاری عضو هیات علمی دانشکده در انجام طرح تحقیقاتی با دانشگاه چالمرز سوئد تحت عنوان:
dEvEloPMENT oF NovEl GREEN FUNCTIoNal bIo-NaNoCoMPoSITES USING UNdERUTIlIzEd MaRINE RESoURCES

8ـ همکاری عضو هیات علمی دانشکده در انجام طرح تحقیقاتی با دانشگاه چالمرز سوئد تحت عنوان: 
 NovEl TEChNoloGIES FoR dEvEloPING TEChNo-FUNCTIoNal Food INGREdIENTS FRoM UNdERUTIlIzEd MaRINE RESoURCES

8ـ انتصاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیالت و آبزیان 
9ـ انتصاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی علوم شیالتی در ترکیه 

1ـ طرح بین المللی با دانشگاه SUlTaN aGENG TIRTayaSa اندونزی تحت عنوان:
مقایسه ترکیب طولی ماهیان یال اسبی  )TRIChIURUS lEPTURUS lINNaEUS, 1۷58(صید شده بوسیله النگ الین و قالب دستی در ایران و اندونزی

2ـ مشارکت عضو هیات علمی در طرح بین المللی بررسی خطرات تورهای صیادی رها شده و گم شده 
 PRINCE oF SoNGKla UNIvERSITy 3ـ عقد تفاهم  نامه همکاری بین المللی بین دانشگاه گرگان و
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نشریات و کتب

نشریات
 ENvIRoNMENTal RESoURCES( پژوهشی  علمی  نشریه  1ـ 
RESEaRCh )ERR. این نشریه در پایگاه ISC نمایه می شود در 
لیست نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

قرار دارد.
 2ـ نشریه بهره بردای و پرورش آبزیان با قرارگیری در گروه 

جزو نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

سال 1393
بیماري هاي پوستي خزندگان

سال 1396
مجموعه قوانین و مقررات ات ایران 

سال 1396
واکسن های ماهی

سال 1396
ماهیگیری   

سال 1396
دانش اقیانوس ها

سال 1394
سامانه های تولید ماهی

سال 1394
 SEaFood SCIENCE فصل 11 کتاب

با موضوع کیتوزان 

سال 1395
مدیریت بیماري هاي پستانداران وحشي

کتب
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سال 1397
سنجش از دور و سامانه هاي اطالعات 
جغرفیایي کاربردي با نرم افزار ادریسي 

سال 1397
مقدمه اي بر مدلسازي توسعه شهري 

و کاربردهاي آن 

سال 1397
راهنمای تولید و پرورش آبزیان 

خوراکی و زینتی  

سال 1398
نگارش دو فصل از کتاب توسط عضو هیات علمی دانشکده  

 MICRobIal CoMMUNITIES IN aQUaCUlTURE ECoSySTEMS IMPRovING

PRodUCTIvITy aNd SUSTaINabIlITy

سال 1398
نگارش دو فصل از کتاب توسط عضو هیات علمی دانشکده  

 STUdIES IN NaTURal PRodUCT

 ChEMISTRy. MUShRooMS, SEawEEd, aNd ThEIR dERIvaTIvES aS

FUNCTIoNal FEEd addITIvES FoR aQUaCUlTURE: aN UPdaTEd vIEw

سال 1399
کاربرد نرم افزار aRCGIS در مدیریت آب و محیط زیست   

سال 1399
مدیریت بهداشتی آبزی پروری 

سال 1397
رفتار آبزیان در عملیات صیادی   
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سال 1396
آبزی پروری و محیط زیست

سال 1398
برنامه ریزی ریاضی در مدیریت منابع طبیعی 

سال 1398
ایمن سازی مناطق تحت حفاظت در برابر تغییرات جهانی

سال 1392
شالوده حفاظت محیط زیست

سال 1394
ارزیابی زیستگاه حیات وحش

سال 1394
ایدریسی
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چشم انداز

دانشکده شیالت و محیط زیست تالش می کند تا با آموزش متخصصان در رشته های مربوط در تربیت نسل متخصص، آگاه، با مسئولیت و کارآفرین نقش 
داشته است. 

در این راستا اعضای هیات علمی این دانشکده می کوشند تا با برگزاری کارگاه های علمی-تخصصی، بازدیدهای علمی و کارآفرینانه، همایش های علمی و عقد 
تفاه نامه های همکاری با سایر مراکز اموزشی و تحقیقاتی در عرصه ملی و بین المللی حضور فعال داشته است. 

توسعه شرکت های فناور دانش بنیان، تحقیقات کاربردی، ایجاد رشته های کاربردی، توسعه ارتباط با صنعت، از برنامه های پیش رو این دانشکده است.

سال 1395
عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور

کسب رتبه سوم استانی در دومین جشنواره ایده های برتر استان گلستان توسط عضو هیات علمی دانشکده با عنوان سامانه توصیه گر مسیرهای پیاده روی در 
طبیعت/شهر برای ترویج و ارتقا سالمت و تندرستی

سال 1396
1ـ عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه هرمزگان

oCEaN UNIvERSITy oF ChINa 2ـ عقد تفاهم نامه با دانشگاه
SUlTaN aGENG TIRTayaSa 3ـ عقد تفاهم  نامه با دانشگاه اندونزی

4ـ تفاهم نامه با موسسه تحقیقاتی ThUNEN آلمان
5ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انتخاب دانشجویان 

6ـ انتخاب شرکت برتر دانش بنیان عضو هیات علمی دانشکده در هفته پژوهش
۷ـ کسب رتبه سوم محصول  دانش بنیان عضو هیات علمی دانشکده در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

8ـ تقدیر از عضو هیات علمی دانشکده بابت همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از معاون وزیر آموزش و پرورش 
9ـ تقدیر از عضو هیات علمی دانشکده بابت اشاعه و پاسداشت فرهنگ دفاع مقدس در فرآیند برنامه ریزی درسی از سوی معاون دفتر تالیف کتاب های درسی 

فنی و حرفه ای و کار دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

سال 1397
1ـ عقد تفاهم  نامه با دانشگاه گوتینگن برای تبادل استاد و دانشجو

2ـ کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه اداره کل شیالت استان گلستان توسط گروه عمل آوری محصوالت شیالتی
3ـ تقدیر از عضو هیات علمی دانشکده در سیزدهمین همایش تجلیل از مولفان کتاب های درسی و پدیدآورندگان اجزای بسته های آموزشی یادواره شهید 

حججی از سوی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

سال 1398
انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به  عنوان یک درصد پژوهشگران برتر جهان اسالم

سال 1399
1ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان یک درصد پژوهشگران برتر جهان

2ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه 
3ـ عقد تفاهم  نامه همکاری های مشترک علمی و دانشگاهی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

4ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در بیست و یکیمن جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران برگزیده کشور

5ـ انتصاب عضو هیات دانشکده از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور در تدوین استاندارد شغلی تحت عنوان تعمیرکار تور صیادی
6ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان استاد نمونه آموزشی

۷ـ انتخاب پایان نامه برگزیده جشنواره دکتر حسابی

سال 1400
1ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان 2 درصد محققین برتر جهان 

2ـ انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان استاد نمونه آموزشی 
3ـ تهیه نرم افزار تاپسیس در محیط پایتون توسط عضو هیات علمی گروه محیط زیست و دانشجویان دکتری محیط زیست

جوایز و افتخارات



صفحه  145 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

دانشکده صنایع غذایی
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معرفی
دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تالش های آقای دکتر یحیی مقصودلو و راه اندازی رشته علوم و صنایع غذایی 
)مقطع کارشناسی( در سال 13۷5 رسما فعالیت خود را با پذیرش 25 دانشجو آغاز کرد. همچنین موافقت قطعی را ه اندازی اولین رشته »مهندسی مواد و 

طراحی صنایع غذایی« در مقطع کارشناسی را در سال 138۷ از شورای گسترش آموزش عالی کسب نمود. 
پس از گذشت بیش از 20 سال فعالیت، این دانشکده در حال حاضر دارای 13عضو هیات علمی تمام وقت )5 استاد، 5 دانشیار و 3 استادیار است. این 
دانشکده هم اکنون در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی و در چهار گرایش »مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی«، »فناوری 

مواد غذایی«، »شیمی مواد غذایی« و »زیست فناوری مواد غذایی« در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو پذیرش می نماید. 
دانشکده صنایع غذایی دارای آزمایشگاه  های تخصصی فعال از جمله آزمایشگاه مهندسی مواد غذایی، فناوری  مواد غذایی، شیمی و تجزیه مواد غذایی، 
میکروبیولوژی مواد غذایی و دو آزمایشگاه آموزشی مي  باشد. همچنین مجله علمی پژوهشی این دانشکده تحت عنوان »فرآوری و نگهداری مواد غذایی« 

از سال 1388 اقدام به انتشار مقاالت در زمینه علوم و صنایع غذایی نموده است.
در سال 1399 پایلوت پلنت دانشکده صنایع غذایی تحت عنوان »مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی« با هدف توسعه فعالیت های 
تخصصی کارآفرینی مرتبط، افزایش مهارت دانشجویان و دانش آموختگان، افزایش کیفیت دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین پیاده سازی 
تکنیک های نوین فرآوری مواد غذایی شروع به کار کرده است. این مجتمع متشکل از 1200 متر مربع فضای تولیدی و 200 متر مربع فضای آزمایشگاهی 

و آموزشی است.

رئیس و معاون دانشکده

اعضای هیات علمی

 

 دانشکده صنایع غذایی اطالعات اعضای هیأت علمی 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

1 
 دکتر مرتضی خُمیری

 های فراسودمند تخمیریها، فرآوردهها، الکتیک اسید باکتریکاربرد پروبیوتیک

 هاسیستم درک حد نصاب میکروارگانیسم
 ستادا

 دانشیار های تخمیری بر پایه غالتفناوری فرآوردهها، زیستاکولوژی میکروارگانیسم دکتر علیرضا صادقی 2

3 
 علی مویدیدکتر 

 توسعه غذاهای فراسودمند از طریق تخمیر میکروبی

 های میکروبی زیست فعالسازی متابولیتتولید و خالص
 ستادیارا

 دانشیار انتقال حرارت در فرآیند پختمهندسی صنایع غذایی، سرخ کردن، جذب روغن، بافت مواد غذایی،  دکترحبیب ا... میرزایی 4

 استاد انتقال جرم در فرآیندهای غذایی، رئولوژی مواد غذایی، خشک کردن مواد غذایی دکتر مهدی کاشانی نژاد 5

 استاد نانوانکپسوالسیون دکتر سید مهدی جعفری 6

 دانشیار مهندسی فرآیندهای صنایع غذایی، انتقال حرارت و انتقال جرم فردکتر امان محمد ضیایی 7

 استاد شیمی ترکیبات زست فعال، کاربرد لیپوزوم در صنایع غذایی دکتر علیرضا صادقی ماهونک 8

 دانشیار مواد غذایی ها، استخراج ترکیبات موثره، توکسیکولوژیشیمی پروتئین دکتر محمد قربانی 9

10 
 دکتر هدی شهیری

 ها در سامانه غذایی، بهینه سازی فرموالسیون مواد غذاییهیدروکلوئیدها، برهمکنش

 الکتروریسی در صنایع غذایی
 ستادیارا

11 
 دکتر یحیی مقصودلو

 ی نوین فرآوری غیر حرارتیهاهای خوراکی، روشها و پوششبندی فعال و هوشمند، فیلمبسته

 فرموالسیون و تولید غذاهای فراسودمند
 ستادا

 دانشیار های بدون گلوتنشیمی و فناوری غالت، تولید و ارتقای کیفیت فرآورده دکتر مهران اعلمی 12

13 
 دکتر محبوبه کشیری

سازی فرآیند محصوالت بر های جانبی کارخانجات، بهینهپلیمرهای زیستی از فرآوردهبهینه سازی تولید 

 پایه مالت، استخراج ترکیبات زیست فعال و رهایش ترکیبات موثره، طراحی نانوحسگرهای زیستی
 ستادیارا

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر یحیی مقصودلو

2ـ دکتر محمد قربانی
3ـ دکتر فرشاد کیانی

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر امیراحمد دهقانی
2ـ دکتر مرتضی خمیری 

3ـ دکتر عباس رضایی اصل

مدیر گروه صنایع غذایی: دکتر علی مویدی



صفحه  147 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله
 5931های غذايی توسط دکتر سید مهدی جعفری در سال صنايع حوزه در نانوفناوری پژوهشگران بین در کشور سطح در اول رتبه کسب ،

 5931 و 5931، 5931

 ( 5931)بین المللی  مجالت داوران بین در )زيستی علوم و کشاورزی حوزه( جهانی چهارم رتبه و )هاشاخه کلیه در( ايران  از اول رتبه کسب
 دکتر سید مهدی جعفری -Publonsبر اساس ارزيابی موسسه 

  ( دکتر سیده نرگس مظلومی، دانشجوی دکتری وقت)  5933کسب رتبه دوم در جشنواره ملی حرکت در سال 

 (دکتر علیرضا صادقی) 5931بنیان زيست فناوران غذای فراسودمند در سال اندازی شرکت دانشراه 

  (دکتر مرتضی خمیری و دکتر علی مويدیشده، ترجمه شده توسط کناب غذاهای فراسودمند تخمیر) 5931کتاب برتر دانشگاه در سال 

  (5931و  5931)رتبه اول دانشکده صنايع غذايی در ارائه دستاوردهای پژوهشی در نمايشگاه پژوهش و فناوری استان گلستان 

  ( اسیتوسط خانم فاطمه جعفری، دانشچوی مقطع کارشن)و رتبه دوم ( توسط خانم کوثر خمری، دانشجوی مقطع کارشناسی)کسب رتبه اول
 ( برگزار شده توسط بنیاد ملی نخبگان)نشان در مسابقه ملی ره

 های پیش روبرنامه

 4حداقل )های تحقیق و توسعه در پايلوت پلنت های تولید کننده مواد غذايی جهت استقرار واحدها و عقد قرارداد با شرکتتکمیل زيرساخت 
 (5411شرکت مختلف تا پايان سال 

 آزمايشگاه همکار استاندارد در محل پايلوت پلنتاندازی اخذ مجوز راه 
 های پژوهشی تخصصی توسعه هسته 

 هاخالصه آمار و فعالیت
 تعداد درجه/مقطع نوع فعالیت

 تعداد دانشجویان 

 (با احتساب دانش آموختگان)

 نفر 911 کارشناسی

 221 کارشناسی ارشد

 521 دکتری

 مقاالت
ISI 411 

 111 ژوهشیـ  علمی

 21 ترويجی

 ها کتاب
 51 فارسی

 54 (هاکامل و فصل) التین

 (شماره 21)دوره  52 درجه علمی پژوهشی -مجله فرآوری و نگهداری مواد غذايی نشریات

 طرح ها و پروژه ها
 11 داخلی

 91 استانی و ملی

 هاآزمایشگاه

 متر مربع 41 مهندسی صنايع غذايی

 متر مربع 41 مواد غذايی فناوری

 متر مربع 11 مواد غذايی تجزيهشیمی و 

 متر مربع 11 مواد غذايی میکروبیولوژی

علمیـ  پژوهشی

تعداد دانشجویان

 

 دانشکده صنایع غذایی اطالعات اعضای هیأت علمی 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

1 
 دکتر مرتضی خُمیری

 های فراسودمند تخمیریها، فرآوردهها، الکتیک اسید باکتریکاربرد پروبیوتیک

 هاسیستم درک حد نصاب میکروارگانیسم
 ستادا

 دانشیار های تخمیری بر پایه غالتفناوری فرآوردهها، زیستاکولوژی میکروارگانیسم دکتر علیرضا صادقی 2

3 
 علی مویدیدکتر 

 توسعه غذاهای فراسودمند از طریق تخمیر میکروبی

 های میکروبی زیست فعالسازی متابولیتتولید و خالص
 ستادیارا

 دانشیار انتقال حرارت در فرآیند پختمهندسی صنایع غذایی، سرخ کردن، جذب روغن، بافت مواد غذایی،  دکترحبیب ا... میرزایی 4

 استاد انتقال جرم در فرآیندهای غذایی، رئولوژی مواد غذایی، خشک کردن مواد غذایی دکتر مهدی کاشانی نژاد 5

 استاد نانوانکپسوالسیون دکتر سید مهدی جعفری 6

 دانشیار مهندسی فرآیندهای صنایع غذایی، انتقال حرارت و انتقال جرم فردکتر امان محمد ضیایی 7

 استاد شیمی ترکیبات زست فعال، کاربرد لیپوزوم در صنایع غذایی دکتر علیرضا صادقی ماهونک 8

 دانشیار مواد غذایی ها، استخراج ترکیبات موثره، توکسیکولوژیشیمی پروتئین دکتر محمد قربانی 9

10 
 دکتر هدی شهیری

 ها در سامانه غذایی، بهینه سازی فرموالسیون مواد غذاییهیدروکلوئیدها، برهمکنش

 الکتروریسی در صنایع غذایی
 ستادیارا

11 
 دکتر یحیی مقصودلو

 ی نوین فرآوری غیر حرارتیهاهای خوراکی، روشها و پوششبندی فعال و هوشمند، فیلمبسته

 فرموالسیون و تولید غذاهای فراسودمند
 ستادا

 دانشیار های بدون گلوتنشیمی و فناوری غالت، تولید و ارتقای کیفیت فرآورده دکتر مهران اعلمی 12

13 
 دکتر محبوبه کشیری

سازی فرآیند محصوالت بر های جانبی کارخانجات، بهینهپلیمرهای زیستی از فرآوردهبهینه سازی تولید 

 پایه مالت، استخراج ترکیبات زیست فعال و رهایش ترکیبات موثره، طراحی نانوحسگرهای زیستی
 ستادیارا

 

 دانشکده صنایع غذایی اطالعات اعضای هیأت علمی 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

1 
 دکتر مرتضی خُمیری

 های فراسودمند تخمیریها، فرآوردهها، الکتیک اسید باکتریکاربرد پروبیوتیک

 هاسیستم درک حد نصاب میکروارگانیسم
 ستادا

 دانشیار های تخمیری بر پایه غالتفناوری فرآوردهها، زیستاکولوژی میکروارگانیسم دکتر علیرضا صادقی 2

3 
 علی مویدیدکتر 

 توسعه غذاهای فراسودمند از طریق تخمیر میکروبی

 های میکروبی زیست فعالسازی متابولیتتولید و خالص
 ستادیارا

 دانشیار انتقال حرارت در فرآیند پختمهندسی صنایع غذایی، سرخ کردن، جذب روغن، بافت مواد غذایی،  دکترحبیب ا... میرزایی 4

 استاد انتقال جرم در فرآیندهای غذایی، رئولوژی مواد غذایی، خشک کردن مواد غذایی دکتر مهدی کاشانی نژاد 5

 استاد نانوانکپسوالسیون دکتر سید مهدی جعفری 6

 دانشیار مهندسی فرآیندهای صنایع غذایی، انتقال حرارت و انتقال جرم فردکتر امان محمد ضیایی 7

 استاد شیمی ترکیبات زست فعال، کاربرد لیپوزوم در صنایع غذایی دکتر علیرضا صادقی ماهونک 8

 دانشیار مواد غذایی ها، استخراج ترکیبات موثره، توکسیکولوژیشیمی پروتئین دکتر محمد قربانی 9

10 
 دکتر هدی شهیری

 ها در سامانه غذایی، بهینه سازی فرموالسیون مواد غذاییهیدروکلوئیدها، برهمکنش

 الکتروریسی در صنایع غذایی
 ستادیارا

11 
 دکتر یحیی مقصودلو

 ی نوین فرآوری غیر حرارتیهاهای خوراکی، روشها و پوششبندی فعال و هوشمند، فیلمبسته

 فرموالسیون و تولید غذاهای فراسودمند
 ستادا

 دانشیار های بدون گلوتنشیمی و فناوری غالت، تولید و ارتقای کیفیت فرآورده دکتر مهران اعلمی 12

13 
 دکتر محبوبه کشیری

سازی فرآیند محصوالت بر های جانبی کارخانجات، بهینهپلیمرهای زیستی از فرآوردهبهینه سازی تولید 

 پایه مالت، استخراج ترکیبات زیست فعال و رهایش ترکیبات موثره، طراحی نانوحسگرهای زیستی
 ستادیارا

مدیر گروه مواد و طراحی صنایع غذایی: دکتر هدی شهیری



صفحه  148 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

طرح های تحقیقاتی

ـ مجری طرح ثبت ژن در بانک جهانی ژن )19 مورد(. 1393. دکتر یحیی مقصودلو

ـ طرح درون دانشگاهی با عنوان »تولید فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه صمغ بالنگو به همراه پلی وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی«. 1395. دکتر 
یحیی مقصودلو. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح ملی به شماره  9۷025916 با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با عنوان »تولید اولئوژل با ویژگی های عملکردی مناسب بر 
پایه امولسیون پایدار شده با نانوذرات کنژوگه کازئینات-کیتوزان و بررسی پتانسیل بکارگیری در کرم بیسکوئیت به عنوان جایگزین شورتنینگ«. دکتر یحیی 

مقصودلو 

ـ طرح داخلی با عنوان »بررسی پیش تیمار مایکروویو بر راندمان استخراج و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گلرنگ و کتان«. 1400. دکتر حبیب اهلل 
میرزایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح های درون دانشگاهی با عناوین »استفاده از آرد بدون چربی و پروتئین جوانه گندم در فرموالسیون فراورده های آردی«،  »تاثیر فرایند انجماد بر خمیر 
کیک بدون گلوتن حاوی کاربرد کنسانتره پروتئینی دانه کدو«، » تأثیر تیمار حرارتی-رطوبتی دانه ارزن معمولی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد و کیفیت 
کیک حاصل از آن« و » تأثیر برهمکنش اجزاء پروتئینی باقال و صمغ زانتان بر ویژگی های کیفی خمیر و کیک بدون گلوتن«. 1393-1400. دکتر مهران 

اعلمی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح ملی به شماره 980018۷8 با عنوان« نانوریزپوشانی فراکسیون های پپتیدی زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین بزرک درون ساختارهای 
نانولیپوزومی و نانوالیاف الکتروریسی شده«. 1398. دکتر سید مهدی جعفری. صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

ـ طرح ملی به شماره 9۷006593 با عنوان« طراحی، مدل سازی و بهینه سازی نانوجاذب مونت موریلونیت اصالح یافته جهت جداسازی ترکیبات فنولی 
پساب زیتون«. 1398. دکتر سید مهدی جعفری. صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

ـ طرح ملی به شماره 96011404 با عنوان »ارزیابی جداسازی و مدل سازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سه بعدی اکسیدگرافن 
معمولی و عامل دار شده. 1398. دکتر سید مهدی جعفری. صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

ـ طرح مشترک با شرکت صنایع غذایی امیرکبیر برنا به شماره 4/9۷01۷045 با عنوان« استخراج ترکیبات شاخص هسته خرما و تأثیر فرایند برشته کردن 
بر این ترکیبات«. 139۷. دکتر سید مهدی جعفری.

ـ طرح ملی به شماره 128/6/64014 با عنوان » شناخت وضعیت صنایع پیشرفته استان گلستان و راهکار های توسعه آن. 1396. دکتر سید مهدی جعفری. 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان.

ـ طرح مشترک با شرکت صنایع غذایی کامنوش به شماره 4/3341 با عنوان« افزایش پایداری لیکوپن در پودر آب گوجه فرنگی از طریق ریزپوشانی با روش 
خشک کردن پاششی«. 1395. دکتر سید مهدی جعفری

ـ طرح مشترک با شرکت صنعتی بهپاک بهشهر به شماره 4/1541 با عنوان« طرح ریزی فرایند تولید ایزوله پروتئین سویا به روش خشک کردن پاششی- 
مدل سازی و بهینه سازی فرایند و ارزیابی ویژگی های عملکردی محصول تولیدی«. 1393. دکتر سید مهدی جعفری

ـ طرح ملی به شماره 123583-10315 با عنوان«میکروانکپسوالسیون رنگ طبیعی آنتوسیانینی و استفاده از آن به عنوان جایگزین رنگ سنتزی در 
فرموالسیون ژله«. 1393. دکتر سید مهدی جعفری. اداره کل استاندارد استان گلستان

ـ طرح سفارشی به شماره 91202090 با عنوان » بررسی و مقایسه انواع الگو های جیره های غذایی میان وعده با ماندگاری باال برای استفاده در شرایط 
مختلف عملیاتی و مأموریت های نظامی )زمینی، هوایی، دریایی و ویژه(. 1392. دکتر سید مهدی جعفری. مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه امام حسین )ع(

ـ طرح ملی به شماره 16161 /2 با عنوان« بررسی و آسیب شناسی  وضعیت کارخانجات نان صنعتی کشور«. 1392. دکتر سید مهدی جعفری. شرکت 
بازرگانی دولتی ایران-مرکز پژوهش های غالت

ـ طرح خارج دانشگاهی با عنوان« بررسی اثر امواج مایکروویو بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب نارنج«. 1394. دکتر امان محمد ضیایی فر. سازمان 
بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا استان گلستان



صفحه  149 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »طراحی و ساخت سیستم پخت مجهز به سیستم بخاردهی«. 1394. دکتر امان محمد ضیایی فر. دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »بررسی تاثیر شرایط سردکردن محصول سرخ شده بر میزان روغن و بافت فراورده نهایی«. 1394. دکتر امان محمد 
ضیایی فر. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح خارج دانشگاهی با عنوان« بررسی پایداری حرارتی روغن دانه کدو و مخلوط آن با روغن سویا و اولئین پالم«. 1396. دکتر امان محمد ضیایی فر

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »مقایسه تیمار حرارتی آبمیوه ها با استفاده از امواج مادون قرمز و حمام آب گرم«. 1396. دکتر امان محمد ضیایی فر

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »بررسی اثر فرایند پخت همرا با بخاردهی بر برخی خواص فیزیکی پخت. 1396. دکتر امان محمد ضیایی فر

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »فراوری مخلوط آب هویچ کیوی با استفاده از میدان الکتریکی پالسی ». 1398. دکتر امان محمد ضیایی فر

ـ طرح داخل دانشگاهی با عنوان »بررسی ویژگی های کیفی بادام برشته شده با سامانه بخار فوق گرم و مادون قرمز«. 1398. دکتر امان محمد ضیایی فر

ـ طرح درون دانشگاهی با عنوان »تأثیر غلظت اسید اولئیک بر رهایش ترکیبات فنولی عصاره چای سبز از فیلم فراسودمند ایزوله آب پنیر در مدل های 
غذایی«. 1399. دکتر محبوبه کشیری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ـ طرح بین المللی به شماره 12045 با شرکت aKaITo ژاپن با عنوان »بهینه سازی زنجیره تولید و فراوری زعفران«. 1398. دکتر سیدمهدی جعفری
 PRodUCTIoN oF SPRay-dRIEd NaNoENCaPSUlaTEd SaFFRoN ExTRaCT aNd« ـ طرح بین المللی به شماره 309-14 با سازمان یونسکو )ایتالیا( با عنوان

EvalUaTIoN oF ITS RElEaSE KINETICS . 1394. دکتر سیدمهدی جعفری

ـ عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی   Food hyGINENE، 2015. ووهان چین. دکتر سیدمهدی جعفری
ـ عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی   advaNCES IN bIoPolyMERS.2018. کشمیر هندوستان. دکتر سیدمهدی جعفری

ـ عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی  Food PhySICS . 2018. آنتالیا ترکیه. دکتر سیدمهدی جعفری
ـ عضو هیئت تحریریه مجالت JoURNal oF Food QUalITy aNd hazaRdS CoNTRol – aSIaN JoURNal oF aGRICUlTURal aNd Food SCIENCES   از سال 

1392. دکتر سیدمهدی جعفری
ـ عضو تیم سردبیری Food FRoNTIERS انتشارات وایلی از سال 1398-ادامه دارد. دکتر سیدمهدی جعفری

ـ هیات مشاور شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی USERN )1394- ادامه دارد(. دکتر سیدمهدی جعفری
ـ داوری و نظارت بر اجرای بیش از بیست طرح  پژوهشی بین المللی )مرکز تحقیقات شیلی، 2018-2015(، مرکز ملی تحقیقات فرانسه )2016(، مرکز ملی 

تحقیقات لهستان )2016، 201۷، 2018(، مرکز ملی تحقیقات ایتالیا )2018( و مرکز ملی تحقیقات آمریکا )2019( و.. دکتر سیدمهدی جعفری
ـ کسب تأییدیه برای داوری مقاالت ElSEvIER با عنوان« CERTIFICaTE oF oUTSTaNdING CoNTRIbUTIoN IN REvIEwING  و داوری بیش از 1100 مقاله 

مربوط به 190 مجله علمی-پژوهشی معتبر خارجی. دکتر سیدمهدی جعفری
 EvalUaTIoN oF PhySICal, MEChaNICal, aNd aNTIbaCTERIal PRoPERTIES»ـ سخنرانی برگزیده در دومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی با عنوان
oF Two-layEREd FIlM baSEd oN KRaFT PaPER CoaTEd wITh zEIN CoaTING GREEN TEa ExTRaCT PowdER در دانشگاه علوم کشاورزی ساری. 26-25 آوریل 

2018 )اردیبهشت 139۷(. دکتر محبوبه کشیری
 INTERNaTIoNalIzaTIoN TRENdS IN hIGhER EdUCaTIoN aNd »ـ برگزاری وبینار بین المللی مشترک ایران و ترکیه. 9 دسامبر 2020 )آذر 1399( با عنوان

ThE RolE oF ExChaNGE PRoGRaMS bETwEEN IRaN aNd TURKEy« . دکتر محبوبه کشیری

ـ همکاری مشترک پژوهشی با IaTa )شورای تحقیقاتی اسپانیا( در طرحی با عنوان« اندازه گیری فلوراید در مواد غذایی و زیست دسترسی با استفاده از 
شرایط هضم شبیه سازی شده«. سپتامبر 2016. دکتر محبوبه کشیری

ـ دوره تحقیقاتی کوتاه مدت خارج کشور )اسپانیا( تحت عنوان« ارزیابی رهایش تیمول از فیلم زئین فعال و تأثیر فرایند فشار باال بر رشد باکتری ها در 
مدل های غذایی«. 20 خرداد- 5 شهریور 1395. دکتر محبوبه کشیری

 STaTE oF ThE aRT oF dEvEloPING aPPlICablE aNd EFFECTIvE EdIblE PaCKaGING »ـ برگزاری کارگاه بین المللی مشترک با موسسه فناوری ازمیر با عنوان
MaTERIalS: whaT IS NEw IN ThE FIEld?. 30 نوامبر 2020. دکتر محبوبه کشیری

همکاري ها و فعالیت هاي بین المللي 



صفحه  150 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

نشریات و کتب
ـ انتشار 16 شماره نشریه علمی پژوهشی فراوری و نگهداری مواد غذایی با 150 مقاله در زمینه علوم و مهندسی صنایع غذایی

سردبیر نشریه: دکتر یحیی مقصودلو

تألیف کتاب های مهندسی فرایند سرخ کردن و منطق فازی در صنایع غذایی 
توسط دکتر ضیایی فر

مبانی دانش و فناوری غالت، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
پاییز 1394ـ  توسط دکتر مهران اعلمی

RoSEll C.M., aalaMI M., aNd aKhavaN MahdavI S. (2021)
 InnovAtIvE GlutEn ـ FrEE Products. In: M. PojIc & u. tIwArI (Eds.)

INNovaTIvE PRoCESSING TEChNoloGIES FoR hEalThy GRaINS (PP. 177-198)
wIlEy blaCKwEll.

ـ ترجمه4 مورد کتاب و 5 مورد تألیف با انتشارات دانشگاهی توسط دکتر یحیی مقصودلو

عملیات فرآوری در صنایع غذایی: تکنولوژی پس از برداشت، 
فرآوری حرارتی، عملیات تبخیر و اکستروژن سیدمهدی جعفری، 

مهران اعلمی، محمد قربانی، علیرضا صادقی ماهونک  1392



صفحه  151 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ـ گزیده ای از تصاویر جلد کتاب های تألیف شده  توسط دکتر سید مهدی جعفری



صفحه  152 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله  ای اعضای هیئت علمی دانشکده صنایع غذاییهای تالیفی و ترجمهبرخی از کتاب

 
  دکتر حامد حسینی –دکتر محمد قربانی  دکتر علی مویدی –دکتر مرتضی خمیری  دکتر سید مهدی جعفری و همکاران و  همکاران دکتر مهدی کاشانی نژاد

 
 دکتر سید مهدی جعفری دکتر سید مهدی جعفری

 
 دکتر سید مهدی جعفری

 
 دکتر سید مهدی جعفری

 ای اعضای هیئت علمی دانشکده صنایع غذاییهای تالیفی و ترجمهبرخی از کتاب

 
  دکتر حامد حسینی –دکتر محمد قربانی  دکتر علی مویدی –دکتر مرتضی خمیری  دکتر سید مهدی جعفری و همکاران و  همکاران دکتر مهدی کاشانی نژاد

 
 دکتر سید مهدی جعفری دکتر سید مهدی جعفری

 
 دکتر سید مهدی جعفری

 
 دکتر سید مهدی جعفری

 ای اعضای هیئت علمی دانشکده صنایع غذاییهای تالیفی و ترجمهبرخی از کتاب

 
  دکتر حامد حسینی –دکتر محمد قربانی  دکتر علی مویدی –دکتر مرتضی خمیری  دکتر سید مهدی جعفری و همکاران و  همکاران دکتر مهدی کاشانی نژاد

 
 دکتر سید مهدی جعفری دکتر سید مهدی جعفری

 
 دکتر سید مهدی جعفری

 
دکتر مهدی کاشانی نژاد و  همکاران دکتر سید مهدی جعفری

دکتر محمد قربانیـ  دکتر حامد حسینی دکتر مرتضی خمیریـ  دکتر علی مویدیدکتر سید مهدی جعفری و همکاران

دکتر سید مهدی جعفری

دکتر سید مهدی جعفریدکتر سید مهدی جعفری



صفحه  153 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

1ـ تکمیل زیرساخت ها و عقد قرارداد با شرکت های تولید کننده مواد غذایی جهت استقرار واحد های تحقیق و توسعه در پایلوت پلنت )حداقل 4 شرکت 
مختلف تا پایان سال 1400(

2ـ اخذ مجوز راه اندازی آزمایشگاه همکار استاندارد در محل پایلوت پلنت
3ـ توسعه هسته های پژوهشی تخصصی 

چشم انداز

1ـ قرار گرفتن در فهرست پراستنادترین دانشمندان جهان و یکی از 12 دانشمند پر استناد ایران توسط دکتر سید مهدی جعفری در سالهای 139۷، 1398 
و 1399

2ـ قرار گرفتن در فهرست پراستنادترین دانشمندان جهان و یکی از 12 دانشمند پر استناد ایران توسط دکتر سید مهدی جعفری در سالهای 139۷، 1398 
و 1399

3ـ پژوهشگر برتر دانشگاه و استان گلستان در سال های 1395، 1396، 139۷، 1398 )دکتر سید مهدی جعفری(
4ـ پژوهشگر برتر دانشگاه و استان گلستان در سال های 1396، 139۷، 1398 و 1399 )دکتر علیرضا صادقی ماهونک(

5ـ مقام سوم ایده های برتر در جشنواره ملی شتاب علمی )دکتر علیرضا صادقی ماهونک(
6ـ پژوهشگر برتر کشور در سال 1396 به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  )دکتر سید مهدی جعفری(

۷ـ کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنایع غذایی در سال های 1396، 139۷، 1398 و 1399 )دکتر سید مهدی 
جعفری(

8ـ چاپ کتاب توسط انتشارات laP آلمان ElSEvIER ،(1388) هلند SPERINGER ،(1399) آلمان (1399) و TayloR & FRaNCIS امریکا )1399(- دکتر 
سید مهدی جعفری 

9ـ کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنایع غذایی توسط دکتر سید مهدی جعفری در سال های 1395، 1396، 
139۷ و 1398

10ـ کسب رتبه اول از ایران  (در کلیه شاخه ها )و رتبه چهارم جهانی( حوزه کشاورزی و علوم زیستی در بین داوران مجالت بین المللی )1396( بر اساس 
ارزیابی موسسه PUbloNS- دکتر سید مهدی جعفری

11ـ کسب رتبه دوم در جشنواره ملی حرکت در سال 1399 )دکتر سیده نرگس مظلومی، دانشجوی دکتری وقت( 
12ـ راه اندازی شرکت دانش بنیان زیست فناوران غذای فراسودمند در سال 1395 )دکتر علیرضا صادقی(

13ـ کتاب برتر دانشگاه در سال 1398 )کتاب غذاهای فراسودمند تخمیر شده، ترجمه شده توسط دکتر مرتضی خمیری و دکتر علی مویدی(
14ـ رتبه اول دانشکده صنایع غذایی در ارائه دستاوردهای پژوهشی در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان گلستان )1396 و 1398(

15ـ کسب رتبه اول )توسط خانم کوثر خمری، دانشجوی مقطع کارشناسی( و رتبه دوم )توسط خانم فاطمه جعفری، دانشجوی مقطع کارشناسی( در 
مسابقه ملی ره نشان )برگزار شده توسط بنیاد ملی نخبگان( 

جوایز و افتخارات



صفحه  154 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

دانشکده علوم جنگل



صفحه  155 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

معرفی
ماموریت این دانشکده تربیت نیروهای متخصص در سه مقطع تحصیلی متناسب با نیاز صنعت و دانشگاه در کشور است.

از جمله اهداف و ماموریت های این دانشکده آموزش و پژوهش در موضوعات مدیریت تنوع زیستی در جنگل، کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های 
جنگلی، برنامه های اصالح نژاد درختان از طریق دورگ گیری، گروه های آموزشی کشت بافت، اصالح بذر و نهال، انتخاب پایه و کلون های برتر و نخبه 
گونه های جنگلی و سریع الرشد، مطالعات مربوط به انتخاب پایه های درختی مقاوم به تنش های محیطی، مدیریت مواد آلی در جنگل، تعیین مناسب ترین 
روش های برنامه ریزی و مدیریت، بهینه سازی بهره برداری و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی، حفاظت و بهره برداری از 

جنگل ها است.

گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
گروه آموزشی جنگلشناسی و اکولوژی جنگل با هدف ارتقا سطح علمی و پرورش افراد متخصص در زمینه های بیولوژی جنگل )جنگل شناسی، اکولوژی 

جنگل، حفاظت و احیا جنگل، ژنتیک و اصالح نژاد و خاک شناسی جنگل( راه اندازی و تاسیس گردید. 
هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد، در حال حاضر با داشتن شش آزمایشگاه تخصصی  اکولوژی 
جنگل، خاکشناسی جنگل، آسیب شناسی جنگل)حشره شناسی جنگلـ  قارچ شناسی جنگل(، بیوتکنولوژی جنگل، بذر و نهال درختان جنگلی، کشت 

بافت و اصالح بذور درختان جنگلی و شش عضو هیات علمی به فعالیت آموزشی و پژوهشی  خود ادامه می دهد. 
در این گروه آموزشی، ۷ نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی شامل 5 دانشیار و 2 استادیار 

است. 

گروه جنگلداری
این گروه آموزشی که با هدف فراهم آوردن زمینه پرورش افراد متعهد و متخصص در زمینه مدیریت و پایش منابع جنگلی در داخل کشور راه اندازی شده 
است، هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد و تاکنون تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین علوم 
جنگل ایران با استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی و همچنین تحت نظر اساتید محترم این گروه مراحل مختلف تحصیالت خویش را به پایان رسانده اند. 
این گروه در سال 136۷تاسیس گردیده است و امروزه با چهار آزمایشگاه تخصصی، شامل آزمایشگاه های تفسیر عکس های هوایی، جنگلداری و 

اندازه گیری جنگل، مهندسی جنگل و ژئوماتیک جنگل و چهار عضو هیات علمی به فعالیت مستمر خود ادامه می دهد. 
در این گروه آموزشی، 6 نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی شامل 1 استاد، 2 دانشیار 

و 3 استادیار است. 

رئیس و معاون دانشکده

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر تقی طبرسا

2ـ دکتر شعبان شتایی
3ـ دکتر داوود آزادفر

4ـ دکتر مهدی مشکور

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر وحیده پیام نور
2ـ دکتر علی قاسمیان
3ـ دکتر داوود رسولی
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اعضای هیات علمی

مدیر گروه: دکتر شعبان شتایی

مدیر گروه: دکتر هاشم حبشی

  

 جنگلداري اطالعات اعضاي هیأت علمی گروه 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیارمدیریت اکوسیستم جنگل دکتر محمدهادي معیري 1

 سنجش از دور  دکتر شعبان شتایی۲
و سامانه اطالعات مکانی در جنگل

 استاد

 دانشیاردکتري سیاستگذاري جنگل حنانه محمدي کنگرانی دکتر۳

استادیارگیري جنگلاندازه دکتر جهانگیر محمدي٤

استادیارمهندسی جنگل (جاده سازي) دکتر آیدین پارساخو٥

 مهندسی جنگل، تحقیق در عملیات  دکتر ستار عزتی 6
 در منابع طبیعی

استادیار

 

 شناسی و اکولوژي جنگلجنگل اطالعات اعضاي هیأت علمی گروه 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیاراکولوژي جنگلدکتر رامین رحمانی 1

 دانشیارپاتولوژي جنگلدکتر محمدرضا کاوسی۲

 دانشیاربیوتکنولوژي جنگلدکتر داوود آزادفر۳

 دانشیارسی جنگلاشنخاكدکتر هاشم حبشی٤

 دانشیاراصالح نژاد و تکنولوژي بذرنوردکتر وحیده پیام٥

استادیارکاري و احیا اکولوژیک جنگلجنگلعربدکتر علیرضا علی 6

استادیارجنگلشناسیدکتر سیدمحمد واعظ موسوي 7
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آزمایشگاه مهندسی جنگل
آزمایشگاه مهندسی جنگل در سال 1393 توسط گروه جنگلداری تاسیس شد. این آزمایشگاه با هدف آموزش دانشجویان گرایش های جاده سازی و حمل و 
نقل و بهره برداری جنگل تاسیس شده و ضمن دارا بودن نمایشگاه کوچکی از تجهیزات، ماشین آالت و دوربین های نقشه  برداری قدیمی و جدید امکانات الزم 
برای انجام برخی آزمایشات تخصصی نظیر شبیه سازی باران، هیدروسیدینگ، هیدرومالچینگ، دانه بندی مصالح، مقاومت تک محوری و همچنین مساحی و 

نقشه  برداری را دارا است. 

تعداد دانشجویان دانشکده علوم جنگل در سه مقطع تحصیلی طی دوره 8 ساله )1392-1399(

خالصه آماری فهرست عملکرد پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده علوم جنگل )1392-1399(

 تحصیلی دانشکده علوم جنگل ها در سه مقطعگرایش/عناوین رشته
 گرایش/رشته مقطع تحصیلی

 کارشناسی
 جنگل یعلوم و مهندس
 مدیریت جنگل -علوم و مهندسی جنگل

 کارشناسی ارشد
 مدیریت جنگل -علوم و مهندسی جنگل

 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل

 دکتری
 مدیریت جنگل/علوم و مهندسی جنگل

 علوم زیستی جنگل/علوم و مهندسی جنگل
 

 
 

 (9911-9911)ساله  8دانشکده علوم جنگل در سه مقطع تحصیلی طی دوره تعداد دانشجویان 
 (99-99)تعداد دانشجو  دوره تحصیلی

 57 کارشناسی

 941 کارشناسی ارشد

 11 دکتری

 112 تعداد کل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9912-9911)فهرست عملکرد پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده علوم جنگل خالصه آماری 
 

 ساله 8تعداد در بازه  عنوان واحد کار ردیف
 (9312-9311) 

 292 پژوهشی فارسی ـ  مقاالت علمی 9
 JCR 85پژوهشی ـ  مقاالت علمی 2
 44 طرح داخلی 9
 91 طرح خارجی 4
 4 کتاب 8
 8 اختراع 2
 94 فعالیت ترویجی 1
 99 فعالیت کارآفرینی 5
 92 جوایز و افتخارات 1

 
 

 (9912-9911)ساله  5شده در دانشکده علوم جنگل طی دوره آزمایشگاه های تاسیس 
 

 جنگل یمهندس شگاهیآزما
 انیبا هدف آموزش دانشجو شگاهیآزما نیا. شد تاسیس یتوسط گروه جنگلدار 3131جنگل در سال  یمهندس شگاهیآزما     
 زات،یاز تجه یکوچک شگاهیشده و ضمن دارا بودن نما سیجنگل تاس یو حمل و نقل و بهره بردار یجاده ساز یهاشیگرا
 یسازهیشب رینظ یتخصص شاتیآزما یانجام برخ یامکانات الزم برا دیو جد یمیقد یبردار نقشه یهانیآالت و دوربنیماش

 . باشدیرا دارا م یبردار و نقشه یمساح نیو همچن یمصالح، مقاومت تک محور یندبدانه نگ،یدرومالچیه نگ،یدیدروسیباران، ه
 
 

 (دکتر بهرام نیا)شصت کالته معرفی اجمالی جنگل آموزشی و پژوهشی 
توسط وزارت منابع طبیعی در اختیار آموزشگاه  3131در سال ( دکتر بهرام نیا)جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته       

 . قرار گرفته است( فعلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )جنگل و مرتع وقت 
دکتر )طرح جنگلداری سری یک . مشتمل بر دو سری میباشد 58هکتار  واقع در حوضه آبخیز  1133جنگل مذکور به مساحت 

توسط مدرسین و کارشناسان وقت مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان و با همکاری کارشناسان بین المللی  3188در سال ( بهرام نیا
F.A.O. طرح موصوف بر مبنای . به اجرا گذاشته شد 3183از تصویب نهایی شورای عالی جنگل ومرتع از سال  تهیه و پس

 :دستیابی به اهداف کلی زیر تهیه و تدوین گردیده است

تعداد دانشجویان

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها

طرح های تحقیقاتی
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    موقعیت سري یک طرح دکتر بهرام نیا در حوزه هاي آبخیز شمال  کشو ر و در جنگل شصت کالته

جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته )دکتر بهرام نیا(

      جنگل آموزشي و پژوهشي شصت کالته )دکتر بهرام نیا( در سال 134۷ توسط وزارت منابع طبیعی در اختیار آموزشگاه جنگل و مرتع وقت )دانشگاه 
علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان فعلی( قرار گرفته است. 

جنگل مذکور به مساحت 3۷16 هکتار  واقع در حوضه آبخیز 85 مشتمل بر دو سري است. طرح جنگلداري سري یک )دکتر بهرام نیا( در سال 1355 
توسط مدرسین و کارشناسان وقت مدرسه عالي منابع طبیعي گرگان و با همکاري کارشناسان بین المللي F.a.o. تهیه و پس از تصویب نهایي شوراي عالي 

جنگل ومرتع از سال 1359 به اجرا گذاشته شد. طرح موصوف بر مبناي دستیابي به اهداف کلي زیر تهیه و تدوین گردیده است:

      هدف هاي دراز مدت
1( ایجاد بستر مناسب آموزش عملي و اداره کردن تجدید حیات طبیعي جنگل و خصوصاً تعلیم  جنبه هاي مختلف کاربرد تکنیک هاي مختلف جنگلداري 

به دانشجویان رشته جنگلداري.
2( عرضه نمودن طرح جنگلداري نمونه اي که اصول فني و روش ها و شیوه هاي مختلف جنگلداري و پرورش جنگل در آن بکار رفته باشد.

3( معرفي و عرضه سیستم مدیریت جامع )چند منظوره( که بتواند آموزش عملي بهره برداري از چوب را بطور توأم با خدمات اکولوژیکي و اجتماعي جنگل 
از قبیل حفاظت آب و خاک، حیات وحش، تنوع زیستي، تفرجگاه هاي جنگلي و غیره را در قالب یک واحد تولید جنگل فراهم سازد.

4( کشف و عرضه راه هاي اقتصادي و اجتماعي قابل قبول و حذف چراي دام جهت رسیدن به یک مدیریت جنگل توسعه یافته در منطقه

 هدف هاي کوتاه مدت
1( قرار دادن جنگل شصت کالته در ردیف جنگل هاي مدیریت شده )طرح ریزي شده( و درنتیجه کسب مجوز الزم براي ادامه بهره برداري و اجراي عملیات 

پیش بیني شده
2( فراهم نمودن شرایط ایده آل براي انجام عملیات درسي و آموزش  عملي دانشجویان رشته جنگلداري و سایر رشته هاي ذیربط

3( فراهم نمودن امکان مطالعه و تحقیق براي کادر هیأت علمي و دانشجویان دانشکده جنگلداري
سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته )دکتر بهرام نیا( در حوزه آبخیز 85 طرح جامع جنگل های شمال کشور و در حوزه استحفاظی اداره کل 
منابع طبیعی استان گلستان و در محدوده سرجنگلبانی نوچمن و اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان و در فاصله 8 کیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگان 

واقع شده است و از طریق جاده آسفالته با گرگان ارتباط دارد.
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عملکرد فیزیکی جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا  )1399-1392(

 هكالت در حوزه هاي آبخيز شمال  كشو ر و در جنگل شصت موقعيت سري يك طرح دكتر بهرام نيا    
 

 
 (2933-2931) گزارش اجمالی از عملکرد فيزيکی جنگل آموزشی و پژوهشی دكتر بهرام نيا 

 مالحظات انجام شده واحد شرح عمیات اجرایی ردیف
  12 هکتار عمليات جنگلکاري 2
  21 هکتار عمليات مراقبتی 1
خراش سطحی،بذرپاشی و )عمليات زراعی 9

 (بذركاري
  8 هکتار

 حصاركشی 4
 مرمت حصاركشی

 1 كيلومتر
8 

 

 عمليات آزاد كردن 2
 پاک كردن
 تنك كردن

 12 هکتار
21 
39 

 

 كيلومتر 99سال و ساليانه  2به مدت  289 كيلومتر مرمت و نگهداري جاده ها 2
 در دو طبقه 139 مترمربع احداث ساختمان 7
 سال 4مترمربع به مدت  229 1949 مترمربع مرمت و نگهداري ساختمانهاي موجود 8
  11 هکتار حفاظت و احيا و توسعه باغ گياهشناسی 3
 مرمت 29

 لوله كشی آب شرب
 22 كيلومتر

4 
 

 و نگهداري نهالستانتوسعه  22
 ساخت گلخانه

 توليد نهالهاي جنگلی و غيرجنگلی

 هکتار
 مترمربع
 اصله

2 
89 
 99999حدود 

 

نشانه گذاري درختان،قطع و تبديل ،عميات  21
 تجديدحجم و استحصال و خروج مقطوعات

  18399 بمترمکع

 
 
 
 

 مهندسی چوب وكاغذمعرفی مختصر دانشکده 
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دانشکده علوم دامی
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 معرفی
دانشکده علوم دامی در سال 13۷5 تحت عنوان گروه علوم دامي با پذیرش 25 دانشجو در مقطع کارشناسي در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان آغاز به کار کرد. 
این دانشکده در سال 13۷9 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد و در سال 1383 اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتری نمود. 

دانشکده علوم دامی  داراي 3 گروه آموزشی شامل 1( تغذیه دام و طیور 2( ژنتیک و اصالح دام و طیور 3( فیزیولوژی دام و طیور است که ساالنه در 
مقطع کارشناسي رشته علوم دامي دانشجو مي پذیرد. 

گروه تغذیه دام و طیور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش تغذیه دام و گرایش تغذیه طیور دانشجو می پذیرد. گروه ژنتیک و اصالح دام و 
طیور در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور و گروه فیزیولوژی دام و طیور در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری در گرایش 

فیزیولوژی دام و طیور دانشجو پذیرش می کند. 
این دانشکده مفتخر به داشتن سه عضو هیات علمی بازنشسته با مرتبه استادی است و در حال حاضر 16 عضو هیات علمی تمام وقت دارد. دانشکده 

داراي پنج آزمایشگاه تخصصی، سالن ویدئو کنفرانس، و ایستگاه تحقیقات دام و طیور است. 

رئیس و معاون دانشکده

اعضای هیات علمی

 
 

در پردیس دانشگاه علوم کشاورزي و در مقطع کارشناسی دانشجو  25 رشیتحت عنوان گروه علوم دامی با پذ 1375در سال  یدانشکده علوم دام
اقدام به جذب  1383اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در سال  1379آغاز به کار کرد. این دانشکده در سال منابع طبیعی گرگان 

 يولوژیزیف) 3طیور و اصالح دام و  کیژنت )2و طیور  دام هیتغذ )1شامل  یآموزش هگرو 3داراي   علوم دامیدانشکده نمود.  يدانشجو در مقطع دکتر
 .پذیرددانشجو میهاي مختلف و همچنین در مقاطع تحصیالت تکمیلی در گرایشکه ساالنه در مقطع کارشناسی رشته علوم دامی  استو طیور م دا

و  طع کارشناسی ارشد و دکتري در گرایش تغذیه داماگروه تغذیه دام و طیور در مقطع تحصیالت تکمیلی بدین صورت است که اجذب دانشجو در مق
ژنتیک و اصالح نژاد دام و  در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشطیور و اصالح دام و  کیژنتگروه . پذیردمیدانشجو گرایش تغذیه طیور همچنین 

دانشکده این  .کندپذیرش میدانشجو و طیور در گرایش فیزیولوژي دام  و دکتريطع کارشناسی ارشد او طیور در مق ي دامفیزیولوژطیور و گروه 
 پنجدانشکده داراي  تمام وقت دارد. یعلم هیاتعضو  16است و در حال حاضر  ياستاد مرتبهبازنشسته با  یعلم هیاتعضو  سهمفتخر به داشتن 

  است.ایستگاه تحقیقات دام و طیور و  ،کنفراسویدئو سالن ، یتخصص شگاهیآزما
 

 و طیور هیات علمی گروه آموزشی تغذیه دام ياعضا
 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 بیوشیمی تغذیه استاد بازنشسته دکتر فتح اله بلداجی 1
 دامتغذیه  استاد بازنشسته دکتر نورمحمد تربتی نژاد 2
 مداتغذیه  استاد قورچیدکتر تقی  3
 تغذیه طیور استاد دکتر بهروز دستار 4
 تغذیه طیور دانشیار دکتر محمود شمس شرق 5
 دامتغذیه  استادیار دکتر عبدالحکیم توغدري 6
 تغذیه طیور استادیار دکتر امید عشایري زاده 7
 تغذیه طیور استادیار دکتر رضا میرشکار 8
 مدیریت دامپروري و تولید دانشیار دکتر احمدرضا یزدانی 9

 
 طیورهیات علمی گروه آموزشی ژنتیک و اصالح دام و  ياعضا

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 ژنتیک و اصالح دام استاد دکتر سعید حسنی 1
 ژنتیک و اصالح دام دانشیار دکتر مجتبی آهنی آذري 2
 اصالح دامژنتیک و  استادیار مجتبی نجفیدکتر  3

 
 طیوردام و  ي هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژياعضا

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 فیزیولوژي تولید مثل استاد بازنشسته دکتر یوسف جعفري آهنگري 1
 فیزیولوژي دام استاد دکتر فیروز صمدي 2
 فیزیولوژي طیور استادیار دکتر سید رضا هاشمی 3
 طیورفیزیولوژي  استادیار مهدي انصاريدکتر  4

 

 معرفی دانشکده علوم دامی

۱ 
 

مدیر گروه: دکتر تقی قورچی

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر یوسف جعفري آهنگري

2ـ دکتر بهروز دستار

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر مجتبی آهنی آذری
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تعداد دانشجویان از مهر ماه سال 1392 تا مهر ماه سال 1399 در مقاطع و گرایش هاي مختلف تحصیلي در دانشکده

تعداد دانشجویان

 
 

در پردیس دانشگاه علوم کشاورزي و در مقطع کارشناسی دانشجو  25 رشیتحت عنوان گروه علوم دامی با پذ 1375در سال  یدانشکده علوم دام
اقدام به جذب  1383اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در سال  1379آغاز به کار کرد. این دانشکده در سال منابع طبیعی گرگان 

 يولوژیزیف) 3طیور و اصالح دام و  کیژنت )2و طیور  دام هیتغذ )1شامل  یآموزش هگرو 3داراي   علوم دامیدانشکده نمود.  يدانشجو در مقطع دکتر
 .پذیرددانشجو میهاي مختلف و همچنین در مقاطع تحصیالت تکمیلی در گرایشکه ساالنه در مقطع کارشناسی رشته علوم دامی  استو طیور م دا

و  طع کارشناسی ارشد و دکتري در گرایش تغذیه داماگروه تغذیه دام و طیور در مقطع تحصیالت تکمیلی بدین صورت است که اجذب دانشجو در مق
ژنتیک و اصالح نژاد دام و  در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشطیور و اصالح دام و  کیژنتگروه . پذیردمیدانشجو گرایش تغذیه طیور همچنین 

دانشکده این  .کندپذیرش میدانشجو و طیور در گرایش فیزیولوژي دام  و دکتريطع کارشناسی ارشد او طیور در مق ي دامفیزیولوژطیور و گروه 
 پنجدانشکده داراي  تمام وقت دارد. یعلم هیاتعضو  16است و در حال حاضر  ياستاد مرتبهبازنشسته با  یعلم هیاتعضو  سهمفتخر به داشتن 

  است.ایستگاه تحقیقات دام و طیور و  ،کنفراسویدئو سالن ، یتخصص شگاهیآزما
 

 و طیور هیات علمی گروه آموزشی تغذیه دام ياعضا
 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 بیوشیمی تغذیه استاد بازنشسته دکتر فتح اله بلداجی 1
 دامتغذیه  استاد بازنشسته دکتر نورمحمد تربتی نژاد 2
 مداتغذیه  استاد قورچیدکتر تقی  3
 تغذیه طیور استاد دکتر بهروز دستار 4
 تغذیه طیور دانشیار دکتر محمود شمس شرق 5
 دامتغذیه  استادیار دکتر عبدالحکیم توغدري 6
 تغذیه طیور استادیار دکتر امید عشایري زاده 7
 تغذیه طیور استادیار دکتر رضا میرشکار 8
 مدیریت دامپروري و تولید دانشیار دکتر احمدرضا یزدانی 9

 
 طیورهیات علمی گروه آموزشی ژنتیک و اصالح دام و  ياعضا

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 ژنتیک و اصالح دام استاد دکتر سعید حسنی 1
 ژنتیک و اصالح دام دانشیار دکتر مجتبی آهنی آذري 2
 اصالح دامژنتیک و  استادیار مجتبی نجفیدکتر  3

 
 طیوردام و  ي هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژياعضا

 تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 فیزیولوژي تولید مثل استاد بازنشسته دکتر یوسف جعفري آهنگري 1
 فیزیولوژي دام استاد دکتر فیروز صمدي 2
 فیزیولوژي طیور استادیار دکتر سید رضا هاشمی 3
 طیورفیزیولوژي  استادیار مهدي انصاريدکتر  4

 

 معرفی دانشکده علوم دامی

۱ 
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مدیر گروه: دکتر سعید حسنی

مدیر گروه: دکتر سعید حسنی
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آزمایشگاه تغذیه دام و طیور
آزمایش هاي مربوط به شناخت و فرآوری مواد خوراکی، تجزیه تقریبي مواد خوراکی و 
جیره های آزمایشی، تعیین مواد فیبری )CF، NdF و adF(، قابلیت هضم و انرژی خام مواد 

خوراکی در این آزمایشگاه انجام مي شود. 
آزمایشگاه تغذیه با دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته و عضو شبکه 
ایران )شاعا( است. از مهمترین دستگاه هاي و تجهیزات آزمایشگاه  آزمایشگاه های علمی 
مي توان به بمب کالری متر، فایبرتک، آون خالء، سوکسله، دستگاه تقطیر آب، آسیاب نیمه 

صنعتی و هود المینار اشاره کرد. 

آزمایشگاه های دانشکده

آزمایشگاه میکروبیولوژی
این آزمایشگاه از سال 1396 در دانشکده علوم دامی راه اندازی شده است. 

مواد و تجهیزات موجود در آن، امکان برگزاری دروس مرتبط با میکروبیولوژی دام و طیور 
و خوراک و همچنین، بهداشت و بیماریهای دام و طیور را در مقاطع  مختلف تحصیلي فراهم 

می سازد. 
از مهمترین دستگاه هاي و تجهیزات آزمایشگاه مي توان به اتوکالو ۷5 لیتری، ورتکس، هود 

میکروبی، فور، شیکر مغناطیسی، بن ماری، و هات پلیت مغناطیسی اشاره کرد.

آزمایشگاه فیزیولوژی دام و طیور
مواد و تجهیزات موجود در آن، امکان برگزاری واحدهای عملی دروس مرتبط با معرفی ساختار 
و خصوصیات بدن دام و طیور از قبیل آناتومی اسکلت، جنین شناسی، تعیین فراسنجه های خون، 

ادرار و اسپرم و تعیین خصوصیات کیفی گوشت، شیر و تخم مرغ را فراهم می سازد. 
از مهمترین دستگاه هاي و تجهیزات آزمایشگاه مي توان به انکوباتور یخچالدار، سانتریفیوژ، تانک 

ازت، یخچال 20، اسپکتروفوتومتر، تست شیر، و ست سنجش کیفی تخم مرغ اشاره کرد. 

آزمایشگاه ژنتیک و زیست فناوری دام و طیور
آزمایشات مرتبط با مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی در این آزمایشگاه انجام می شود. 
متخصصین ژنتیک و اصالح دام و طیور و همچنین دانشجویان تحصیالت تکمیلی فعالیت های 

مرتبط را در این آزمایشگاه انجام می دهند. 
این آزمایشگاه همچنین در انجام بخش عملی دروسی نظیر ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، 
سیتوژنتیک، کاربرد زیست فناوری در علوم دام و طیور، مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی برای 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دروس آشنایی با فناوری های مولکولی در علوم دامی و اصالح 

نژاد کاربردی برای دانشجویان دوره کارشناسی خدمات ارائه می دهد. 
 ،PCR ،20 فریزر فریزر 80،  به  آزمایشگاه مي توان  تجهیزات  و  از مهمترین دستگاه هاي 

میکروسانتیفیوژ، ژل داک و الکتروفورز اشاره کرد.



صفحه  164 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

آزمایشگاه زنبور عسل
مواد و تجهیزات موجود در آن، امکان برگزاری دروس مرتبط با پرورش زنبور عسل و 

کیفیت عسل در مقطع کارشناسی فراهم می سازد. 
همچنین کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت اجرای پایان نامه و رساله، امکان 
استفاده از تجهیزات آزمایشگاه را دارند. تجهیزات مزرعه ای و آزمایشگاهی مورد نیاز برای 
پرورش زنبور عسل نظیر کندوی زنبور عسل، لباس زنبورداری، قاب پاک کن، شربتخوری، 

اکستراکتور، گرده خشک کن، و موم دوز در این آزمایشگاه وجود دارد. 

ایستگاه پرورش دام و طیور

ایستگاه پرورش دام و طیور در مزرعه آموزشی  تحقیقاتی شماره یک دانشگاه و در فاصله هفت کیلومتری پردیس دانشگاه واقع شده است که در آن حیوانات 
مزرعه ای مورد استفاده برای فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در مجتمع های مختلف نگهداری می شوند و عبارتند از:

مجتمع پرورش طیور
مساحت این مجتمع حدود چهارهزار مترمربع است که در آن سالن پرورش جوجه گوشتی، 

سالن پرورش مرغ تخم گذار، سالن پرورش بلدرچین و سایر ماکیان قرار دارد. 
دانشجویان،  استراحت  اتاق  انبار خوراک طیور،  با  پرورش جوجه گوشتی همراه  سالن 
سرویس های بهداشتی و کشتارگاه جمعا به مساحت 900 مترمربع در سال 1394 افتتاح 

گردیده است. 
فضای پرورش این مجموعه به مساحت 144 متر مربع با ظرفیت حدود 2 هزار قطعه جوجه 
گوشتی نقش مهمی در افزایش توان علمی و عملی دانشجویان کارشناسی و فراهم آوردن 

زیرساخت های تحقیقاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده دارد. 

سالن پرورش مرغ تخم گذار 
این سالن در سال 1399 افتتاح و تجهیز گردید. این سالن به مساحت 144 متر مربع با 
استفاده از قفس های سه طبقه ویژه ای که با اهداف آموزشی ـ پژوهشی طراحی گردیده، 

ظرفیت حدود 2 هزار قطعه مرغ تخم گذار را دارد. 

مجتمع پرورش دام 
مساحت این مجتمع چهار هزار و پانصد مترمربع است که درآن دام های سبک و سنگین 
شامل گوسفند، بز و گاو شیری جهت فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان نگهداری 

می شوند.
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سالن پرورش بلدرچین 
این سالن در سال 139۷ افتتاح و تجهیز گردید. این سالن به مساحت ۷2 مترمربع با 
استفاده از قفس های یک طبقه ویژه ای )قابل ارتقا به 3 طبقه( که با اهداف آموزشیـ  پژوهشی 

طراحی گردیده، ظرفیت حدود 1500 قطعه بلدرچین را دارد. 
این سالن برای پرورش سایر ماکیان و پرندگان زینتی قابلیت استفاده دارد. در مجاورت این 
سالن، یک باب اتاق جوجه کشی )به مساحت 20 مترمربع( و یک باب اتاق کار )به مساحت 

20 مترمربع( نیز احداث شده است. 

کارگاه هاي آموزشی و همایش ها

سال 1392
کارگاه آموزشی چالش های صنعت الین: دیروز، امروز و فردا

سال 1395
1ـ کارگاه آموزشی چالش های صنعت دام و طیور استان

2ـ همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان

سال 1396
1ـ کارگاه آموزشی جیره نویسی طیور با تاکید بر فرضیه پروتئین ایده آل

2ـ کارگاه آموزشی بررسی عصاره های گیاهی بر عملکردجوجه های گوشتی

سال 1397
SaS 1ـ کارگاه آموزشی نرم افزار

2ـ کارگاه آموزشی آشنایی با روش سنجش خصوصیات تخم مرغ
3ـ کارگاه آموزشی تاثیر دانسیته توده ای و فیبر خام جیره در فرموالسیون جیره غذایی 

جوجه های گوشتی
)hSE( 4ـ کارگاه آموزشی ایمنی و محیط زیست

5ـ کارگاه آموزشی پرورش طیور به روش چرای آزاد
6ـ کارگاه آموزشی روش های بهبود کیفیت کنسانتره در کارخانجات خوراک دام و طیور

سال 1398
1ـ کارگاه آموزشی جیره نویسی طیور با همکاری شرکت ایوانیک

2ـ اولین دوره کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام و طیور با عنوان تازه های تکنولوژی 
خوراک دام و طیور با همکاری شرکت اریکو

3ـ دومین دوره کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام و طیور با عنوان عوامل موثر بر 
تغذیه و فرموالسیون خوراک دام و طیوربا همکاری شرکت اریکو

4ـ سومین دوره کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام و طیور با عنوان دای و رولیک با 
همکاری شرکت اریکو

5ـ چهارمین دوره کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام و طیور با عنوان عوامل موثر بر 
افزایش انرژی و بازده کارخانجات خوراک دام و طیوربا همکاری شرکت اریکو

)hSE( 6 کارگاه آموزشی ایمنی و محیط زیست

سال 1399
)hSE( 1ـ کارگاه آموزشی ایمنی و محیط زیست

2ـ کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک 
3ـ کارگاه آموزشی نکات مهم در ارزیابی تخم مرغ
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فعالیت هاي  ترویجی

سال 1395
1ـ روش تدریس با تاکید بر تدریس کارافرینانه

2ـ روشها و فنون ترویج و آموزش کارافرینی در کشاورزی و منابع طبیعی
3ـ طرح زود بازده با عنوان پرواربندی گوساله نر برای تولید گوشت

سال 1396
1ـ برگزاری کارگاه با عنوان »اهمیت جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در سالمت و 

سودآوری صنعت پرورش طیور« در پانزدهمین نمایشگاه بین امللی صنعت دام و طیور
2ـ کارگاه با عنوان »بررسی دالیل تفاوت رشد مرغ گوشتی بومی و تجاری: معرفی مفاهیم 

مرغ سبز، ارگانیک و غیر ارگانیک« در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش استان گلستان
3ـ کارگاه آموزشی با عنوان »مزیت های اقتصادی پرورش شتر و اینده تولیدات لبنی شتر« 

در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش استان گلستان

سال 1397
1ـ برگزاری کارگاه با عنوان »تغییر اکوسیستم دستگاه گوارش: راهکارها و مزایا در صنعت 

پرورش طیور« در شانزدهمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان استان گلستان
2ـ برگزاری کارگاه آموزشی روشهای بهبود کیفیت کنسانتره در کارخانجات خوراک دام 

و طیور
3ـ کارگاه با عنوان »وضعیت صنعت گوسفنداری )حال و آینده(« در شانزدهمین نمایشگاه 

دام، طیور و آبزیان استان گلستان
4ـ برگزاری کارگاه اموزشی سم چینی گاو

 سال 1398
1ـ برگزاری سلسله نشست کارآفرینی با عنوان ایده های کارآفرینی در صنعت دامپروری

تعداد کارگاه های آموزشی و همایش ها
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طرح های تحقیقاتی خارجی

طرح های تحقیقاتی داخلی

سال 1396
1ـ تهیه طرح ساماندهی دام بخش جنگلداری اجتماعی حوزه بلیران واقع در شهرستان آمل

2ـ بررسی اثر زردچوبه، فلفل سیاه و آنتی بیوتیک بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، ریخت شناسی پرزهای روده و کیفیت گوشت بلدرچین 
ژاپنی

سال 1397
1ـ مطالعه بهبود روش استخراج فوکوئیدان از جلبک دریایی قهوه ای )SaRGaSSUM TENERRIMUM( و ارزیابی ضدمیکروبی آن به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های 

محرک رشد
2ـ تاثیر سطوح مختلف گلوتن مایع )CSl( بر تولید و ترکیب شیر، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده

3ـ تاثیر سطوح مختلف سبوس ذرت غنی شده با خیساب بر عملکرد بره های پرواری

سال 1398
1ـ قرارداد طرح پژوهشی سفارشی با شرکت زیست فنآور آریانا جهت انجام طرح تحقیقاتی سفارشی

2ـ بررسی تاثیر عصاره الکلی پوست پرتقال ، نارنجین استخراج شده از پوست پرتقال و داروی دوکسوروبیسین بر آپوپتوزیس سلول های بنیادی سرطان 
مری در شرایط برون تنی و درون تنی



صفحه  168 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

فعالیت های کارآفرینی
* سال 1393

1ـ عضویت در کمیته رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  
2ـ عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

* سال 1394
عضویت در کارگروه پژوهش و فناوری در هم اندیشی ملی دانشگاه کارافرین در کشاورزی و منابع طبیعی

* سال 1397
1ـ کارگاه معرفی فرصت های شغلی و کارآفرینی در علوم دامی

2ـ برگزاری رویداد ایده پردازی در علوم دامی
3ـ برگزاری کارگاه کارآفرینی در صنعت پرورش مرغ بومی
4ـ تدوین طرح کسب و کار پرورش بوقلمون آقای کلیدری

5ـ طرح کسب و کار پرورش جوجه گوشتی
6ـ کارگاه آموزشی فرصت های شغلی در علوم دامی

۷ـ تدوین طرح کسب و کار پرورش خروس بومی
8ـ تدوین طرح کسب و کار تولید محصوالت زنبور عسل

9ـ معرفی تعدادی از دانشجویان به واحدهای پرورش دام و طیور صنعتی

* سال 1398
1ـ نشست تخصصی »معرفی فرصت های شغلی در پرورش اسب«

2ـ نشست تخصصی »آشنایی با مهارت های تخصصی کارآفرینان در صنعت طیور«
3ـ نشست تخصصی »اشتغال، پژوهش و کارآفرینی در علوم دامی«

4ـ بازدید از مزرعه پرورش مرغ بومی و مرغ مادر بومی
5ــ  بازدید از مزرعه پرورش شتر

6ـ شروع دوره پرورش زنبور عسل با همکاری فنی و حرفه ای
۷ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مرغداری تخمگذار 250 هزار قطعه ای جهت مهارت آموزی

8ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به گاوداری صنعتی واقع در گرگان جهت مهارت در عملیات سم چینی
9ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به گاوداری صنعتی واقع در گرگان جهت مهارت در مراقبت از گوساله های تازه متولد شده

10ـ معرفی 1 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مرغداری گوشتی 120 هزار قطعه ای واقع در بندرگز
11ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مزرعه پرورش بوقلمون 5000 قطعه ای واقع در بندر گز

12ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مزرعه 22000 راسی پرورش گوسفند و شتر در منطقه چات جهت عملیات بهداشتی گوسفندداری 
)شامل پشم چینی، پالک کوبی، واکسیناتوری و حمام دهی گوسفندان(

13ـ معرفی 1 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مزرعه پرورش بلدرچین واقع در علی آباد کتول
14ـ تشکیل یک تیم کسب و کار به منظور پرورش زنبور عسل

15ـ تشکیل یک تیم کسب و کار به منظور پرورش ملکه زنبور عسل
16ـ تشکیل یک تیم کسب و کار به منظور پرورش کرم ابریشم



صفحه  169 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ثبت اختراعات

* سال 1399
1ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مرغداری تخمگذار 320 هزار قطعه ای گرگان شهر

2ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به شرکت تعاونی گوسفندداران شاهکوه
3ـ معرفی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به گاوداری صنعتی آقای عابدینی

4ـ معرفی یک نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به گاوداری آقای فوجردی
5ـ معرفی 1 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم دامی به مرغداری گوشتی 120 هزار قطعه ای )توسکستان(

6ـ اتمام طرح کسب و کار پرورش ملکه زنبور ایرانی خانم فاطمه نصیری امینی
۷ـ تالش در راه اندازی واحد پرورش و تربیت سگ های خالص توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

8ـ تالش و پیگیری راه اندازی و توسعه طرح کسب و کار پرورش و تکثیر اسب توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
9ـ نشست تخصصی ارتباط دانش و کارآفرینی در علوم طیور

10ـ نشست تخصصی با عنوان معرفی فرصت های کارآفرینی مرتبط با پرورش مرغ مادر و گوشتی
11ـ نشست تخصصی با عنوان معرفی فرصت های کارآفرینی مرتبط با پرورش مرغ بومی

12ـ نشست تخصصی با عنوان اشتغال و پژوهش در علوم دامی

سال 1392
تولید پروبیوتیک به روش تخمیر 

میکروبی

سال 1394
تولید کنجاله کلزای فراسودمند به روش 

تخمیر میکروبی

 سال 1397
ابزار چاهک ساز دستی در محیط کشت 

میکروبی
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نشریات و کتب

نشریه علمی پژوهشی
 .Poultry ScIence Journal 

 ISC و SCoPUS، wEb oF SCIENCE این نشریه در پایگاه های
نمایه می شود و از سال 2013 در لیست نشریات علمی پژوهشی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان
این نشریه از سال 1392 جزو نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم است.

سال 1392
 میکروبیولوژی شکمبه

سال 1392
آب در تغذیه دام

سال 1394
بیوانرژتیک در تغذیه دام

سال 1399
پرورش زنبور عسل

سال 1394
اناتومی و فیزیولوژی طیور

سال 1397
اصول تغذیه نشخوارکنندگان
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همکاري و فعالیت هاي بین المللی

سال 1398
پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری های علمی و بین المللی بین 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه عدنان مندرس ترکیه

سال 1399
از  با دعوت   »hEaT STRESS INdICaToRS IN RUMINaNTS « با عنوان وبینار  برگزاری 

متخصصین خارج از کشور

مقاالت علمیـ  پژوهشی

ISI مقاالت

مقاالت
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چشم انداز
دانشکده علوم دامی می کوشد تا با برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی با همکاری سایر مراکز اموزشی و تحقیقاتی در عرصه ملی و بین المللی حضور فعال 

داشته است. 
تاسیس پژوهشکده پرورش و اصالح نژاد بز، تکمیل پروژه گاوداری شیری 50 راسی و ایجاد زنبورستان از دیگر برنامه های پیش رو است.

جوایز و افتخارات

* سال 1392
دریافت لوح سپاس از سومین همایش صنعت دام و طیور استان گلستان

* سال 1394
دریافت لوح سپاس از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور

* سال 1396
دریافت لوح سپاس از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، شیالت، آبزیان و صنایع وابسته

کسب عنوان غرفه برتر دانشگاه در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان

* سال 1397
برگزیده شدن مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم دامی در اولین جشنواره دانشگاهی حرکت

* سال 1399
عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی بین دانشکده علوم دامی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان
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دانشکده مدیریت کشاورزی
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معرفی
هدف این دانشکده تربیت متخصصانی است که قادر خواهند بود طرح های اقتصادی و ترویجی را برای فعالیت های کشاورزی تهیه کرده و به دنبال آن 

مدیریت و اجرای آن را نیز بر عهده گیرند. 
علم مدیریت کشاورزی فرآیند طراحی برنامه ریزي، سازماندهی و کنترل و نظارت، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری درجهت نیل به اهداف در 
سازمان های کشاورزی است. به عبارتی دیگر علم ایجاد ارتباط منطقی بین نهاده های کشاورزی برای تولید مطلوب فرآورده های کشاورزی است و هماهنگی 

کوشش ها و مساعی اعضاء سازمان تولیدی کشاورزی را برای استفاده مطلوب از منابع برای نیل به اهداف را امکان پذیر می نماید. 
این دانشکده شامل دو گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی است که در ادامه به معرفی آن پرداخته می شود.

گروه ترویج و آموزش کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی فعاليت خود را از سال 1387 با پذیرش دانشجو در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی آغاز 

کرده است. 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی هم اکنون دارای چهار عضو هيات علمی است که همگی دارای مرتبه دانشياری می باشند. از نظر حيطه تخصصی 

نيز، سه نفر در گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و یک نفر در گرایش توسعه کشاورزی فعاليت می کند.

گروه اقتصاد کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان در سال 1385 اقدام به راه اندازی گروه اقتصاد کشاورزي و پذیرش دانشجوی دوره روزانه در 
مقطع کارشناسی نمود که تاکنون نيز بدون وقفه ادامه دارد. از سال 1388 مقطع کارشناسی ارشد نيز در این گروه راه اندازی شد که طی سال های 
1388 الی 1392 در یک گرایش و از سال 1393 در چهار گرایش اقتصاد توليد و مدیریت واحدهای کشاورزی، سياست و توسعه کشاورزی، 

اقتصاد منابع طبيعی و محيط زیست و بازاریابی محصوالت کشاورزی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.
مسئول راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی، آقای دکتر رامتين جوالیی )1385( و در مقطع کارشناسی ارشد، آقای دکتر 

علی دریجانی )1388( بوده اند.

رئیس و معاون دانشکده

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر یحیی مقصودلو

2ـ دکتر محمد قربانی
3ـ دکتر فرشاد کیانی

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر امیراحمد دهقانی
2ـ دکتر مرتضی خمیری 

3ـ دکتر عباس رضایی اصل
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مدیر گروه: دکتر اعظم رضایی 
 

 
 اقتصاد کشاورزیاعضای هیات علمی گروه مشخصات 

 سمت  تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 عضو هیات علمی  مدیریت مزرعه دانشیار رامتین جوالیی 1

آبادیفرهاد شیرانی بید 2  عضو هیات علمی  بازاریابی استادیار 
 عضو هیات علمی  کشاورزی تولیدمدیریت و  استادیار فرشید اشراقی 3

کشاورزی سیاست و توسعه استادیار علی کرامت زاده 4  عضو هیات علمی  

طبیعی اقتصاد منابع استادیار اعظم رضایی 5  عضو هیات علمی  
 

آمار پذیرش  دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی

 ترویج و آموزش کشاورزیگروه 
 

  تاریخچه گروه
 

 . با پذیرش دانشجو در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی آغاز کرده است 7831گروه ترویج و آموزش کشاورزی فعاليت خود را از سال 
 

 آموختگاندانش و آمار پذیرش دانشجو
 

دانشجو در دو مقطع تحصيلی کارشناسی و کارشناسی  31، در مجموع (7811-7011م سال تحصيلی نيمسال دو)در مقطع زمانی تهيه گزارش حاضر      
 . ارشد در گروه ترویج و آموزش کشاورزی مشغول به تحصيل بودند

 
 دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی ورودیروند 

 

 سال تحصیلی
رشته ترویج و 

آموزش کشاورزی 
 (کارشناسی)

 و آموزش ترویج
 پایدارورزی کشا

 (ارشد)( دو گرایش)

توسعه روستایی 
 (ارشد)

7818-7811 71 3 0 
7810-7818 78 5 8 
7815-7810 1 0 1 
7811-7815 71 1 0 
7811-7811 1 1 5 
7813-7811 78 1 0 
7811-7813 17 71 0 
 0 1 صفر 7011-7811

 
 

 اعضای هیات علمی
 

از نظر حيطه تخصصی نيز، . باشنددارای چهار عضو هيات علمی است که همگی دارای مرتبه دانشياری میهم اکنون گروه ترویج و آموزش کشاورزی      
 . کند سه نفر در گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و یک نفر در گرایش توسعه کشاورزی فعاليت می

 
 مشخصات اعضای هیات علمی گروه

 
 

 سمت به کار سال شروع تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 عضو هيات علمی 7838 ترویج و آموزش کشاورزی دانشيار محمدرضا محبوبی 7
 عضو هيات علمی 7831 ترویج و آموزش کشاورزی دانشيار زاده محمدشریف شریف 1
 عضو هيات علمی 7831 ترویج و آموزش کشاورزی دانشيار احمد عابدی سروستانی 8

 دانشيار زاده غالمحسين عبداهلل 0
 وسعه روستاییت

 عضو هيات علمی 7833 گرایش توسعه کشاورزی

 
 

تعداد دانشجویان

اعضای هیات علمی

 اعضاي هیات علمی
ش کشاورزي گرو ت علمی است که هم اکنون ه ترویج و آموز ي چهار عضو هیا يدارا مرتبه  همگی دارا

کشاورزي و یک نفر در و آموزش سه نفر در گرایش ترویج  ،حیطه تخصصی نیزباشند. از نظر میدانشیاري 
 کند. گرایش توسعه کشاورزي فعالیت می

 
 

 ورزيترویج و آموزش کشا مشخصات اعضاي هیات علمی گروه

 سمت  تخصص مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
 عضو هیات علمی  ترویج و آموزش کشاورزي دانشیار محمدرضا محبوبی 1

 عضو هیات علمی  ترویج و آموزش کشاورزي دانشیار زادهمحمدشریف شریف 2
 عضو هیات علمی  ترویج و آموزش کشاورزي دانشیار احمد عابدي سروستانی 3

 عضو هیات علمی  گرایش توسعه کشاورزي ـ  توسعه روستایی دانشیار زادهسین عبداهللاغالمح 4

 

 ها و فضاهاي کالبدي موجودآزمایشگاه
.سایت کامپیوتر با عنوان آزمایشگاه تحقیقات اجتماعی و اقتصادي 
.(بیشتر به عنوان کالس درس از آن استفاده می شود) سالن اجتماعات 

(هنوز تجهیز نشده است و از آن به صورت کالس استفاده می شود).  آزمایشگاه سمعی بصري 
.اتاق اساتید مدعو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هافعالیت
 موردتعداد/ فعالیت 

 8 کارگاه آموزشی 1

۲ 
 

مدیر گروه: دکتر غالمحسین عبداهلل زاده 



صفحه  176 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

آمار پذیرش  دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی

2 
 

 1396- 1398 زاده: دکتر علی کرامت
 1398-1400رامتين جواليی:  دکتر 

 1400-دکتر اعظم رضايی:         ...
 
 عملكرد گروه خالصه -2
 ( آمار پذیرش دانشجو2-1
 

طع
مق

 

 نام رشته

 پذيرش دانشجو

13
92

 13
93

 13
94

 13
95

 13
96

 13
97

 13
98

 13
99

 14
00

 

سی
شنا

کار
 

اد 
تص

اق
زی

اور
کش

 

12 14 20 16 11 13 14 12 - 

شد
ی ار

ناس
رش

کا
 

اد 
تص

اق
زی

اور
کش

 

15 - - - - - - - - 

صاد
اقت

 ديتول 
 و

 تيريمد
دها

واح
 ی

ورز
شا

ک
 ی

- 3 1 3 - 5 5 4 - 

يس
ست

ا
سعه و 

تو
ورز 

شا
ک

 ی

- 3 2 - - 2 4 5 - 

صاد
اقت

 
ابع

من
 

 و یعيطب
 طيمح

يز
 ست

- 3 1 - 6 4 3 3 - 
ازار

ب
الت یابي
صو

مح
 

ورز
شا

ک
 ی

- 3 2 - - - 1 1 - 

 
 

 ( آمار جذب هیات علمی2-2
 استاديار تمام وقت سه نفر :1385
 استاديار تمام وقت نفر چهار: 1388

ـ یک کالس درس با ظرفیت 24 نفر
ـ یک سایت کامپیوتری با 16 کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط آماری و تحلیل داده که با عنوان آزمایشگاه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی فعال است

ـ آزمایشگاه سمعی بصری دارای یک عدد دوربین تصویربرداری بزرگ، یک عدد دوربین تصویربرداری کوچک و یک عدد دوربین عکاسی

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها
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فعالیت های پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی

4 
 

 
 
 اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد کشاورزي خالصه فعاليتهاي پژوهشي (2-4

 
 های پژوهشیفعاليت

تا  99 98 97 96 95 94 93 92
ارديبهشت 

1400 
 0 1 3 5 2 0 1 0 1 كارگاه آموزشي 1
 3 1 4 6 3 19 11 27 18 همايش 2
 0 1 0 0 2 0 0 0 0 ميزگرد تخصصي 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصاحبه 4
 0 1 3 4 3 3 1 2 3 ترويجيفعاليتهاي  5
 0 2 4 5 4 3 4 1 1 داخلي طرح و پروژه 6

 0 1 0 1 2 1 1 0 0 خارجي
 1 1 1 0 0 0 0 0 0 هاي كارآفرينيفعاليت 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثبت اختراع 8
 ISI 0 0 0 2 1 1 0 1 0 تعداد مقاالت چاپ شده 9

-علمي
 پژوهشي

2 4 5 8 4 5 13 12 0 

 0 0 1 1 1 1 4 1 5 ترويجي
 0  0 0 0 0 0 0 0 نشريات و كتب چاپ شده 10
اي، جوايز و افتخارات دانشگاهي، استاني، منطقه 11

 الملليملي و بين
0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 0 1 1 0 0 0 1 0 0 يالمللنيب يهاتيو فعال يهمکار 12
 

 ها، سخنرانيهاي، نشستشهاي آموزکارگاه
  مقدماتي اكسل آموزشكارگاه آموزشي 
  های اقتصادیل در تحلیلكاربرد اكسكارگاه آموزشي 

  های كشاورزیارزیابي اقتصادی طرحكارگاه آموزشي 

 ای گلستانها ، شركت آب منطقهكارگاه آموزشي ارزیابي اقتصادی پروژه 

 كارگاه آموزش نرم افزار اندنوت 

  مدیریت اقتصادی جنگل  با همکاری كارگاه آموزشي بین المللي تحقیق در عملیات و بهینه سازی
 دانشکده جنگل و مرتع
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فعالیت های پژوهشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

توسعه  مدل  طراحی  عنوان  با  ملی  پژوهشی  طرح  در 
و  کار  بازار  نیاز  با  متناسب  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
ارزیابی  شناسنامه   114 تعداد  منطقه ای  ظرفیت های 
شایستگی و ارزیابی عملکرد برای حرفه های محیط زیست 
قرار  تقدیر  مورد  که  است  شده  تدوین  طبیعی  منابع  و 

گرفته است. 
طرح پژوهشی با عنوان شناسایی، ارزیابی و امکان سنجی 
و اجرای طرحه ای کارآفرینی گردشگری روستایی با مشارکت 
ایجاد  و  درآمدزایی  توانمندسازی،  منظور  به  جامعه محلی 
اشتغال مولد روستایی در سطح استان به عنوان طرح برتر 

انتخاب شد و در سطح وزارت مورد تقدیر قرار گرفت.

 
 

 ها و فضاهای کالبدی موجود آزمایشگاه
 

 سایت کامپيوتر با عنوان آزمایشگاه تحقيقات اجتماعی و اقتصادی. 
  (.بيشتر به عنوان کالس درس از آن استفاده می شود)سالن اجتماعات 
 (. هنوز تجهيز نشده است و از آن به صورت کالس استفاده می شود) آزمایشگاه سمعی بصری 
 اتاق اساتيد مدعو. 

 
 هافعالیت

 
 مورد/تعداد فعالیت

 3 کارگاه آموزشی 7
 71 همایش 1
 7 ميزگرد تخصصی 8
 3 مصاحبه 0
 3 فعاليتهای ترویجی 5

 81 داخلی طرح و پروژه 1
 17 خارجی

 01 فعاليتهای کارآفرینی 1
 - ثبت اختراع 3

 تعداد مقاالت چاپ شده 1
ISI 10 

 171 پژوهشی-علمی
 05 ترویجی

 1 نشریات و کتب چاپ شده 71

ای، ملی و  جوایز و افتخارات دانشگاهی، استانی، منطقه 77
 المللی بين

 پژوهشگر برتر استان در گروه کشاورزی و منابع طبيعی -
 طرح پژوهشی برگزیده استان -

های مؤثر کارآفرینانه در هفته پژوهش شترین فعاليتکسب بي -
 دانشگاه

 کتاب سال جمهوری اسالمی -
 1 یالملل نيب یها تيو فعال یهمکار 71

 (برنامه های پيش رو)چشم انداز 78

 آپ در کشاورزی و منابع طبيعی اندازی آزمایشگاه استارت راه-
 .ای های بين رشته اندازی رشته راه-

 های آموزشی و ترویجی کز تهيه و توليد مواد و برنامهاندازی مر راه-
تسهيل برگزاری یک رویداد تخصصی در دانشگاه با همکاری انجمن -

 ملی ترویج و آموزش کشاورزی
های ارتباط با صنعت و کلينيک مادر تخصصی توسعه فعاليت-

 دانشگاه
 

 بیشترتوضیحات 
 
 

شناسنامه  770ای تعداد  های منطقه ای متناسب با نياز بازار کار و ظرفيت های فنی و حرفه وسعه آموزشدر طرح پژوهشی ملی با عنوان طراحی مدل ت     
 . های محيط زیست و منابع طبيعی تدون شده است که مورد تقدیر قرار گرفته استارزیابی شایستگی و ارزیابی عملکرد برای حرفه

 4  5 
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کارگاه هی آموزشی

گروه اقتصاد کشاورزی 
ـ کارگاه آموزشي آموزش مقدماتی اکسل

ـ کارگاه آموزشي کاربرد اکسل در تحلیل های اقتصادی
ـ کارگاه آموزشي ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی

ـ کارگاه آموزشي ارزیابي اقتصادي پروژه ها ، شرکت آب منطقه اي گلستان
ـ کارگاه آموزش نرم افزار اندنوت

ـ کارگاه آموزشی بین المللی تحقیق در عملیات و بهینه سازی مدیریت اقتصادی جنگل  با همکاری دانشکده جنگل و مرتع
ـ کارگاه آموزشی روش های ارزشگذاری آب ، شرکت آب منطقه اي استان گلستان

ـ برگزاری نشست تخصصی مدیریت الگوی کشت بهینه شهرستان گرگان )هفته پژوهشـ  ترکیبی از درون و بیرون دانشگاه(
ـ برگزاری نشست تخصصی با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

ـ برگزاری نشست تخصصی کارگروه اقتصاد و دارایی با اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان
ـ سخنرانی: اثر افزایش قیمتها بر شاخص نابرابری در مناطق روستایی ایران

گروه ترویج و آموزش کشاورزی 
ـ مدرس دوره آموزشی تکنیک های برقراری ارتباط موثر- دکتر محمد شریف  شریف زاده

ـ سخنران کلیدی اولین همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی- دکتر محمد شریف  شریف زاده
ـ مدرس کارگاه تسهیل یادگیری تجربی کارآفرینانه در دوره های کارورزی و کارآموزی- دکتر محمد شریف  شریف زاده

ـ دبیر همایش توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر فرهنگ قومی- دکتر محمد شریف  شریف زاده
ـ عضو هیات فنی مراکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی استان گلستان- دکتر محمد شریف شریف زاده
ـ دبیر کارگروه اقتصاد صنعت و گردشگری استانی در شبکه ملی جامعه و دانشگاه- دکتر محمد شریف شریف زاده

برگزاری سخنرانی با موضوعات زیر:
ThE IMPoRTaNCE oF laNd GovERNaNCE IN STEEP laNd oF RURal aREa ـ

aPPlICaTIoN oF MIxEd-METhodoloGy IN SoCIo-ECoNoMIC RESEaRCh ـ

ClIMaTE ChaNGE ECoNoMICS ـ

 aGRICUlTURal SUSTaINabIlITy aNd SUSTaINabIlITy aSSESSMENT ـ

ـ مشارکت در همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی به نمایندگی دانشگاه- دکتر محمد شریف  شریف زاده
ـ برگزاری وبینار با عنوان: چشم انداز فرهنگ های دانشگاهی متعالی: واکاوی تجربه زیسته در نظام های دانشگاهی ایران و هلند

ـ برگزاری وبینار با عنوان: معرفی بورسیه های تحصیلی و فرصت های ادامه تحصیل در خارج از کشور
ـ سخنران پنل تخصصی اولین همایش ملی تجربه نگاری و آینده پژوهی مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل-دکتر محمد شریف شریف زاده
ـ سخنران نشست تخصصی استانی چالش ها و ملزومات ارتقای سالمت در بخش کشاورزی- دکتر غالمحسین عبداله زاده- دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ سخنران نشست تخصصی استانی کشاورزی شهری: فرصت هایی برای کارآفرینی و پایداری شهری- دکتر محمد شریف شریف زاده
ـ سخنران نشست تخصصی استانی کارآفرینی سبز: همگرایی جریان های کارآفرینی گرایی و محیط زیست گرایی- دکتر محمد شریف شریف زاده
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برخی از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته گروه اقتصاد کشاورزی عبارتند از: 
سال 1392

ارزیابي کارایي اقتصادي و فني گاوداریهاي شیريـ  مطالعه موردي
سال 1393

بررسی مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی کلزا  در استان گلستان.
سال 1394

تعیین ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید محصول برنج در شهرستان ساری، استان مازندران
بررسي کارایي فني تولید کلزا در شهرستان گرگان

سال 1395
بررسی تأثیر سیاست پرداخت مستقیم محصول پنبه بر الگوی کشت در شهرستان گنبد کاووس

تاثیر سیاستهای دولت بر غالت استان مازندران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی
ارزیابي بهره وري و عوامل موثر بر ریسک تولید گندم در شهرستان گرگان

سال 1396
بررسی تأثیر سیاست قیمت گذاری منابع آب بر الگوی کشت محصوالت زراعی شهرستان گرگان

بررسي کارایي فني تولید سویا در شهرستان گرگان
بررسی تمایل به پرداخت جهت بازدید از جنگل کبودوال استان گلستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

سال 1397
بررسی اثرات اقتصادی کاهش منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی شهرستان گرگان

اندازه گیری انواع کارآیی برنج کاران استان مازندران
بررسي کارایي فني تولید پرتقال در شهرستان گرگان

ارزیابی پایداری زراعی شهرستان گرگان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سال 1398

بررسی تاثیر افزایش قیمت برق بر مصرف آب در بخش کشاورزی شهرستان گرگان
بررسي روند بهره وری و کارایي فني تولید گندم در استان گلستان

ارزیابی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی استان گلستان
بررسی وضعیت امنیت غذایی در مناطق در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از ذخیره هزینه ای قانون انگل

سال 1399
بررسی وضعیت بازار محلی آب در شهرستان گنبد کاووس

بررسی اثر نوسانات قیمت و عملکرد بر الگوی کشت محصوالت زراعی )مطالعه موردی: شهرستان گرگان(
کاربرد رهیافت ریکاردین در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر محصول گندم دیم در ایران

تجزیه ضریب جینی و کشش درآمدی آن در ایران بین سال های 1385-1395
سال 1400

اندازه گیری تنوع تولید محصوالت زراعی در استان گلستان
تحلیل روند بهره وری و کارایي تولید پنبه در استان گلستان

حدود از 39 مورد طرح پژوهشی با اعتبارات گرنت دانشگاه توسط اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی انجام شده است. 

طرح های تحقیقاتی
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طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه

گروه اقتصاد کشاورزی :
سال 1394 

مدیریت الگوي کشت محصوالت زراعي و باغي استان مازندران
ارزیابی درونی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانـ  وزارت علوم

سال 1396
بررسی بازارهای محلی آب و تحلیل اثرات اقتصادی آن در استان خراسان شمالی )مطالعه موردی سد بارزو شیروان(- شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

سال 1399
 ارائه مدل استاندارد جهت ارزیابی اقتصادیـ  اجتماعی واگذاری طرحهای عمرانی به بخش های غیر دولتی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی:
سال 1395

ـ مطالعه پایش،  ارزیابی و  بهینه سازی  روند  اجرایی نظام  نوین  ترویج  کشاورزی  ایران/ گزارش تحلیل وضعیت استان گلستان

 سال 1396
ـ استقرار و عملیاتی نمودن سازوکار ارزیابی کارکنان در شرکت کشاورزی و دامپروری ران: رویکرد تعالی سازمانی

ـ شناسایی سازوکارها و ملزومات پیوند هم افزای بخشهای اجرایی و تحقیقاتی در شرکت دخانیات ایران
ـ آسیب شناسی بیمه بیکاری در استان گلستان

سال 1397
ـ شناسایی، ارزیابی و امکان سنجی و اجرای طرحهای کارآفرینی گردشگری روستایی با مشارکت جامعه محلی به منظور توانمندسازی، درآمدزایی و ایجاد 

اشتغال مولد روستایی در شهرستان گالیکش
ـ شناسایی  ظرفیت های اقتصادی در جهت معرفی و توسعه مشاغل سبز در استان گلستان

سال 1398
ـ استقرار نظام ارزیابی و بهبود عملکرد با رویکرد تشویق و نوآوری در شرکت کشاورزی و دامپروری ران: رویکرد ارزیابی درونی

ـ بررسی موانع شایسته گزینی در انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان 
ـ ارزیابی زیست بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان

سال 1399
ـ طراحی مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای: مطالعه موردی، محیط زیست و منابع طبیعی«

ـ جذب فرهنگی اجتماعی نیروی کار مهاجر در استان گلستان
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فعالیت های کارآفرینی
گروه اقتصاد کشاورزی :

ـ راه اندازی سرمایه گذاری های کوچک برای فارغ التحصیالن رشته اقتصاد کشاورزی
ـ تدوین و نگارش طرح توجیهي در بخش کشاورزي )پرواربندی گوساله 2(

ـ بررسی طرح های توجیهی کشاورزی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی:
سال 1396

ـ برگزاری کارگاه: معرفی فرصت ها و فرآیندهای کارآفرینی در بوم گردی همراه با معرفی و ثبت نام دوره های تربیت تورگردان بوم گردی
ـ برگزاری کارگاه: دوره آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده

ـ برگزاری کارگاه: تشکیل تعاونی دانشجویی: معرفی ساختار، تسهیالت و عضوگیری تعاونی دانشجویی
ـ برگزاری کارگاه: معرفی ظرفیت های پارک علم و فنآوری برای کارآفرینی دانشجویان به همراه معرفی قابلیت های IT جهت راه اندازی کسب و کار

ـ برگزاری کارگاه: طراحی و اجرای طر ح های کسب و کار فنی در کشاورزی: با تأکید بر مراحل اداری و کسب منابع بانکی

سال 1397
ـ برگزاری کارگاه: مدیریت کشت های گلخانه )تحلیل عوامل تولید سرمایه ، نیروی کار و نهاده های تولید(

ـ برگزاری سخنرانی با عنوان: معرفی فرصت های جدید کسب و کار در بخش کشاورزی
ـ برگزاری سخنرانی با عنوان: معرفی و تحلیل فرصت های کسب و کار در زمینه گیاهان داروئی

ـ داوری جشنواره سفیران امید

سال 1398
ـ برگزاری سخنرانی با عنوان: از علم تا عمل )هزار توی شغل آینده( 

ـ برگزاری سخنرانی با عنوان: ایده های کارآفرینی در صنعت دامپروی: راه اندازی کسب و کار با سرمایه کوچک 
ـ برگزاری سخنرانی با عنوان: ایده های نوین کسب و کار در کشاورزی و مناطق روستایی 

ـ برگزاری کارگاه: معرفی شیوه و شرایط دریافت وام اشتغال روستایی همراه با معرفی ظرفیت های بخش تعاون در کارآفرینی
ـ برگزاری کارگاه: تجارت و بازرگانی محصوالت کشاورزی و آشنایی با قابلیت های اتاق بازرگانی در فرآیند کارآفرینی

ـ برگزاری کارگاه: نحوه توجیه اقتصادی طرح های کارآفرینانه طبق معیارهای نظام مهندسی

سال 1399
ـ بازدید مجازی از گلخانه هیدروپونیک با همکاری مهندس معین جاوید از فارغ التحصیالن دانشگاه و مالک این گلخانه در گنبد کاووس

همکاري ها و فعالیت هاي بین المللي 
RaNGElaNd EColoGy & MaNaGEMENT داوری مجله-/JCR همکاری با نشریات معتبر بین المللی-SCoPUS و JCR ـ همکاری با نشریات معتبر بین اللملی

ـ فرصت مطالعاتي کوتاه مدت، دانشگاه هاسلت، بلژیک
ـ دوره تحقیقاتی کوتاه مدت دانشگاه آنتورپ بلژیک

ـ  عضویت دکتر غالمحسین عبداله زاده در هیأت تحریریه نشریه )IF ,INTERNaTIoNal JoURNal oF PEST MaNaGEMENT( Q2: 1,90۷. از سال 1399 
تاکنون. 
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جوایز و افتخارات
ـ طرح برتر از لحاظ جذب بیشترین بودجه خارجي   در دانشگاه سال 194

ـ طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري در سال 1399
ـ کسب عنوان کتاب شایسته تقدیر در 33 امین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران  در گروه مهندسی کشاورزی- دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ پژوهشگر برتر استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی- دکتر غالمحسین عبداله زاده
ـ کسب بیشترین امتیاز در بخش فعالیت های کارآفرینی دانشگاه در هفته پژوهش- دکتر غالمحسین عبداله زاده

ـ پژوهشگر برتر استان در قسمت طرح های پژوهشی استان )ارزیابی و امکان سنجی اجرای طرحهای کارآفرینی گردشگری روستایی استان گلستان(
 دکتر غالمحسین عبداله زاده-دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ کسب بیشترین امتیاز در بخش فعالیت های کارآفرینی دانشگاه در هفته پژوهش- دکتر غالمحسین عبداله زاده
ـ لوح تقدیر مقاله برتر نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون-- دکتر غالمحسین عبداله زاده-دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ لوح تقدیر پایان نامه شایسته تقدیر- به راهنمایی -دکتر محمد شریف شریف زاده
ـ تقدیر برای ایده برتر برگزیده با موضوع کسب وکارهای دانشجویی خانواده پشتیبان -دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت/ وزارت علوم تحقیقات و فناوری-دکتر محمد شریف شریف زاده

ـ انجام بیش از 150 داوری برای نشریات بین المللی نمایه شده در سایت PUbloN، شامل نشریات:
 ENvIRoNMENT, dEvEloPMENT aNd SUSTaINabIlITy, CRoP PRoTECTIoN, INTERNaTIoNal JoURNal oF PEST MaNaGEMENT, INTERNaTIoNal JoURNal  ـ
 oF dISaSTER RISK REdUCTIoN, INTERNaTIoNal JoURNal oF ToURISM RESEaRCh, SoCIal INdICaToRS RESEaRCh, aSIa PaCIFIC JoURNal oF ToURISM

 RESEaRCh, SaUdI PhaRMaCEUTICal JoURNal, Food CoNTRol, SUSTaINablE PRodUCTIoN aNd CoNSUMPTIoN, SCIENCE oF ThE ToTal ENvIRoNMENT,

 INTERNaTIoNal JoURNal oF ENvIRoNMENTal hEalTh RESEaRCh, ENvIRoNMENTal RESEaRCh, JoURNal oF ENvIRoNMENTal MaNaGEMENT, aSIa

.… PaCIFIC JoURNal oF INNovaTIoN aNd ENTREPRENEURShIP, ENvIRoNMENTal SCIENCE aNd PollUTIoN RESEaRCh, GEo JoURNal aNd

ـ انعقاد تفاهم نامه با: 
INSTITUTE oF ENvIRoNMENT aNd SUSTaINablE dEvEloPMENT (IMdo), UNIvERSITy oF aNTwERP, FaCUlTy oF SCIENCE, bElGIUM 

سال 1395
کارآفرینی و پایداری، به سوی کارآفرینی پایدار

سال 1397
توسعه کسب و کارآفرینی کشاورزی

نشریات و کتب
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سال 1398
پایش، ارزشیابی و پیامدسنجی درتوسعه پایدار، مفاهیم، فنون و ابزارها

سال 1392
گیاهان دارویی،  شناسایی، کاشت، داشت، برداشت و توجیه اقتصادی، راهنمای عملی برای کارآفرینان 

سال 1399
زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی: چارچوبی برای مهندسی 

نهادی پژوهش، فناوری و آموزش عالی نوآفرین

چشم انداز
گروه اقتصاد کشاورزی :

1- ادامه فعالیتهاي پژوهشي با تاکید بیشتر بر فعالیتهاي کارآفریني
2- تالش براي راه اندازي دوره دکترا

3- طراحی پایگاه داده های زراعی )نهادهـ  ستانده( استان گلستان در گروه اقتصاد کشاورزی
4- برگزاری نشست مدیریت الگوی کشت بهینه شهرستان گرگان با تأکید بر پایداری زیست محیطی

5- برگزاری نشست موقعیت های کارآفرینی در رشته اقتصاد کشاورزی
6- تشکیل کارگروه ارزیابی اقتصادی در کلینیک دانشگاه
۷- تشکیل هسته پژوهشی  توسعه پایدار و منابع طبیعی 

گروه ترویج و آموزش کشاورزی:
1ـ راه اندازی آزمایشگاه استارت آپ در کشاورزی و منابع طبیعی

2ـ راه اندازي رشته هاي بین رشته اي.
3ـ راه اندازي مرکز تهیه و تولید مواد و برنامه هاي آموزشي و ترویجي

4ـ تسهیل برگزاری یک رویداد تخصصی در دانشگاه با همکاری انجمن ملی ترویج و آموزش کشاورزی
5ـ توسعه فعالیت های ارتباط با صنعت و کلینیک مادر تخصصی دانشگاه
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دانشکده مرتع و آبخیزداری
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معرفی
پس از انقالب فرهنگی همزمان با بازگشایی مجدد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1361، دانشکده منابع طبیعی با چهارگروه آموزشی 
جنگلداری، مرتع وآبخیزداری، چوب شناسی وصنایع چوب، شیالت ومحیط زیست تشکیل شد. این گروههای آموزشی درمقاطع کاردانی و کارشناسی 

ناپیوسته فعالیت داشتند. 
آموزش دوره های کارشناسی مرتع و آبخیز از سال 1361 آغاز بکار کرد و در سال 1368 به سه گروه آموزشی مرتعداری، آبخیزداری و مدیریت مناطق 
بیابانی تفکیک شد سپس در سال 13۷9 دانشکده مرتع و آبخیزداری شکل گرفت. جذب دانشجو در مقطع ارشد رشته مرتعداری سال 1369 و جذب 

دانشجو دکتری علوم مرتع سال 1382 صورت پذیرفت. 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته آبخیزداری در گرایش آب به ترتیب در سال های 1369 و 1391 راه اندازی گردید و گروه مدیریت مناطق بیابانی در 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از سال های 13۷5 و 1391 جذب دانشجو داشته است.  

رئیس و معاون دانشکده

اعضای هیات علمی
 

 مدیریت مرتعاعضاي هیات علمی گروه آموزشی   

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص

1 عادل سپهري استاد اکولوژي گیاهی

2 حسین بارانی دانشیار  مسائل اقتصادي، اجتماعی و مدیریت مرتع

استادیار اصالح مرتع و خاکهاي مرتعی 3 حمید نیک نهاد

استادیار مرتع و ارزیابی اکولوژي –مدلسازي 4 مژگان سادات عظیمی

5 محمد رحیم فروزه استادیار و حفاظتی گیاهان دارویی ،  صنعتی  -ش بومیدان

استادیار و ارزش گذاري منابع طبیعیاقتصاد  6 حسن  یگانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه: دکتر حسین بارانی

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر امیرسعدالدین

2ـ دکتر غالمعلی حشمتی
3ـ دکتر بهاره شعبانپور

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر محمد رضا ایمانپور

2ـ دکتر حامد میرکریمی
3ـ دکتر مژگان السادات عظیمی
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کارکرد  اصلی

 

 

 اعضاي هیات علمی گروه آموزشی آبخیزداري و مدیریت مناطق بیابانی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص

 1 علی نجفی نژاد دانشیار آبخیزداري

2 امیر سعدالدین دانشیار مدیریت جامع حوزه هاي آبخیزارزیابی و 

مهندسی هیدرولوژي  3 عبدالرضا  بهره مند دانشیار

دانشیار حفاظت آب و خاك 4 واحد بردي شیخ

5 حمید رضا عسگري دانشیار مدیریت مناطق بیابانی

6 چوقی بایرام کمکی استادیار سامانه اطالعات جغرافیاییسنجش از دور و 

7 محسن حسینعلی زاده دانشیار آبخیزداري

8 علی محمدیان بهبهانی استادیار ژئومورفولوژي

استاد یار آبخیزداري آرش زارع  9

 10 مریم شهبازي دانشیار اکوفیزیولوژي گیاهی

 

 

مدیر گروه: دکتر محسن حسینعلی زاده

دانشکده دانشکده مرتع و آبخیزداری
تولید دانش مرتبط با مرتع و آبخیزداری

تربیت دانش آموختگان برای رفع نیازهای تخصصی جامعه
انجام فعالیتهای ترویجی، ارائه خدمات تخصصی در جامعه

گردآوری دانش بومی موجود در زمینه مدیریت مرتع
ارتباط با مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مربوط به منابع طبیعی
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5 
 

 2011تا  2931از سال  -به تفکیک مقاطع تحصیلی ، رشته ها وگرایشها  -تعداد دانشجویان

 2011تا  2931ازسال   -تعداد دانشجو  گرایش رشته مقطع ردیف
 جمع کل 2011 2933 39 39 39 39 30 39 31

2 
 کارشناسی

 29 - - - - - 0 0 2 9 " مرتع و آبخیزداری
 92 - 9 29 29 22 - - - - " مهندسی طبیعت 1
2 

 کارشناسی ارشد

 09  - - - 1 20 9 20 3 - مرتعداری
1 

 مرتع
 21  9 9 0 - - - - - مدیریت مرتع

 21  9 0 9 - - - - - گیاهان دارویی، صنعتی 9
 9  - 0 1 - - - - - ء مرتعاصالح و احیا 0

 01  - - - 9 20 9 20 20 - آبخیزداری 9

9 
 آبخیزداری

 9  9 1 9 - - - - - مدیریت حوزه آبخیز

 9  1 1 2 - - - - - حفاظت آب و خاک 9

 19  2 9 2 - 0 1 21 9 - مدیریت مناطق بیابانی 3

2 

 

 09  9 9 9 3 3 9 9 9 - علوم مرتع

 19  - - - 9 9 9 1 9 - آبخیزداری 1

 آبخیزداری 9
 3  9 9 9 - - - - - مدیریت حوزه آبخیز

 21  9 9 0 - - - - - حفاظت آب و خاک 0

 9       9 1 --  مدیریت مناطق بیابانی 9

 10  9 0 9 9 - - 9 - - کنترل و مدیریت بیابان 9

 جمع دانشجویان کارشناسی نفر 099 ارشد دانشجویان کارشناسی نفر 991 دانشجویان دکتری نفر 991

 

تعداد دانشجویان

6 
 

 ومدیریتمناطقبیایانیوآبخیزداریمرتعآموزشیهایهایگروهآزمایشگاه

کارشناسنامونامخانوادگی مساحت نامآزمایشگاه ردیف

 رسول کریم آبادی
ارزیابی خدمات  - اکولوژی مرتع مربعمتر 07

 1 های مرتعی اکوسیتم

 2 بذور مرتعیو خاک ها  بعمرمتر 07 سید حسن خاندوز

 3 هرباریوم مرتع مربعمتر 07 مشکور... نصرت ا

 4 کلکسیون گیاهان دارویی، صنعتی ، زینتی مربعمتر 0777 سید حسن خاندوز

 5 ترویجی منگالی –پژوهشی  –ایستگاه آموزشی  هکتار 077 -
 6 مدلسازی هیدرولوژی – آبخیزداری مربعمتر 07 علی آقابابایی

 7 مدیریت و کنترل بیابان مربعمتر 07 قاباباییعلی آ

 8 آب و رسوب مربعمتر 057 علی آقابابایی

 

 

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها
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آزمایشگاه دانشکده مرتع و آبخیزداریبوستان طبیعت 

ایستگاه آموزشيـ  پژوهشي و ترویجي منگالي به مساحت 100 هکتار

فضاهای کالبدی موجود در دانشکده مرتع و آبخیزداری شامل سالن طبیعت، اتاق کار دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت مرتع، اتاق کار دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی و سالن شهید چمران 

سالن طبیعتسالن اجتماعات شهید چمران 
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کارگاه های برگزاری شده استانیـ  گروه مدیریت مرتع

نشست های تخصصی و کارگاه های برگزاری شده ملیـ  گروه مدیریت مرتع

مدیریت تلفیقي و چند منظوره طرح هاي مرتعداري- 1399
امکان سنجي سیستم کشت جایگزین در اراضي کم بازده- 1396

تکثیر و پرورش گیاهان مرتعي و بیاباني در عرصه هاي طبیعي- 1399 
کارگاه آموزش کاربرد GIS در هواشناسی و تنش های محیطی - سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 139۷-1395

کارگاه آموزشی آنالیز و ارزیابی مراتع - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان - 139۷
کارگاه آموزشی تحت عنوان )جاذبه های طبیعت گردی در اکوسیستم های طبیعی ایران(- خانه طبیعت- 1398

معرفی خواص و کاربرد گیاهان طبیعی در چند نوع غذای محلی- خانه طبیعت )1398( -برنامه زنده اینستاگرامی )1399(

کارگاه آموزشی مدل   در زمینه ارزیابی مراتعـ  دانشگاه سمنانـ   1393
کارگاه آموزشی مدل SwaT از سطوح مقدماتی تا پیشرفته با حضور دکتر کریم عباسپور محقق برجسته ایرانی از کشور سوئیس- 1395

نشست تخصصی و کارگاه آموزشی با عنوان پایش و ارزیابی مراتع در راستای انجام طرح سفارشی با موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور( با دعوت از 
محقیقین و اساتید استان های شمالی کشور(ـ 139۷

مجموعه نشست های تخصصی مراتع و مسایل مبتال به آن )1396ـ 1398(
نشست علمی، اجرایی با موضوع بررسی وضعیت پوشش گیاهی و معرفی گونه های مناسب مراتع قشالقی استان گلستانـ  1399

 کارگاه آموزشي 
امکان سنجي سیستم کشت جایگزین در اراضي کم بازده

کارگاه ملی آموزش مدل SWat با حضور دکتر کریم عباسپور
از کشور سوئیسـ  1395

نشست تخصص پایش و ارزیابی مراتع
 مجریان استان های شمالی کشورـ  1397

 کارگاه آموزشي آنالیز و ارزیابی مراتع



صفحه  191 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

ـ گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی کارگاه ها و نشست های تخصصی برگزار شده ملی  

طرح/ پروژه های ارائه شده دانشکده مرتع و آبخیزداری )به تفکیک داخلی و خارجی(

مجموعه نشست های طرح کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور 
گزارش هیدرولوژی و منابع آب هیات ویژه گزارش ملی سیالبهاـ  1398 

طرح پژوهشی »مطالعات ساماندهی رودخانه های حوضه شهرداری شمشک«ـ  1399
بررسی ترکیب ژئوشیمیایی عناصر موجود در ریزگردهای صنعتی کارخانه آلومینای جاجرمـ  1398

بررسی پتانسیل گونه های مرتعی درگیاه پاالیی خاک های منطقه پایین دست سنگ شکن های معدن بوکسیت جاجرمـ  1399

طرح/ پروژه های داخلی دانشکده مرتع و آبخیزداری از  سال 1400ـ  1392  
گروه مدیریت مرتع: 64 عنوان طرح تحقیقاتی داخلی

گروه آبخیزداری: 60 عنوان طرح تحقیقاتی داخلی
گروه مدیریت مناطق بیابانی: 32 عنوان طرح تحقیقاتی داخلی

طرح/ پروژه های برون دانشگاهی گروه مدیریت مرتع از  سال 1400ـ  1392  
1ـ نظام معیشتی دامدارـ  کشاورز میمند تشریح وضعیت و مطالعات تطبیقی. سفارش دهنده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور-1393

2ـ شناسایی و مستندسازی دانش بومی عشایر در زمینه قوم گیاه نگاری و قوم گیاه درمانی گونه های مهم مرتعی- استان کهکیلویه و بویراحمد-1395
3ـ پایش کیفی مراتع ایران در سایت های مراتع ییالقی و قشالقی استان گلستان- سفارش دهنده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-1396

4ـ گزارش پوشش گیاه مراتع هیات ویژه گزارش ملی سیالب ها بررسی روند تغییرات و وضعیت مراتع نیمه خشک ایران در رابطه با سیل- نهاد ریاست 
جمهوریـ  1399

5ـ بررسی پتانسیل گونه های مرتعی در گیاه پاالیی خاک های منطقه پایین دست سنگ شکن های معدن بوکسیت- شرکت آلومینای ایران- جاجرم-1399
6ـ تهیه فلور و بانک بذر مرتع حوزه آبخیز زوجی کچیک- سفارش دهنده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان-1399

۷ـ جمع آوری، بررسی و جمع بندی مطالعات مرتبط با مراتع و خاکشناسی موثر بر خلیج گرگان و متأثر از آنـ  سازمان محیط زیست -1399
8ـ تهیه و تدوین طرح مرتعداری- مراتع کال شور- سفارش دهنده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان-1399

نشست تخصصی طرح کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشورنشست تخصصی طرح کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور
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طرح/ پروژه های برون دانشگاهی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی از سال  1400ـ  1392 
1ـ طرح کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشورـ  1396

2ـ گزارش هیدرولوژی و منابع آب هیات ویژه گزارش ملی سیالبهاـ  1398 
3ـ طرح پژوهشی »مطالعات ساماندهی رودخانه های حوضه شهرداری شمشک«ـ  1399

4ـ بررسی ترکیب ژئوشیمیایی عناصر موجود در ریزگردهای صنعتی کارخانه آلومینای جاجرمـ  1398
5ـ بررسی پتانسیل گونه های مرتعی درگیاه پاالیی خاکهای منطقه پایین دست سنگ شکنهای معدن بوکسیت جاجرمـ  1399 

مقاالت چاپ شده دانشکده مرتع و آبخیزداری )به تفکیک ISI، علمیـ  پژوهشی و ترویجی(

فعالیت های کارآفرینی  شده دانشکده مرتع و آبخیزداری 

31 
 

 :2011 -2931دانشگاهی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی از پروژه های برون / طرح -ج

 1931 -های آبخیز کشور طرح کالن مدیریت جامع حوزه .1

  1931.گزارش هیدرولوژی و منابع آب هیئت ویژه گزارش ملی سیالبها .2

 1933. "مطالعات ساماندهی رودخانه های حوضه شهرداری شمشک"طرح پژوهشی  .9

 1931.ژئوشیمیایی عناصر موجود در ریزگردهای صنعتی کارخانه آلومینای جاجرمبررسی ترکیب  .4

  1933. شکنهای معدن بوکسیت جاجرم بررسی پتانسیل گونه های مرتعی درگیاه پاالیی خاکهای منطقه پایین دست سنگ .5

 
 (پژوهشی و ترویجی-، علمیISIبه تفکیک) تعداد مقاالت چاپ شده دانشکده مرتع و آبخیزداری 

 :تعداد مقاالت چاپ شده در دانشکده مرتع و آبخیزداری به تفکیک گروه های آموزشی به شرح جدول ذیل می باشد

 گروه آموزشی ردیف
 مقاالت

ISI 
  ترویجی -علمی  پژوهشی ـ علمی

 11 101 53 مدیریت مرتع 1

 9 101 11 آبخیزداری 2

 1 11 11 مدیریت مناطق بیابانی 9

41 
 

شدهدانشکدهمرتعوآبخیزداریهایکارآفرینیفعالیت

 :فعالیت های انجام شده در زمینه توسعه کارآفرینی گروه مدیریت مرتع به شرح جدول زیر می باشد

میزاناعتبارنهادیابخشسفارشدهندهتاریخانجامعنوانفعالیتردیف

1 
مشاور تخصصی طرح کارآفرینانه 

 رفی و کشت گونه جدید لوبیای سبزمع

9403/04 

مورخ 

11/11/39 

 هزار تومان 044 مرکز کارآفرینی دانشگاه

مشاور تخصصی طرح کارآفرینانه  2

 معرفی و کشت گلخانه گیاه پشن فروت
 میلیون تومان 11 مرکز کارآفرینی دانشگاه 1934-1933

آریا )ایجاد هسته و شرکت فناوری  3

با موضوع ( رابادفناوران اندیشه است

 استخراج روغن از دانه گیاه کاکتوس

1934 
مرکز رشد واحدهای فناوری 

 دانشگاه
 10/14/30مورخ  191/09

مشاور تخصصی طرح کارآفرینانه تولید  4

 نهال پالونیا
 میلیون تومان 14 مرکز کارآفرینی دانشگاه 1931-1933
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گروه مدیریت مرتع
1ـ اجتهادی، ح.، عکافی، ح.ر. و سپهری، ع.، 1392. روش های اندازه گیری تنوع زیستی. دانشگاه فردوسی مشهد، 230 صفحه.

2ـ بهمنش، ب.، بارانی، ح. و شریفیان بهرمان، ا.، 1396. تجزیه و تحلیل داده ها در بوم شناسی پوشش گیاهی. انتشارات نوروزی، 240 صفحه.
3ـ بارانی، ح.، بهمنش، ب. و شهرکی، م.، 1395. فرهنگ اصطالحات مرتعداری. گرگان، نارنجستان، 152 صفحه.

.PP 455 .whEN TRadITIoN MEETS ModERNITy. UPPSala UNIvERSITy ab .2013 ,.ShoKRI, G., JahaNI, K. aNd baRaNI, h 4ـ
5ـ نیک نهاد، ح. دانشی، م. 1392. معیارهاي آنالیز و ارزیابي مراتع. ترجمه کتاب- انتشارات مختومقلي فراغي

6ـ فیاض، م و یگانه. ح.1396. تدوین کتاب ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ایران- انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
۷ـ فروزه- م.ر .رجنی، ح. 139۷. درختان و درختچه های کاشته شده در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان

گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی
1ـ مدل wETSPa )دستورالعمل و کاربرد(.1394: مریم مهرآذین، عبدالرضا بهره مند، آتنا کبیر

2ـ برنامه ریزی حوزه رودخانه )اصول، مراحل و رویکردهای تهیه برنامه راهبردی(.1396:  علی نجفی نژاد ، مریم تاجیکی
3ـ سالمت و پایداری آبخیز )مبانی، رویکردها و روشهای ارزیابی(.1399: سیدحمیدرضا صادقی، امیر سعدالدین، امید اسدی نلیوان، زینب حزباوی، آرش 

زارع کاریزی،
4ـ زبان برنامه نویسی پایتون برای علوم محیطی.1399: چوقی بارام کمکی، محمد افضل زاده، حسین نجفی

5ـ ترسیب کربن در خاکهای مناطق خشک، حمیدرضا عسگری
6ـ اصول مدیریت و حفاظت خاک. 1394: علی سالجقه، محمدحسین سیدعلیپور، محسن حسینعلی زاده

۷ـ اصول و روشهای سنتی و نوین استحصال آب. 1396: وتحدبردی شیخ، مسعود جعفری شلمزاری، عاطفه غالمی

کتب التین

 MohSEN hoSSEINalIzadEh, MohaMMad alINEJad, alI MohaMMadIaN bEhbahaNI, FaRhad KhoRMalI, NaRGES KaRIMINEJad, haMId REza

 SPRINGER. GUlly ERoSIoN STUdIES FRoM ,2020 ,PoURGhaSEMI,a REvIEw oN ThE GUlly ERoSIoN aNd laNd dEGRadaTIoN IN IRaN. booK ChaPTER

INdIa aNd SURRoUNdING REGIoNS

NaRGES KaRIMINEJad, MohSEN hoSSEINalIzadEh, haMId REza PoURGhaSEMI, MaJId owNEGh, MaURo RoSSI,FaCToRS aFFECTING GUlly-

 SPRINGER. GUlly ERoSIoN STUdIES FRoM INdIa aNd ,2020 ,hEad aCTIvITy IN a hIlly aREa UNdER a SEMIaRId ClIMaTE IN IRaN. booK ChaPTER

SURRoUNdING REGIoNS

 haMId REza PoURGhaSEMI, NaRGES KaRIMINEJad, MohSEN hoSSEINalIzadEh, a CoNCEPTUal ModEl oF ThE RElaTIoNShIP bETwEEN PlaNT

 SPRINGER. SPaTIal ModElING ,2019 ,dISTRIbUTIoN aNd dESERTIFICaTIoN TRENd IN RaNGElaNd ECoSySTEMS USING R SoFTwaRE. booK ChaPTER

.IN GIS aNd R FoR EaRTh aNd ENvIRoNMENTal SCIENCES

نشریات و کتب
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فعالیت های کارآفرینی   

 عناوین طرح های سفارشی بین المللی گروه مدیریت مرتع
1ـ ارزیابی و تهیه نقشه خدمات اکوسیستم در منطقه ایران و توران تحت سناریوهای مختلف تغییرات آب و هوایی- نهاد سفارش دهنده موسسه تحقیقاتی 

میشل ساکو- کشور آلمان- 2018
2ـ کاربرد روش های کشت مخلوط به منظور افزایش دوره رویشی پوشش گیاهی در اراضی نیمه خشک- نهاد سفارش دهنده  موسسه زالف کشور آلمان- 

2019

  عناوین کارگاه ها و نشست های تخصصی برگزار شده بین المللی 
مشارکت مردمی در منابع طبیعی و راهکارهای مبتنی بر تامین منافع فردیـ  پروفسور اسکوارز-کشور استرالیا- 1393

شناسایی پوسته های اکولوژیک و بکارگیری آنها در فرایند احیا اکوسیستم- پروفسور الدریج- کشور استرالیا- 1395
دانش بومی بهره برداران و نقش این دانش در مدیریت منابع طبیعی- دکتر ژولت مولنر-کشور مجارستان- 1398

الگوهای پراکنش مکانی پوشش گیاهی در اکوسیستم های مرتعی-دکتر جاندیگو کمپتال- کشور ایتالیا- 1399

برگزاری وبینار بین المللی تخصصی اکولوژی مرتعـ  1399برگزاری کارگاه بین المللی دانش بومی اکوسیستم های طبیعیـ  1398

 عناوین کارگاه ها و نشست های تخصصی برگزار شده بین المللی
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی پانتاری- 139۷

برگزاری وبینار بین المللی تخصصی کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی فرسایش های ورقه ای - 1399
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چشم انداز

گروه مدیریت مرتع
ـ توسعه فعالیت های آموزشی، ترویجی، پژوهشی و کارآفرینی در زمینه گیاهان دارویی

ـ گردآوری دانش بومی در زمینه اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژی
ـ تبدیل بوستان طبیعت به بوستان هدف دانشجویان، محققان، گردشگران و عالقمندان به بازدید و آشنایی با گیاهان دارویی

ـ تالش در جهت فرآوری برخی از گیاهان دارویی از طریق تحقیقات پژوهشی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ـ مدلسازی و تعیین مطلوبیت رویشگاه های گونه های مرتعی جهت معرفی گونه های گیاهی جهت اصالح و احیا مراتع

ـ تعیین ظرفیت و پتانسیل اکوسیستم های مرتعی استان به منظور فعالیت طبیعت گردی و زنبورداری در راستای استفاده چند منظوره از مراتع
ـ ارزیابی خدمات اکوسیستم های مرتعی و تدوین معیارها و شاخص های کاربردی در زمینه پایش و ارزیابی مراتع

ـ اتمام برنامه هاي پیش بیني شده براي ایستگاه آموزشيـ  پژوهشيـ  ترویجي منگالي

 گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی
ـ ارتقای پایش وضعیت آبخیزها از طریق طراحی و تدوین استانداردها، ابزارها و مدلها

ـ ارزیابی طرح های بیابان زدایی در استان گلستان و تعیین تاثیرات این اقدامات بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بهره برداران و جنبه های حفاظتی و ترسیب 
کربن در اراضی احیا شده

ـ تحقق اهداف اصلی در راستای کاربرد سنجش از دور در منابع طبیعی
ـ ساخت دستگاههای آزمایشگاهی مورد نیاز رشته و توسعه آزمایشگاه زمین شناسی و ژئومورفولوژی کاربردی

ـ مدلسازی و شبیه سازی فرایند انتشار گرد و غبار در استان گلستان
ـ ترویج استفاده از شبکه بادشکن حاشیه اراضی

ـ آشنا کردن دانشجویان با فعالیتهای مرتبط با ژئوتوریسم
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دانشکده مهندسی آب و خاک
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معرفی
شناخت منابع آب و خاک و توسعه مکانیزاسیون اصولی ، جهت مدیریت صحیح و افزایش بهره وری در امر کشاورزی از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار 
است. وجود منابع عظیم آبی و خاکی و در عین حال عوامل محدود کننده بسیار زیاد در کشور، توجه به مدیریت این منابع را به جهت نقش تعیین کننده آنها 
در کمیت و کیفیت غذا دوچندان می کند. این دانشکده در جهت ایفای رسالت خود با تربیت متخصصان و اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف در زمینه مسایل 
مربوط به منابع آب ، خاک و مکانیزاسیون ماشین آالت، گام های مهمی در جهت نیل به  اهداف مورد نظر برداشته است. در ادامه به معرفی هر گروه آموزشی 

پرداخته می شود.

گروه علوم خاک
رشته خاک شناسی یا علم خاک یکی از رشته های پراهمیت و پرجاذبه در مجموعه رشته های مختلف کشاورزی است. از آن جا که احتیاجات بشر با تمام 
تنوع و گوناگونی هایش همه از خاک تأمین می شود، بقای این موهبت الهی به روش های بهره برداری از آن وابسته است. استفاده مطلوب و پایدار از خاک 

درشرایطی امکان پذیر خواهد بود که با خصوصیات خاک آشنایی کامل حاصل گردد. 
گروه علوم خاک با هدف فراهم آوردن زمینه پرورش افراد متعهد و متخصص در زمینه مباحثی چون حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی و آلودگی 
خاک، شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاک ها و مینرالوژی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، فیزیک خاک و شناسایی رابطه خاک زراعی با گیاه و عوامل 
مختلف آب و هوایی، حفاظت خاک از انواع آسیب ها مثل فرسایش و شور شدن و همچنین احیا، نگهداری و مواظبت از خاک برای نسل آینده شکل گرفته است.

گروه مهندسی آب
رشته ی علوم و مهندسی آب در ابتدا به نام آبیاری شناخته می شد و هدف اصلی آن بحث و بررسی طراحی علمی سیستم آبیاری در مزرعه بود. بعد از سال ها 
پذیرش دانشجو در این رشته، به دلیل اهمیت کاربرد آب در موضوعات مختلف مثل شرب، پساب و فاضالب، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و... این موضوع 
که بحث آب صرفا مربوط به کشاورزی نیست کامال نمایان شده و توسعه این رشته مد نظر قرار گرفت. پس از آن با تغییر عنوان این رشته تالش شد تا جذابیت 
آن برای جذب دانشجویان مستعدتر نیز افزایش یابد. بر این اساس این رشته به مهندسی کشاورزی- آبیاری و سپس مهندسی کشاورزی- آب تغییر نام یافت.

     از حدود سال 85 تالش شد تا انسجامی بین این رشته در مقطع کارشناسی و رشته های تحصیالت تکمیلی آن ایجاد گردد. به همین خاطر کمیته ای 
متشکل از اساتید مختلف دانشگاه هایی نظیر تهران، مشهد، شهید چمران اهواز و شیراز تشکیل شد که رشته مهندسی آب را مورد بازبینی قرار داده و به این 

نتیجه رسیدند که موضوع آب موضوعی بسیار وسیع تر از بحث کشاورزی است.
با توجه به این موضوع از سال 1385 بازنگری دروس انجام شده و عنوان رشته به علوم و مهندسی آب تغییر پیدا کرد. هدف این رشته، استفاده از آب برای 
کاربردهای مختلف، بخصوص کشاورزی است. بنابراین یک مهندس آب باید با آب و ویژگی های آن، طریقه انتقال آب به محل مصرف و طریقه استحصال آب 
آشنا باشد و برای تسلط به موارد فوق الزم است که از دانش های دیگری از قبیل: زمین شناسی، هوا و اقلیم شناسی، خاک شناسی، طراحی و ساخت تأسیسات 
آبی و مکانیزم مصرف آب توسط خاک و گیاه اطالع داشته باشد. به عبارت دیگر این گرایش، علم آب و خاک است و دانشجویان درباره نحوه استحصال آب، 
انتقال آب و شبکه های توزیع آب، تأمین نیازهای آبی با روش های مختلف، خارج ساختن آبهای اضافی توسط شبکه های زهکشی و احداث سدهای انحرافی و 

خاکی آموزش می بینند.
امروزه رشته علوم و مهندسی آب در سطح جهانی نیز بسیار مورد توجه است زیرا با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع، منابع محدود آب 
شیرین قابل دسترس در معرض انواع آلودگی های میکروبی و شیمیایی قرار گرفته است؛ آالینده های فراوانی از طریق فاضالب های شهری، صنعتی و زه آب های 
کشاورزی منابع حیاتی انسان ها را به طور جدی مورد تهدید قرار داده اند و این روند، رفته رفته به گونه ای شده  که دسترسی به آب کافی و مناسب در برخی 
از کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است. همچنین، بحران آب در ایران تحت تأثیر چهار عامل رشد جمعیت، کشاورزی کم بازده، مدیریت ناکارآمد در 

سایه عطش توسعه و تغییرات اقلیمی شدید قرار دارد.
در حال حاضر فارغ التحصیالن این رشته در بخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مهندسین مشاور آب و خاک، پیمانکاری های مختلف 
و شیالت زمینه کاری داشته و می توانند در زمینه های مختلف طراحی سیستم های آبیاری و زهکشی؛ طراحی و احداث کانال ها و خطوط انتقال آب و نیز 

سازه های آبی؛ مدیریت، برنامه ریزی و بهره برداری از منابع آب؛ حفاظت از منابع آب و... مشغول به کار شوند.
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رئیس و معاون دانشکده

اعضای هیات علمی

 علوم خاکگروه مشخصات اعضای هیأت علمی گروه 

 مرتبه گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 استاد پیدایش و رده بندی خاک خرمالی فرهاد 1
 دانشیار فیزیک و حاصلخیزی خاک نائینی موحدی علیرضا سید 2
 دانشیار بیولوژی خاک محسن علمائی 3
 دانشیار حفاظت خاک فرسایش و فرشاد کیانی 4
 دانشیار شیمی و آلودگی خاک مجتبی بارانی مطلق 5
 استادیار فیزیک خاک سهیال ابراهیمی 6
 استادیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک رضا قربانی نصرآبادی 7
 استادیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک الهام ملک زاده 8

 

  

مدیر گروه: دکتر سهیال ابراهیمی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیک بیوسیستم یکی از زیرمجموعه های آموزش عالی است که با بهره گیری از اصول و روش های مهندسی تالش در جهت رفع موانع 
یا بهبود فرآیندها در سامانه های زیستی و کشاورزی را دارد. استفاده از فن آوری های نوین در سیستم های زیستی، طراحی ساخت و ارزیابی ماشین ها، 
سامانه ها و خطوط تولید و فرآوري مرتبط با بخش کشاورزي و تولید مواد غذایی، بررسی و توسعه منابع تأمین انرژی های تجدید پذیر همچنین توسعه 

فرآیند ها و فن آوری های پس از برداشت محصوالت از جمله زمینه های مهم و مطرح در حوزه مهندسی مکانیک بیوسیستم است.
این گروه در از مهرماه 1383 در سطح کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی شروع به کار نمود. با توسعه گروه در سال 1390 
پذیرش اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی در گرایش طراحی و ساخت شروع شد. با تغییر نام رشته 
مکانیک ماشینهاي کشاورزي به مهندسی مکانیک بیوسیستم در سال تحصیلی 94 -93 و ایجاد 3 گرایش طراحی ماشین هاي کشاورزي، انرژي هاي 
تجدیدپذیر و فناوري پس از برداشت این گروه از مهر ماه سال 1393 در هر 3 گرایش ذکر شده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت. 

همچنین در سال 1394 پذیرش اولین دوره دانشجویان رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی در گروه شروع گردید.
فضای آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم شامل یک کارگاه مهندسی مکانیک بیوسیستم )کارگاه ساخت و تولید، کارگاه موتور 

و ماشین های کشاورزی(، آزمایشگاه برق، آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر و آزمایشگاه فن آوری های پس از برداشت می باشد. 

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر یحیی مقصودلو

2ـ دکتر محمد قربانی
3ـ دکتر فرشاد کیانی

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر امیراحمد دهقانی
2ـ دکتر مرتضی خمیری 

3ـ دکتر عباس رضایی اصل
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 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم مشخصات اعضای هیأت علمی

 مرتبه گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشیار طراحی و ساخت محمد هاشم رحمتی 1

 دانشیار آوری پس از برداشتفن محسن آزاد بخت 2

 استادیار طراحی و ساخت عباس رضایی اصل 3

 استادیار آوری پس از برداشتفن علی اصغری 4

 دانشیار های تجدیدپذیرانرژی احمد تقی زاده 5

 استادیار های تجدیدپذیرانرژی احمد عباس زاده مایوان 6

 استادیار های تجدیدپذیرانرژی نازقلیچیطیب  7

 استادیار آوری پس از برداشتفن پور وکیلیانکیوان آصف 8

 استادیار طراحی و ساخت پورعلیرضا سلیمانی 9

 دانشیار طراحی و ساخت *حسینعلی شمس ابادی 10

 

 

 گروه مهندسی آبمشخصات اعضای هیأت علمی گروه  

 مرتبه گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشیار مهندسی آب موسی حسام 1
 دانشیار و منابع آب سازه مهدی مفتاح هلقی 2
 دانشیار مهندسی آب حسین شریفان 3
 دانشیار مهندسی آب ابوطالب هزارجریبی 4
 دانشیار و منابع آب سازه دهقانیامیراحمد  5
 دانشیار مهندسی آب نیامهدی ذاکری 6
 دانشیار و منابع آب سازه عبدالرضا ظهیری 7
 دانشیار و منابع آب سازه خلیل قربانی 8
 استادیار و منابع آب سازه میثم ساالری جزی 9
 استادیار و منابع آب سازه محمد عبدالحسینی 10

 

 

 

مدیر گروه: دکتر احمد عباس زاده مایوان

مدیر گروه: دکتر محمد عبدالحسینی
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 آمار پذیرش دانشجو
 

 2933 2931 2931 2931 2931 2931 2939 2931 نام رشته مقطع

سی
شنا

کار
 

در سیستم قابل مشاهده  علوم و مهندسی خاک
 43 41 21 3 41 نیست

سی
شنا

کار
 

شد
ار

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 1 42 1 5 1 نیست

ترا
دک

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 41 1 47 47 1 نیست

 

 علوم خاکهای پژوهشی گروه مهندسی خالصه فعالیت
 

 2111 33 31 31 31 31 31 39 31 فعالیت ردیف
          کارگاه آموزشی 4
  4 4 4 4   4  همایش 2
  7 1       میزگرد تخصصی 7
          مصاحبه 1
  2 4 4      فعالیتهای ترویجی 5

  1 1 5 5 5 1 1 7 داخلی طرح و پروژه 1
  5 4 2 4     خارجی

          فعالیتهای کارآفرینی 3
    4      ثبت اختراع 1

 تعداد مقاالت چاپ شده 1

ISI 5 7 7 1 5 3 1 1  
-علمی

  27 21 45 41 42 41 3 1 پژوهشی

          ترویجی
          نشریات و کتب چاپ شده 41

ملی ای،  جوایز و افتخارات دانشگاهی، استانی، منطقه 44
          المللی و بین

  1 1 7 2 4 4   یالملل نیب یها تیو فعال یهمکار 42
          (برنامه های پیش رو)چشم انداز 47

 

 

 

 

 آمار پذیرش دانشجو
 

 2933 2931 2931 2931 2931 2931 2939 2931 نام رشته مقطع

سی
شنا

کار
 

در سیستم قابل مشاهده  علوم و مهندسی خاک
 43 41 21 3 41 نیست

سی
شنا

کار
 

شد
ار

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 1 42 1 5 1 نیست

ترا
دک

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 41 1 47 47 1 نیست

 

 علوم خاکهای پژوهشی گروه مهندسی خالصه فعالیت
 

 2111 33 31 31 31 31 31 39 31 فعالیت ردیف
          کارگاه آموزشی 4
  4 4 4 4   4  همایش 2
  7 1       میزگرد تخصصی 7
          مصاحبه 1
  2 4 4      فعالیتهای ترویجی 5

  1 1 5 5 5 1 1 7 داخلی طرح و پروژه 1
  5 4 2 4     خارجی

          فعالیتهای کارآفرینی 3
    4      ثبت اختراع 1

 تعداد مقاالت چاپ شده 1

ISI 5 7 7 1 5 3 1 1  
-علمی

  27 21 45 41 42 41 3 1 پژوهشی

          ترویجی
          نشریات و کتب چاپ شده 41

ملی ای،  جوایز و افتخارات دانشگاهی، استانی، منطقه 44
          المللی و بین

  1 1 7 2 4 4   یالملل نیب یها تیو فعال یهمکار 42
          (برنامه های پیش رو)چشم انداز 47

 

 

گروه علوم خاک از سال 13۷4 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل راه اندازی شده است. این گروه در سال 13۷9 در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 
1388 در مقطع دکترا دانشجو پذیرفت. 

هم اکنون گروه علوم خاک با 8 عضو هیئت علمی مشغول به کار)1 استاد، 4 دانشیار و 3 استادیار(، 1 عضو هیات علمي بازنشسته و 2 کارشناس آزمایشگاه 
در حال خدمت به دانشجویان در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

این رشته در مقطع تحصیالت تکمیلی در حال حاظر دارای 4 گرایش :  شیمی و حاصلخیزی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک،  فیزیک و حفاظت خاک 
و  ژنز، رده بندی و ارزیابی خاک ها می باشد.

تعداد دانشجویان

تعداد دانشجویان گروه علوم خاک

تعداد دانشجویان گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

2 
 

 :0011تا  0931مدیران گروه از سال  -9-ا

 0011 0933 0931 09330 0931 0931 0930 0939 0931  مدیر گروه
          دکتر حسینعلی شمس آبادی

          دکتر عباس رضایی اصل
          دکتر محمد هاشم رحمتی

          دکتر احمد عباس زاده مایوان
 

 :گروه خالصه عملکرد -1

 :آمار پذیرش دانشجو -1-0

 0933 0931 0933 0931 0931 0930 0939 0931 نام رشته  مقطع

سی
شنا

کار
 

های مهندسی مکانیک ماشین
 -- - - - - - - 11 کشاورزی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 - - - 12 12 11 22 - (توان و ماشین گرایش)

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 - - - - - 23 22 - (برداشتگرایش فناوری پس از )

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 - - - 12 12 23 22 - (های تجدید پذیرانرژی گرایش)

 21 11 11 - - - - - مهندسی مکانیک بیوسیستم
 23 21 11 11 11 11  - های صنایع غذاییمهندسی ماشین

شد
ی ار

اس
شن

کار
 

 - - - - - - - 12 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 1 2 2 3 3 2 19 - (طراحی و ساخت)

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 9 9 1 3 2 2 12 - (گرایش فناوری پس از برداشت)

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 2 6 3 11 7 1 12 - (های تجدید پذیرانرژی گرایش)

جمع 
دانشجوی 

 سالیانه

 21 21 61 61 61 113 63 11 کارشناسی
 7 12 16 26 21 7 99 12 کارشناسی ارشد

 27 63 76 36 31 122 111 92 کل
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فعالیت های پژوهشی

 

 

 آمار پذیرش دانشجو
 

 2933 2931 2931 2931 2931 2931 2939 2931 نام رشته مقطع

سی
شنا

کار
 

در سیستم قابل مشاهده  علوم و مهندسی خاک
 43 41 21 3 41 نیست

سی
شنا

کار
 

شد
ار

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 1 42 1 5 1 نیست

ترا
دک

 

گرایش در علوم و مهندسی  1
 خاک

در سیستم قابل مشاهده 
 41 1 47 47 1 نیست

 

 علوم خاکهای پژوهشی گروه مهندسی خالصه فعالیت
 

 2111 33 31 31 31 31 31 39 31 فعالیت ردیف
          کارگاه آموزشی 4
  4 4 4 4   4  همایش 2
  7 1       میزگرد تخصصی 7
          مصاحبه 1
  2 4 4      فعالیتهای ترویجی 5

  1 1 5 5 5 1 1 7 داخلی طرح و پروژه 1
  5 4 2 4     خارجی

          فعالیتهای کارآفرینی 3
    4      ثبت اختراع 1

 تعداد مقاالت چاپ شده 1

ISI 5 7 7 1 5 3 1 1  
-علمی

  27 21 45 41 42 41 3 1 پژوهشی

          ترویجی
          نشریات و کتب چاپ شده 41

ملی ای،  جوایز و افتخارات دانشگاهی، استانی، منطقه 44
          المللی و بین

  1 1 7 2 4 4   یالملل نیب یها تیو فعال یهمکار 42
          (برنامه های پیش رو)چشم انداز 47

 

 

گروه علوم خاک 
زیر  آزمایشگاههای  به  اداری  و  آزمایشگاهی  فضای  متر  تخصیص 200 
آزمایشگاه  تاسیس  بیوتکنولوژی-  آزمایشگاه  )توسعه  مجموعه علوم خاک 

کارتوگرافی و نقشه برداری-کارگاه میکرومورفولوژی(
دستگاه برش مقاطع مربوط به رشته مدیریت منابع خاک ) درس کانی 

های رسی(
 xRd سرویس

سرویس دستگاه اتمیک و تخصیص اتاقک مخصوص
دو دستگاه اسپلیت در آزمایشگاههای فیزیک و بیولوژی

خریداری ترازو، پی اچ متر، اسپکتروفتومتر و سانتریفیوژ، همزن لوله و 
مغناطیسی 

گروه مهندسی آب 
آزمایشگاه آبیاری و زهکشی

آزمایشگاه نقشه برداری
آزمایشگاه هیدرولوژی و منابع آب

سوله تحقیقاتی آب و رسوب
گلخانه گروه مهندسی آب

دفتر پژوهش های منابع آب و هیدروانفورماتیک
سایت هواشناسی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم 
فضای آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم شامل 
یک کارگاه مهندسی مکانیک بیوسیستم )کارگاه ساخت و تولید، کارگاه موتور 
و ماشین های کشاورزی(، آزمایشگاه برق، آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 
)در حال راه اندازی(  و آزمایشگاه فن آوری های پس از برداشت )در حال راه 

اندازی( می باشد.

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها

گروه علوم خاک
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1 
 

 :های پژوهشی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستمخالصه فعالیت -1-1

 

 0011تا اردیبهشت  0931از سال  ناونع
 21 کارگاه آموزشی 1
 26 همایش 2
 2 تخصصیمیزگرد  1
 1 مصاحبه 9
 1 های ترویجیفعالیت 2
 21 طرح داخلی های ارائه شدهها و پروژهطرح 6
 9 طرح خارجی 7
 12 ثبت اختراع 3
 1 فعالیت کارآفرینی 3
11  

 مقاالت چاپ شده
ISI 71 

 123 علمی پژوهشی
 9 علمی ترویجی

 9 نشریات و کتب چاپ شده 11
 1 ای ملی و بین المللیدانشگاهی، استانی منطقهجوایز و افتخارات  12
 1 های بین المللیهمکاری و فعالیت 11

 

 

 

 

 

 

 
 

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

گروه مهندسی آب

 
 

 ۲۰۱۱تا  ۲۹۳۱های  خالصه عملکرد گروه مهندسی آب طی سال

 0911 22 29 29 29 29 29 29 29 فعاليت
  6 1 3 2 5 4 3 3 كارگاه آموزشي 1
 1 0 1 0 0 0 0 0 1 همايش 2
  0 4 4 3 4 6 4 4 ميزگرد تخصصي 3
  1 2 6 6 5 4 4 4 مصاحبه 4
  2 3 7 9 8 8 5 5 هاي ترويجي فعاليت 5

 2 4 2 3 4 4 4 2 2 داخلي طرح و پروژه 6
 1 0 1 3 2 3 3 2 2 خارجي

  0 1 4 3 2 5 3 3 هاي كارآفريني فعاليت 7
  0 2 2 1 0 0 0 0 ثبت اختراع 8

 تعداد مقاالت چاپ شده 9
ISI 2 2 2 5 3 3 6 7 1 

  30 32 30 24 27 20 27 14 پژوهشي -علمي
  0 1 1 2 0 0 0 2 ترويجي

  0 1 0 0 1 0 1 1 نشريات و كتب چاپ شده 10

اي، ملي و  جوايز و افتخارات دانشگاهي، استاني، منطقه 11
  2 3 1 2 1 0 0 0 المللي بين

  0 0 2 1 1 0 0 1 يالملل نيب يها تيو فعال يهمکار 12
 

 

 

 (های پيش رو برنامه)انداز  چشم
 هاي كارآفريني هاي پژوهشي با تاكيد بيشتر بر فعاليت ادامه فعاليت -
 ي مهندسي منابع آباندازي دوره دكترا تالش براي راه -
هاي مشترک با سازمان جهاد كشاورزي با هدف دستيابي به نگاه مشترک تحقيقاتي در راستاي حل مشکالت مرتبط با مديريت  برگزاري نشست -

 ف كشاورزي در استان گلستانهاي مختل منابع و مصارف آب در بخش
برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني به  اي گلستان با هدف بررسي مسائل موجود در بره هاي مشترک با شركت اب منطقه برگزاري نشست -

 منظور مديريت بهتر و عملياتي تخصيص منابع و انتقال آن و نيز مديريت سيالب  خشکسالي تخت شرايط تغيير اقليم
 كارآفريني هاي فرصت ها با تمركز بر ها و شركت هاي مشترک با سازمان اري نشستبرگز -
 برگزاري بيستمين كنفرانس هيدروليک ايران -
 المللي هاي بين هاي مشترک و نيز انتقال تجربيات و برگزاري كنفرانس المللي با هدف تعريف پروژه اد ارتباطات بينجتالش در راستاي اي -
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کارگاه هاي آموزشی و همایش ها
گروه علوم خاک 

ـ اجرای کارگاه آموزشی »راهکارهای بهینه سازی مدیریت اجرایی پسماند با رویکرد کاهش زباله، تفکیک از مبدا تولید و بازیافت مواد و انرژی« با همکاری اداره 
95/10/1 پسماند شهرداریهای استان گلستان 

ـ نشست تخصصی » چالش های مدیریت پسماند نفتی، راهکارها و فرصتهای شغلی« با همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گلستان -20 آدر 98  
ـ نشست علمی و تخصصی استانی »ساماندهی و مدیریت بهینه پسماند و زباله در استان با توجه به تکنولوژی روز« )تنها کارگاه استانی دانشگاه(- آذر 98

ـ برگزاری کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کل دانشگاه با عنوان: آشنایی با اصول پروپوزال نویسی تاریخ98/2/1۷
ـ برگزاری کارگاه ملی: مدلسازی در مطالعات خاک و گیاه آذر 99

ـ برگزاری کارگاه با عنوان » تحلیل مدل های رقومی ارتفاع در نرم افزار SaGa-GIS«، 1۷ اسفند 99
ـ برگزاری کارگاه با عنوان » آشنایی با روش جداسازی و شناسایی قارچ  های آربسکوالر مایکوریزا«، 19 خرداد 1400

ـ برگزاری کارگاه با عنوان » شناخت کیفی انواع کودهای کشاورزی« 1 تیر 1400
ـ برگزاری کارگاه آموزشی »پرورش قارچ خوراکی«، 31 اردیبهشت 1398

ـ برگزاری نشست تخصصی کارآفرینی با عنوان » معرفی فرصت های شغلی و کارآفرینی در رشته علوم خاک«، آذر ماه 1398
ـ برگزاری کارگاه آموزش با عنوان » استفاده از ضایعات کشاورزی و صنعتی برای تولید قارچ گانودرما لوسیدرم«، 14 و 2۷ آبان 99

گروه مهندسی آب
ـ کارگاه بررسی مسائل ویژه در علوم مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، خرداد 1392

ـ کارگاه آموزشی کاربرد پویایی سیستم در مدیریت منابع آب ، کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شهریور 1395
ـ کارگاه آموزشی کاربرد روش تحقیق کمی و کیفی در مدیریت منابع آب، کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شهریور 1395

ـ طراحی سازه های آبی، شرکت آب منطقه ای گلستان، 30 ساعت، 1392
ـ زهکش ها، شرکت آب منطقه ای گلستان، 30 ساعت، 1392

ـ حفاظت و مهندسی رودخانه با نگاه مدیریت به ساماندهی رودخانه ها، شرکت آب منطقه ای گلستان، سازمان نظام مهندسی معدن گلستان، 20 ساعت، 1392
ـ برداشت مصالح رودخانه ای، سازمان نظام مهندسی معدن گلستان، 8 ساعت، 1393

ـ اکسل پیشرفته، عسلویه، شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، 40 ساعت، 1396
ـ مهندسی رودخانه، شرکت آب منطقه ای استان مازندران، 40 ساعت، 1396

ـ طراحی سازه های انتقال آب، شرکت آب منطقه ای استان گلستان، 24 ساعت، 139۷
ـ راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اردیبهشت 139۷

ـ پروژه طراحی سیستم های انتقال آب، واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان، مهر و آبان 139۷
ـ دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF، واحد آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گلستان، آبان و آذر 139۷

ـ طراحی بندهای انحرافی، شرکت آب منطقه ای گلستان، 48 ساعت، 1398
ـ راهنمای مطالعات ظرفیت خودپاالیی رودخانه ها، شرکت آب منطقه ای گلستان، 12 ساعت، آبان 1399

ـ مدل سازی انتقال و انتشار آالینده ها در رودخانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آبان 1399
ـ آب و کنترل شیمیایی آن، شرکت آب منطقه ای استان گلستان، آذر و دی 1399
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 1392ـ  1400ها گروه مکانیک بیوسیستم های آموزشی و همایشکارگاه
 مجری و مکان سال عنوان ردیف

 زادهدکتر احمد تقی Mendeley 1395کارگاه آموزشی مدیریت منابع و رففرنس نویسی با استفاده از  1
 زاده مایواندکتر احمد عباس 1396 های تجدیدپذیربع انرژیاکارگاه آشنایی با من 2
 دکتر علی اصغری 1396 کارگاه آشنایی پردازش تصویر در کشاورزی 3

 های کاربردی در علوم کشاورزی،کنفرانس پژوهشهفتمین  میبیر علد 4
 تا سفره هفتمین دورهغذای سالم از مزرعه 

1398 
 

 دکتر رحمتی

 دکتر طیب نازقلیچی 1400 کارگاه طراحی نیروگاه خورشیدی 5
 دکتر طیب نازقلیچی 1400 هانشست ارتباط با صنعت: زیرساخت ها و حمایت 6

طرح های تحقیقاتی

گروه علوم خاک 
ـ اثر غنی سازی بقایای گندم با باکتری متحمل به شوری بر خصوصیات زیستی خاک) مجری : رضا قربانی نصرآبادی ( با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران

ـ پایش نرخ االینده گازوییلی با تحریک ریز موجودات بومی و تجزیه کننده با اعمال اصالحگرهای نانوذره اهن و بیوچار با حمایت شرکت پخش فراورده های 
نفتی ایران

ـ جذب سطحی آالینده های نفتی در خاک و بررسی روند ایزوترم های تعادلی جذب سطحی  با سه بافت مختلف خاک
ـ بررسی تاثیر هدایت الکتریکی آب زیر زمینی تثبیت شده بر میزان تبخیر از سطح خاک

ـ امکان سنجی پاالیندگی آالینده نفتی با نانوذرات مونتموریلونایت
ـ بررسی و مقایسه کارایی مدل hydRUS-1d در انتقال یون کلراید ذر خاک شن لومی

ـ امکان سنجی کاربرد نانو ذرات رس در تصفیه شیرابه فاضالب کارخانه کمپوست آق قال
ـ امکان سنجی کاربرد نانورس مونت موریلونایت در بهبود شاخص های مکانیکی خاک سبک

ـ اثر لجن فاضالب صنعتی بر قابلیت جذب مس و روی در خاک و جذب آن ها توسط گندم در شرایط گلخانه 
ـ بررسي امکان بازیافت لجن فاضالب و تبدیل آن به ورمی کمپوست

ـ هدر رفت برخی از شکل های فسفر در اثر تغییر کاربری اراضی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستان

گروه مهندسی آب
ـ مدل ریاضی توزیع عرضی رسوب معلق در رودخانه های مئاندر. کارفرما: دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، 1392

ـ تعیین حجم مفید برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر مورفولوژی رودخانه )کاربرد مدل ریاضی برای محاسبه انتقال بار بستر رودخانه(. 
کارفرما: شرکت آب منطقه ای گلستان و دانشگاه گلستان، 1393

ـ روش های کاربردی کاهش رسوب در حوضه های آبریز رودخانه های استان گلستان. کارفرما: شرکت آب منطقه ای گلستان. 1394
ـ بررسی تغییرات ریخت شناسی و نحوه برآورد نرخ فرسایش عرضی رودخانه ها )مدل سازی شبه دوبعدی توزیع عرضی سرعت و رسوب در رودخانه های سیالبی(، 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای گلستان، 1394
ـ بررسی روش های آماری بیش از یک متغیر جهت برآورد دوره بازگشت سیالب و مقایسه آن با روش های معمول تک متغیره، کارفرما: شرکت آب منطقه ای 

استان گلستان، 1395
ـ تدوین چارچوبی برای تشکیل سازمان حوضه رودخانه ای )Rbo( در حوضه های مشترک فرامرزی )رودخانه های ارس، اترک و هیرمند(. کارفرما: طرح کالن 

ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور. 1396
ـ تدوین دستورالعمل یا شیوه نامه مناسب و به روز برای انجام مطالعات برداشت شن و ماسه رودخانه ای. کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، 1396
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ـ شناسایی سازه های تاریخی آبی جزیره قشم. کارفرما: شرکت طراحان انرژی سبز، 139۷
ـ مطالعات میدانی مردم نگاري و مستندسازي دانش بومی مرتبط با سازه هاي آبی تاریخی جزیره قشم. کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگري منطقه آزاد قشم، 139۷
ـ تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان گلستان. کارفرما: شرکت آب منطقه ای گلستان و استانداری گلستان. 1399

ـ مطالعه اندرکنش جریان آبهای سطحی و زیرزمینی با استفاده از معادله تبادل حرارتی. کارفرما: پارک علم و فناوری گلستان، 1399
ـ تخمین دبی جریان در رودخانه¬ها با استفاده از مدل دوبعدی هیدرودینامیک. کارفرما: شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان، 1400
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 1392ـ  1400های تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم طرح

 های داخلیطرح
 مجری سال عنوان ردیف

 بررسی و مطالعه عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین های کشاورزی  1
 در استان گلستان

 دکتر محمد هاشم رحمتی 1392

ها در هنگام داشت بر عملکرد، دهی پای بوتهاثرات تراکم بذر، مصرف کود و عملیات خاک 2
 ورزی مرسومای در روش خاکمورفولوژيکی سويای علوفهاجزای عملکرد و برخی صفات 

 دکتر شمس ابادی 1392

 ورزی، تراکم بذر و الگوی کاشت بر عملکرد بررسی تأثیر روشهای مختلف خاک 3
 دکتر شمس ابادی 1392 و اجزای عملکرد باقال

 دکتر شمس ابادی 1392 ت شیرینهای مبارزه با علفهای هرز و مقدار کود ازته بر رشد و عملکرد ذرتأثیر روش 4

 دکتر شمس ابادی 1393 ورزیدر شرایط بدون عملیات خاکطراحی و ساخت ماشین کشاورزی چندکاره  5

 دکتر محسن آزادبخت 1393 285بررسی تنشهای وارد شده به چرخ دنده های جعبه دنده تراکتور مسی فرگوسن  6
 دکتر محسن آزادبخت 1393 یکیبار استات ریتحت تاث 955 ریجاند نیعلل شکست پولوس بلند کمبا یبررس 7
 دکتر محسن آزادبخت 1394 نیزم یبرداشت گردو از رو نیماش یطراح 8
 دکتر عباس رضايی اصل 1394 دما قیساخت محفظه کشت بذر با کنترل دق 9

تراکتورهای جاندیر بررسی و مقایسه فنی کاربرد روغن موتورهای متداول و روغن های نانو در  10
 دکتر محمد هاشم رحمتی 1395 در ایالت کالفرنیا 4955

 دکتر محمد هاشم رحمتی 1396 طراحی و ساخت ردیفکار اتوماتیک دستی 11

 دکتر تقی زاده 1397 تولید اتانول از ضایعات پرتقال و برنج به عنوان سوخت زیستی 12
 اصلدکتر عباس رضايی 1397 ای تحت فشار و خالءاستوانهبررسی نیروهای وارد بر بذر سویا در موزع  13
 دکتر محسن آزادبخت 1399 یویک وهیم یکیزیو ف یفیبر خواص ک یانباردار طیرطوبت و مح ،یپوشش ده ریتاث یبررس 14

 های خارجیطرح
 شرکت گاز  -ساخت هاضم و بررسی تولید بیوگاز از لجن فاضالب شهری گرگان 1

 دکتر محمد هاشم رحمتی 1397 استان گلستان

 شرکت گاز  -ساخت هاضم و بررسی و مقایسه تولید بیوگاز از بقایای سویا، گندم و کلزا 2
 دکتر محمد هاشم رحمتی 1397 استان گلستان

 شرکت گاز -طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ازمایشگاهی چند واحدی تولید بیوگاز 3
 اده مايواندکتر احمد عباس ز 1398 استان گلستان
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همکاري ها و فعالیت هاي بین المللي 

گروه علوم خاک 
برگزاری سمپوزیوم لس 1393

برگزاری کنگره لس 1396
برگزاری کنگره تغییر اقلیم در آسیای میانه 139۷

برگزاری کنگره کواترنر 1400
عقد تفاهم نامه بین المللی 8 مورد )آلمان، چین، مجارستان، روسیه، تاجیکستان و EaU انگلستان(

اجرای طرح تحقیقاتی بین المللی )2 مورد(
شرکت در کنفرانس و کارگاه بین المللی )10 مورد(

دعوت از متخصص خارجی )18 مورد(
برگزاری تور تابستانه بین المللی )1 مورد(

تدریس تابستانه در خارج از کشور )یک مورد 2016 دانشگاه النژو چین(
برگزاری کارگاه بین المللی )3 مورد(

گروه مهندسی آب
اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سالن خلیج فارس، اسفند 1392

رویداد ملی حکمرانی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سالن رشد، مرداد 1396
میزگرد علمی تخصصی مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی اردیبهشت 1394

نشست تخصصی هم اندیشی در زمینه مشکالت مرتبط با منابع آب جزیره قشم شهریور 1395
نشست تخصصی احیاء سازه های تاریخی آبی مرداد 1396

نشست تخصصی بررسی ابعاد تشکیل سازمان حوضه رودخانه ای مرداد 1396
نشست علمی- تخصصی مهندسی آب با همکاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران آذر 139۷

نشست علمی تخصصی دستاوردها و چالش های پیش رو در طرح های زهکشی و کنترل رواناب های سطحی استان گلستان آبان 1398

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
)IEEE( عضویت در انجمن بین المللی مهندسین برق و کامپیوتر

)EFITa( عضویت در فدراسیون اروپائی فناوری اطالعات درکشاورزی
)IaENG( عضویت در انجمن بین المللی مهندسین کامپیوترـ  کره جنوبی

عضویت در انجمن پردازش تصویر ایران
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گروه علوم خاک 
2018   SPRINGER INTERNaTIoNal PUblIShING ناشر ،ThE SoIlS oF IRaN : 1-  سه فصل از کتاب

2- کتاب کانی های رسی انتشارات دانشگاه گرگان بزبان فارسی
URbaN EColoGy, waTER QUalITy aNd ClIMaTE ChaNGE :3- یک فصل از کتاب

عنوان فصل: aSSESSMENT oF waTER QUalITy USING MUlTIvaRIaTE STaTISTICal aNalySIS IN ThE GhaRaSo RIvER, NoRThERN IRaN -صفحه 22۷ تا 
    SPRINGER INTERNaTIoNal PUblIShING 253 )26 صفحه( کل صفحات : 440 صفحه- ناشر

گروه مهندسی آب
ـ ظهیری، ع. و جعفری، س.م. 1399. طراحی بندهای انحرافی و آبگیرهای جانبی رودخانه. انتشارات جهاد دانشگاهی.

ـ ظهیری، ع. اثرات زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ها، تالیف پادمالل و مایا، 2014. ترجمه به سفارش سازمان و آب و برق خوزستان، دفتر مطالعات 
رسوب )در حال انتشار(.

zahIRI, a., dEhGhaNI, a.a. aNd azaMaThUlla, h.Md. 2015.»ChaPTER 3. aPPlICaTIoN oF GENE-ExPRESSIoN PRoGRaMMING IN hydRaUlICS ENGI-
.NEERING». haNdbooK oF GENETIC PRoGRaMMING aPPlICaTIoNS, a.h. GaNdoMI, a.h. alavI aNd C. RyaN (EdS). SPRINGER. 71-98

 zahIRI, a., azaMaThUlla, h.Md., aNd GhoRbaNI, Kh. 2014. PREdICTIoN oF loCal SCoUR dEPTh dowNSTREaM oF bEd SIllS USING SoFT CoMPUTING

ModElS. T. ISlaM ET al. (EdS.), CoMPUTaTIoNal INTEllIGENCE TEChNIQUES IN EaRTh aNd ENvIRoNMENTal SCIENCES, SPRINGER, ChaPTER 11, 197-208

فعالیت های کارآفرینی
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 1392ـ  1400های کارآفرینی گروه مکانیک بیوسیستم فعالیت

 مجری و مکان سال عنوان ردیف

1 
در حال اجرا در مزرعه  تولید گیاهان دارویی و زینتی

 ه از سالنوآفرینی دانشگا
 تاکنون 1397

 مهندس لفته پور

2 
تولید بیواتانول در کارگاه مهندسی مکانیک بیوسیستم با هدف تامین 

 الکل بهداشتی مورد نیاز دانشگاه
 زادهدکتر اسماعیل 1398

 زادهدکتر اسماعیل 1398 ساخت دستگاه های ضدعفونی کننده اتوماتیک دست 3

4 
 ناورف زیستهوشمند برای شرکت  ارزیابی سنسورها و بیوسنسورهای

 سینا پیشگامان
 وکیلیان دکتر آصف پور 1399

 1400-1392جوایز و افتخارات گروه مکانیک بیوسیستم 

 مجری و مکان سال عنوان ردیف

 1400 اننخبگ یمل ادیاز بن یانیآشت یمرحوم کاظم یمل زهیجا افتیدر 1
 

 دکتر آصف پور وکیلیان

نشریات و کتب

11 
 

 1392ـ  1400مجالت و کتب گروه مکانیک بیوسیستم 

    
های انتقال اصول کارکرد سامانه فیزیک مکانیک عمومی

توان )در تراکتورها و خودروهای 
 یج ایران(را

لغت نامه تخصصی انرژی های 
 تجدیدپذیر

ای بر ساختمان و اصول مقدمه
 های خورشیدیکار سلول

 

 

 1400-1392ثبت اختراعات گروه مکانیک بیوسیستم 

 سال عنوان ردیف

خشک کن اتوماتیک دوار ناپیوسته جهت متغیر به منظور جلوگیری از ضایعات  1
 ی شالی کوبیهاشلتوک برنج در فرآیند کارگاه

1394 

 1395 بان هااو خودکار جنگل ها و بی ایدانه سیستم کشت مستقیم 2

 1395 ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه 3
 1396 ایای دوار اتوماتیک با سیستم کنترل دمای پلهخشک کن استوانه 4
موتورسیکلت دوچرخ محرک هیبرید برای انجام عملیت های سبک زراعی  5

 شعله افکنی، کود پاشی، بذر پاشی، بذر کاری، ابپاشی و حمل بار( )سمپاشی،
1396 

 1397 سیستم هشدار دهنده گیرکردن کمباین برداشت برنج 6

 1397 دستگاه کشت بافت گیاه بهینه سازی شده در محیط با سیستم کنترل نور و دما 7
ا سیال تریک بژنراتور ترمو الک-سامانه ترکیبی انرژی حرارتی خورشیدی سهموی 8

 کار تحت فشار
1398 
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جوایز و افتخارات

ثبت اختراعات 

گروه مهندسی آب
پایش زماني و مکاني بار رسوبي رودخانه ناورود، TRl سطح 6، آذر 1398

صفحات مستغرق در کنترل رسوب سرریز، TRl سطح 1، آذر 1398
دستگاه اندازه گیری فشار دینامیک کف کانال، TRl سطح 4، آذر 1398

عمق سنج و دما سنج آب قابل حمل، TRl سطح 4، آذر 1398
دستگاه اندازه گیری هوشمند تراز سطح آب رود، TRl سطح 6، آذر 1398

توسعه نرم افزار محاسبه بار رسوب رودخانه ها، TRl سطح ۷، آذر 1۳9۸
پایش زماني و مکاني بار رسوبي رودخانه ناورود، TRl سطح 6، آذر 1398

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
خشک کن اتوماتیک دوار ناپیوسته جهت متغیر به منظور جلوگیری از ضایعات شلتوک برنج در فرآیند کارگاه های شالی کوبی

سیستم کشت مستقیم دانه ای و خودکار جنگل ها و بیابان ها
ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

خشک کن استوانه ای دوار اتوماتیک با سیستم کنترل دمای پله ای
موتورسیکلت دوچرخ محرک هیبرید برای انجام عملیت های سبک زراعی )سمپاشی، شعله افکنی، کود پاشی، بذر پاشی، بذر کاری، ابپاشی و حمل بار(

سیستم هشدار دهنده گیرکردن کمباین برداشت برنج
دستگاه کشت بافت گیاه بهینه سازی شده در محیط با سیستم کنترل نور و دما

سامانه ترکیبی انرژی حرارتی خورشیدی سهموی-ژنراتور ترمو الکتریک با سیال کار تحت فشار

گروه مهندسی آب
دریافت عنوان پژوهش گر برتر دانشکده مهندسی آب و خاک توسط اعضای گروه مهندسی آب طی سال های متوالی

عضویت تعدادی از اعضای گروه در کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش الیه های زمین، ابنیه و ساختمان و شهرسازی سازمان راه و شهرسازی گلستان 139۷
کسب عنوان پژوهش گر برتر استان در گروه علمی فنی و مهندسی، 1398

عضویت تعدادی از اعضای گروه در کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات طبیعی دانشگاه، 1398
عضویت تعدادی از اعضای گروه در کارگروه هیدرولوژی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، 1398

عضویت تعدادی از اعضای گروه در کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، 1398
کسب عنوان پژوهش گر برگزیده استان گلستان در رشته مهندسی عمران، 1399

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دریافت جایزه ملی مرحوم کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگانـ  دکتر آصف پور وکیلیانـ  سال1400
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چشم انداز

گروه مهندسی آب
1ـ ادامه فعالیت هاي پژوهشي با تاکید بیشتر بر فعالیت هاي کارآفریني

2ـ تالش براي راه اندازي دوره دکترای مهندسی منابع آب
3ـ برگزاري نشست های مشترک با سازمان جهاد کشاورزی با هدف دستیابی به نگاه مشترک تحقیقاتی در راستای حل مشکالت مرتبط با مدیریت منابع و 

مصارف آب در بخش های مختلف کشاورزی در استان گلستان
4ـ برگزاري نشست های مشترک با شرکت آب منطقه ای گلستان با هدف بررسی مسائل موجود در بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور 

مدیریت بهتر و عملیاتی تخصیص منابع و انتقال آن و نیز مدیریت سیالب  خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم
5ـ برگزاري نشست های مشترک با سازمان ها و شرکت ها با تمرکز بر فرصت های کارآفریني

6ـ برگزاری بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
۷ـ تالش در راستای ایجاد ارتباطات بین المللی با هدف تعریف پروژه های مشترک و نیز انتقال تجربیات و برگزاری کنفرانس های بین المللی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
1ـ معطوف کردن فعالیت های اعضای هیأت علمی گروه در جهت فعالیت های با رویکرد فن آورانه و کارآفرینانه

2ـ توسعه فضای فیزیکی جدید در گروه:
تکمیل و تجهیز آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

تکمیل و تجهیز اتاق شورای تخصصی و جلسات گروه
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کشاورزی دقیق )بیو سنسورها، پردازش تصویر، رباتیک و ...(

تجهیز کارگاه ساخت و تولید )خرید دستگاه CNC و برش لیزر(
3ـ پیگیری راه اندازی مجله تخصصی گروه تحت عنوان: مهندسی بیوسیستم و انرژی های تجدیدپذیر

4ـ تالش جهت راه اندازی مقطع دکتری
5ـ برگزای نشست های تخصصی با صنایع مرتبط در حوزه صنایع کشاورزی

6ـ تالش در جهت راه اندازی هسته های فناور با محوریت اعضای هیأت علمی گروه و دانشجویان
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دانشکده مهندسی چوب وکاغذ
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معرفی 
ماموریت این دانشکده تربیت نیروهای متخصص در سه مقطع تحصیلی متناسب با نیاز صنعت و دانشگاه در کشور است. 

از جمله اهداف و ماموریت های مذکور مطالعات بنیادین و کاربردی در زمینه تولید، مدیریت و بهینه سازی خصوصیات مهندسی انواع فراورده های سلولز 
و لیگنوسلولز پایه نظیرانواع کاغذهای چاپ و تحریر، کاغذهای بهداشتی، مشتقات سلولزی، تولید فراورده های بر پایه پاالیش زیستی، سوخت زیستی، 
 lvl، GlUlaM، lsl، Psl، clt( فراورده های مهندسی شده چوب ،)...فراورده های صفحه ای چوبی )انواع تخته فیبر، تخته خرده چوب، تخته الیه و
و...(، چوب-پالستیک، چوب-پلیمر، نانوالیاف سلولزی، نانوچوب و انواع محصوالت نوین نانوکامپوزیتی مبتنی بر نانومواد پایدار، فراورده های حفاظت شده 
چوبی و کامپوزیتی، فراورده های چوبی اصالح شده با قابلیت استفاده در طیف بسیار گسترده ای از انواع کاربردها در صنایع چاپ و بسته بندی، تولید 

انرژی، مبلمان، خودروسازی و حمل و نقل، الکترونیک، هوا فضا، پزشکی و  دارویی است.
 شایان ذکر است این دانشکده از سال 1394، اقدام به تربیت متخصصین مهندسی صنایع مبلمان در مقطع کارشناسی نموده است.

گروه علوم و مهندسی کاغذ 
علوم و مهندسی کاغذ از جمله دانش های فنیـ  مهندسی صنعتی است که در بخش های متنوعی مورد نیاز است. محصوالت سلولزی که امروزه بخش 
مهمی از نیازهای روزمره ما را به خود اختصاص می دهند و بر اساس دانشی که در این مجموعه از علوم آموزش داده می شود تهیه و تولید می گردند. 
تولید خمیر و کاغذ، تولید محصوالت شیمیایی متنوع مورد استفاده در صنعت غذایی، داروسازی و صنایع نظامی، سلوفان، الکل و ...، بازیافت کاغذ، تولید 

دستمال های کاغذی و انواع بسته بندی های سلولزی تنها بخشی از این محصوالت است.
در این گروه آموزشی، 6 نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی شامل 3 دانشیار و 3 استادیار 

است. 

گروه تکنولوژی و مهندسی چوب 
صنایع چوب از جمله صنایعي است که از گستردگي زیادي بصورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار است و داراي امکانات بالفعل و بالقوه فراواني 
مي باشد، گستردگي آن از منابع طبیعي و جنگل داري شروع شده و از کارخانجات بزرگي نظیر تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته الیه و روکش، مبلمان و 

سپس کاغذ ختم مي شود،   این طیف وسیع به همراه نیاز روز افزون به محصوالت آنها نشانگر اهمیت باالي این صنعت است. 
فرآورده های متعارف صنعت چوب در بخش فرآورده های چندسازه چوبی شامل محصوالت پانلی نظیر انواع تخته فیبر، تخته خرده چوب، تخته 
چندالیه، چوب سیمان و چوب پالستیک است. همچنین انواع الوارها و تیرهای مهندسی شده مانند GlUlaM، lvl، PSl و I-JoIST  در این حوزه تولید 

می  گردد. همچنین تولید و ابداع نسل جدیدی از چندسازه  هایی که  به کمک فناوری نانو تولید می گردند نیز در حال رشد و گسترش است.
حفاظت و اصالح چوب نیز به ویژه بر شناخت عوامل متنوع مخرب چوب و چندسازه های چوبی متمرکز بوده و روش های مناسب برای اصالح معایب 

طبیعی چوب و پیشگیری از تخریب آنها و تولید محصوالت چوبی مقاوم در برابر عوامل مخرب نظیر ترموود را به فارغ التحصیالن می آموزد. 
در این گروه آموزشی، 8 نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی شامل 1 استاد، 5 دانشیار 

و 2 استادیار است. 

رئیس و معاون دانشکده

اسامی روسای دانشکده
1ـ دکتر تقی طبرسا

2ـ دکتر شعبان شتایی
3ـ دکتر داوود آزادفر

4ـ دکتر مهدی مشکور

اسامی معاونین آموزشی و پژوهشی
1ـ دکتر الیاس افر ا

2ـ دکتر علی قاسمیان
3ـ دکتر داوود رسولی
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اعضای هیات علمی
  

 گروه علوم و مهندسی کاغذ اطالعات اعضاي هیأت علمی 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 دانشیار مواد اولیه و فرایندهاي خمیر کاغذ دکتر احمد سرائیان 1

 دانشیار بازیافت -شیمی مواد لیگنوسلولزي دکتر علی قاسمیان۲

 دانشیار فناوري ساخت و تبدیل کاغذ دکتر محمدرضا دهقانی۳

 دانشیار نانوفناوري در صنایع سلولزي دکتر الیاس افرا٤

 استادیار بیوتکنولوژي و بازیافت دکتر محمد آریایی منفرد٥

 استادیار --- دکتر مژده مشکور 6

 استادیار --- دکتر ایمان اکبرپور 7

مدیر گروه: دکتر محمدرضا دهقانی

  

 تکنولوژي و مهندسی چوب اطالعات اعضاي هیأت علمی گروه 

 مرتبه تخصص خانوادگینام نام و  

 استادبیوکامپوزیتدکتر تقی طبرسا 1

 دانشیارکاريماشین -مکانیک چوبدکتر ابوالقاسم خزاعیان 2

 دانشیاراقتصاد و بازرگانی چوب و کاغذدکتر علی رفیقی 3

دانشیارمکانیک و مهندسی چوبدکتر محراب مدهوشی 4

استادیارنانوبیوکامپوزیت-نانوبیومواددکتر حسین یوسفی 5

استادیار نانوبیوکامپوزیت دکتر مهدي مشکور 6

استادیار حفاظت بیومواد-نانوفناوري دکتر داوود رسولی 7

 استادیار ها چسب و چسبندگیبیوکامپوزیت دکتر حمیدرضا عدالت 8

مدیر گروه: دکتر علی رفیقی

دانشیار

دانشیار

عناوین رشته /گرایش ها در سه مقطع تحصیلی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی  8در این گروه آموزشی،  -
 . استادیار می باشد 2دانشیار و  5استاد،  1شامل 

 
 

 تحصیلی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ها در سه مقطعگرایش/عناوین رشته
 گرایش/رشته مقطع تحصیلی

 های سلولزی فرآوردهمهندسی صنایع چوب و  کارشناسی
 مهندسی صنایع مبلمان

 کارشناسی ارشد
 صنایع سلولزی /های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده

 کامپوزیتهای لیگنوسلولزی /های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده
 گرایش حفاظت و اصالح ـ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 دکتری
 گرایش صنایع سلولزی ـ های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده

 های لیگنوسلولزی گرایش کامپوزیت ـ های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده
 

 
 
 

 (9911-9911)ساله  8تعداد دانشجویان دانشکده علوم جنگل در سه مقطع تحصیلی طی دوره 
99)تعداد دانشجو  دوره تحصیلی - 99) 

 951 کارشناسی

 951 کارشناسی ارشد

 07 دکتری

 989 تعداد کل

 

 
 

تعداد دانشجویان
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تعداد دانشجویان دانشکده علوم جنگل در سه مقطع تحصیلی طی دوره 8 ساله )1392-1399(

نفر از اعضای محترم هیات علمی در حال فعالیت هستند که ترکیب ایشان بر مبنای مرتبه علمی  8در این گروه آموزشی،  -
 . استادیار می باشد 2دانشیار و  5استاد،  1شامل 

 
 

 تحصیلی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ها در سه مقطعگرایش/عناوین رشته
 گرایش/رشته مقطع تحصیلی

 های سلولزی فرآوردهمهندسی صنایع چوب و  کارشناسی
 مهندسی صنایع مبلمان

 کارشناسی ارشد
 صنایع سلولزی /های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده

 کامپوزیتهای لیگنوسلولزی /های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده
 گرایش حفاظت و اصالح ـ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 دکتری
 گرایش صنایع سلولزی ـ های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده

 های لیگنوسلولزی گرایش کامپوزیت ـ های سلولزی مهندسی صنایع چوب و فرآورده
 

 
 
 

 (9911-9911)ساله  8تعداد دانشجویان دانشکده علوم جنگل در سه مقطع تحصیلی طی دوره 
99)تعداد دانشجو  دوره تحصیلی - 99) 

 951 کارشناسی

 951 کارشناسی ارشد

 07 دکتری

 989 تعداد کل

 

 
 

آزمایشگاه نانومواد تجدیدپذیر
هدف از تاسیس و تجهیز این آزمایشگاه، امکان انجام تحقیقات در حوزه نانوفناوری مواد زیست تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست است و تاکنون تعداد زیادی 
از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این دانشکده و نیز سایر دانشکده های دانشگاه از امکانات موجود در این فضا جهت پیشبرد امور تحقیقاتی خود استفاده 

نموده اند. 
امکان تولید انواع نانوذرات و نانوالیاف با روش های آسیاب گلوله ای و الکتروریسندگی در این آزمایشگاه فراهم بوده و ساخت انواع نانوکامپوزیت های پلیمری، فیلم ها، 

و فوم های زیست پایه میسر است. امکان ارزیابی ویژگی مکانیکی نانوکاغذها و نانوکامپوزیت های پلیمری ساخته شده با توجه به تجهیزات موجود فراهم است.

توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها

عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی چوب وکاغذ )1392-1399(

 (9912-9911)خالصه آماری عملکرد پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی چوب وکاغذ 
 

 ساله 8تعداد در بازه  عنوان واحد کار ردیف
(9911-9911) 

 971 پژوهشی فارسیـ  مقاالت علمی 9
 JCR 19پژوهشی ـ  مقاالت علمی 2
 21 طرح داخلی 9
 99 طرح خارجی 4
 99 کتاب 5
 4 اختراع 6
 47 فعالیت ترویجی 7
 29 فعالیت کارآفرینی 1
 99 جوایز و افتخارات 1

 
 
 

 (9912-9911)ساله  1دوره  دانشکده مهندسی چوب و کاغذ طی آزمایشگاه های تاسیس شده در
 

 (:9919)آزمایشگاه نانومواد تجدیدپذیر
و تجهیز این آزمایشگاه، امکان انجام تحقیقات در حوزه نانوفناوری مواد زیست تجدید پذیر و دوستدار هدف از تاسیس 

محیط زیست می باشد و تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این دانشکده و نیز سایر دانشکده 
امکان تولید انواع . قیقاتی خود استفاده نموده اندهای دانشگاه از امکانات موجود در این فضا جهت پیشبرد امور تح

وده و ساخت انواع فراهم بدر این آزمایشگاه ای و الکتروریسندگی آسیاب گلوله یهانانوذرات و نانوالیاف با روش
نانوکاغذها و امکان ارزیابی ویژگی مکانیکی . های زیست پایه میسر می باشدها، و فومهای پلیمری، فیلمنانوکامپوزیت

 .های پلیمری ساخته شده با توجه به تجهیزات موجود فراهم می باشدنانوکامپوزیت
 

طرح های تحقیقاتی
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حوزه ریاست و روابط عمومی
تنظیم جلسات و برنامه ها )دی ماه 1392ـ   اردیبهشت 1400(

گزارش موضوعی مصوبات هیات امنای  دور سوم  و چهارم دانشگاه های منطقه گلستان )1400ـ  1393(
 

 تعداد مصوبه کمیسیون دائمی تعداد مصوبه هیات امنا موضوع ردیف   

 42 42 موضوعات راهبردی 1

 24 24 (دستورالعملـ آیین نامه  ـشیوه نامه )امور آموزشی  4

 12 12 امور پژوهشی و فناوری 3

 32 42 امور اداری، تشکیالتی، منابع انسانی و رفاهی 2

 33 54 ای منابع مالی و سرمایه 4

 12 2 اجتماعی و فرهنگی امور دانشجویی، 5

 14 12 الملل  امور بین 3

 52 54 مصوبات اشخاص 2

 
 292 252 جمع مصوبات

     

 

 (0131-0011)گزارش موضوعی مصوبات هیات امنای  دور سوم  و چهارم دانشگاه های منطقه گلستان 
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معرفی
این دبیرخانه در سال 1386 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه منتخب فعالیت خود را آغاز نموده است و با تکیه 
بر توانمندی های اعضای هیات استانی، کارگروه های تخصصی و کارشناسان دبیرخانه، همسو با سیاست های کالن نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری، استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی سرلوحه فعالیت های خویش 

قرار داده است. بر این اساس، اهداف زیر توسط دبیرخانه همواره پیگیری شده است:
1. شناسایی نقاط ضعف، قوت و چالش ها و فرصت های موسسات آموزش عالی استان

2. نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در موسسات آموزش عالی استان
3. ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری، دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی و اداری و پشتیبانی در موسسات آموزش عالی استان

4. افزایش بهره وری با استفاده از فرآیند نظام مند نظارت و ارزیابی در موسسات آموزش عالی استان
5. تضمین کیفیت نظام مند در موسسات آموزش عالی استان از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای ملی و منطقه ای

6. پاسخگو نمودن موسسات آموزش عالی استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت ها و برنامه های خود
۷. حمایت و پشتیبانی از نوآوری ها در ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری در موسسات آموزش عالی استان

8. جلب مشارکت موسسات آموزش عالی استان در ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری
9. کمک به شکل گیری شبکه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح زیرنظام ها و موسسات آموزش عالی استان.

در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی استان، عملکرد 8 ساله دبیرخانه در طی سال های 1392 تا 1399 به شرح جدول زیر بوده است. 

 (1911-1911)عملکرد هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان  -1جدول 

 
 ردیف

 
 زیرنظام

 تعداد بازدید
 (مورد)

 برگزاری جلسات
 (مورد)

 شکایات
 (مورد)

 دانشگاه دولتی  1

 (گلستان، گنبد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی)
1 --- --- 

 --- --- 21 ای حرفهدانشگاه فنی و  2
 --- --- 9 دانشگاه فرهنگیان 3
 --- --- 55 نور دانشگاه پیام 4
 --- --- 51 دانشگاه آزاد اسالمی 5
 --- --- 92 کاربردی -مراکز علمی 6
 --- --- 94 غیرانتفاعی -موسسات آموزش عالی غیردولتی 7
 --- --- 4 موسسات آموزش عالی آزاد 8
 --- --- 16 و مراکز رشد و فناورهای پژوهشی  گروه 9
 147 --- --- رسیدگی به شکایات 11
 --- 31 --- هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان 11
 --- 31 --- های تخصصی هیات  کارگروه 12

  62 343 جمع
مستندات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، و تایید بررسی  (تسما)سامانه مدیریت عملکرد  13

 های دولتی استان  فرهنگی و مالی بارگذاری شده دانشگاه

  1396-98های  طی سال
مورد بررسی و تایید اطالعات آموزشی، دانشجویی،  211 (HES)سامانه آموزش عالی  14

فرهنگی، پژوهشی، اداری، اطالعات فردی اعضای هیات 
 علمی و اطالعات پایه موسسات  

 1396-1411 های طی سال
 

 

دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان 
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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جزو قدیمی ترین دانشگاه هایی است که همواره یکی از مشاوران رئیس دانشگاه در راستای امور زنان 
و خانواده فعالیت می کند که این مساله نشان دهنده اعتقاد روسای محترم دانشگاه به برقراری عدالت جنسیتی و توجه به امور زنان و خانواده می باشد. 

این دانشگاه هم اکنون داراي دو مشاور امور زنان و امور خانواده است که یکي از مشاورین در زمینه مسائل مربوط به بانوان کارمند فعالیت مي کند. 
این مشاورین در راستای اهداف و وظایف ابالغی مشاوران دانشگاه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیشبرد برنامه های ریاست محترم جمهور 
در مورد ارتقا وضعیت زنان و با توجه به اسناد باالدستی طی سال های 1392 تا 1400 مسائل و مشکالت و درخواست هاي بانوان را به رئیس دانشگاه 
انتقال داده و در راستاي بهبود عملکرد شغلي و زیست روزانه بانوان، برنامه هایی را طراحی و پیشنهاد کرده اند که اجرای برنامه های پیشنهاد شده از سوی 
مشاورین امور زنان و خانواده رئیس محترم دانشگاه با همکاری نزدیک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی، معاونت پشتیبانی و توسعه، 

مرکز مشاوره و تربیت بدنی و روابط عمومی دانشگاه انجام گرفته است.

برگزاري چندین جلسه نشست به منظور انجام نیازسنجي دوره اي و شناسایي مشکالت و 
چالش هاي موجود در حوزه زنان طي سالهاي 1392 - 1400 

تالش براي انتقال نقطه نظرات متقابل زنان دانشگاه و ریاست دانشگاه 1400-1392

 
برگزاری نشست صمیمانه کارکنان و هیات علمی خانم دانشگاه برای بیان مسائل و مشکالت 

با ریاست دانشگاه در سال 1396

پیگیری اجرای قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص

تشکیل کارگروه مشورتی زنان متشکل از نمایندگان بانوان بخشهای مختلف دانشگاه و برگزاری 
جلسات هم اندیشی در ارتباط با مسائل و چالش های پیش روی بانوان از سال 139۷ تا کنون

 همکاری در تهیه و تصویب شیوه نامه صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه 

پیگیری راه اندازی صندوق سرمایه بانوان دانشگاه جهت اعطای وام های مختلف
   

برگزاري نشست کارکنان خانم دانشگاه با معاونت اداری، مالی و توسعه منابع و مدیران 1399

مشاورین امور زنان و خانواده 

اجرای قوانین و مقررات مربوط به زنان و شناسایی موانع تحقق فرصت های عادالنه 
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ـ برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثرـ  139۷

ـ برگزاري کارگاه طالق عاطفي- 1398

ـ برگزاري سلسله کارگاه هاي اخالق اداري و حرفه اي- 1398

ـ برگزاری گفتگوی زنده دراینستاگرام با الله لنگری- 1399

ـ بازدید بانوان دانشگاه از طرح کارافریني پرورش نهال -1399

ـ برگزاری گفتگوی زنده توسط یکی از بانوان دانشگاه در اینستاگرام در خصوص جایگاه و 
اهمیت گیاهان دارویی مرتعی در سفره ایرانی- 1399

  

ـ ارتباط با سازمان فني و حرفه اي براي برگزاري دوره ها در قالب TMC براي کارکنان خانم با 
مشارکت مرکز کارآفریني دانشگاه-1399

تالش و رایزنی برای افزایش تعداد مدیران خانم هیات علمي و کارمند

مشارکت و همفکری با کلیه زنان دانشگاهی و نظرسنجی از آنها و دریافت مسائل، مشکالت و 
پیشنهادات آنها از طریق پرسشنامه

افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی

پیشنهاد اجرای برنامه های آموزشی جهت توان افزایي زنان در راستاي ایفاي بهینه نقش  هاي 
چندگانه فردي، خانوداگي، اجتماعي و بهبود عملکرد در سازمان و ارتقاء بهره وری
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ـ ارسال برنامه های پیشنهادی برای بزرگداشت مناسبتهای مختلف مانند: چهل سالگی انقالب 
اسالمی، بزرگداشت شتصمین سالگرد دانشگاه، تاسیس دانشگاه، بزرگداشت ایام شهادت، وفات، 

روز کارمند، دهه فجر انقالب اسالمی )1400-1392( 

ـ تهیه کلیپ به مناسبت هاي مختلف طي سالهاي 1392تا 1400

ـ پیشنهاد برنامه های جشن میالد حضرت فاطمه زهرا و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر-
1392-1400 : به طور معمول بزرگداشت این روز با برگزاری جشن در داخل سالن با برنامه هایی 
همانند سخنرانی، موسیقی، دکلمه، مداحی، کارگاه آموزشی پذیرایی و اهداي هدیه روز زن در 
کنار آن برگزاری مسابقات وزشی و فرهنگی اردوهای یکروزه، به همراه بازدید و ... انجام می گردد.

 ـ برگزاری کالس روخوانی، روان خوانی و تفسیر قرآن مجید با عنوان تحسین التالوه قرآن 
کریم با همکاری نهاد مقام معظم رهبری 1400-1392 

ـ مسابقه پیامکی چلچلراغ عشق با موضوع زیباترین پیام در وصف حضرت زهرا )س(- 1392

ـ کارگاه آموزش نقش زن در تحکیم خانواده- 1392

ـ برگزاری مبانی طب قرآنی ویژه کارکنان دانشگاه )خانم و آقا(- 1393

ـ  برگزاری قرائت روزانه قرآن کریم بمناسبت ماه مبارک رمضان در مسجدالنبی )ص(  -1393

 ـ نشست و حضور دوره ای اساتید خانم و کارشناسان فرهنگی در جمع دانشجویان دختر 
ساکن خوابگاه-1394

ـ برگزاری کارگاه آموزشی مرگ تدریجی یک پشت  میز نشین- 1395

ـ  دیدار با مادران شهدا در سالروز وفات حضرت ام البنین )ص( -1395

ـ راه اندازی نمایشگاه پوستر با محوریت عفاف و حجاب-1395

ـ غبار روبی عطر افشانی و نثار گل بر مزار شهدا- 1395

 ـ  کارگاه آموزشی با عنوان تهدیدها و فرصت های فضای مجازی و مدیریت آن در خانواده-139۷

ـ  هماهنگی با یک گروه هنری برای اجرای موسیقی و دف نوازی و مولودی خوانی- 139۷

 ـ طراحی و اجرای ورزش پیاده روی همراه با حرکات ورزشی و شادپیمایی در جنگل شصت 
کالته- 139۷

ـ ارائه برنامه معاونت محترم فرهنگی دانشگاه در خصوص بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب -139۷

ـ برگزاری جلسه هم اندیشی جایگاه و اهمیت حجاب از دیدگاه قرآنـ  139۷

اجرای برنامه های بزرگداشت مناسبت های مختلف و پیگیري امور رفاهي
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ـ  کارگاه ارتقا و غنی سازی روابط زوجین ویژه اعضای هیات علمی خانمـ  139۷

ـ کارگاه آموزشی والدین، فرزندان و فضای مجازی ویژه کارکنان خانم- 139۷

ـ  برگزاری دورهمی ویژه با موضوع خانواده درون- 1398

ـ  کاشت 42 اصله نهال به مناسبت چهال و دومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی- 
1399

ـ حفظ ارتباط کارکنان و هیات علمي زن دانشگاه با یکدیگر در یک گروه مجازي براي کاهش 
استرس ناشي از شیوع کرونا و طراحي و اجراي مسابقات و آموزشهاي مختلف شامل جدول، 

هوش، ورزش هاي خانگي، آشپزي  و اطالعات عمومي 1400-1398

ـ برگزاری پویش سپاس از کادر درمان در دوران کرونا با رسال بهترین جمله قدردانی از 
پرستاران- 1399

ـ طراحی و اجرای مسابقه پیامکی زینت خلقتـ  1399 

ـ برگزاری جلسه مجازی بمناسبت والدت حضرت زینب س با عنوان زینت خلقت -1399

ـ برگزاری مسابقه عکاسی موج همگرایی و همنشینی سبز- 1399

  ـ  برگزاری مراسم مجازی شهادت حضرت فاطمه معصومه )س( با عنوان کوثر کویر- 1399

ـ برگزاري کارگاه مجازی با عنوان »مادر شفیق«- 1400

  ـ  ارسال سلسله پیامهاي فرهنگي و تربیتي از آیات و روایات به مناسبت ماه  رمضان 1400

ـ  برگزاری جلسه مجازی به مناسبت والدت شهادت حضرت زهرا )س( با عنوان سوگواره شمیم 
یاس-1400-1396

 ـ  برگزاري کارگاه مجازي امیدها و نویدهاي دیني-1400

ـ  برگزاري گفتگوي مجازي ترنم آرامش با محوریت معنویت، خانواده و سالمت  1399  

ـ مسابقه عکاسی با عنوان من مادری شاغلم

ـ طراحی و اجرای مسابقه فرهنگی با محوریت سیره و کالم حضرت زهرا )س(-1399
 

ـ تشکیل کمیته بانوان بزرگداشت شصتمین سالگرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان

ـ هماهنگي با مهدکودک براي نگهداري کودکان باالي 6 سال خانم دانشگاه با کم کردن هزینه 
نگهداري- 1398

ـ پیشنهاد احداث پارک درختان جنگلی در محوطه پردیس جدید دانشگاه
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راه اندازي بانک اطالعات اعضاي هیات علمي زن

معرفي توانمندي ها و دستاوردهاي زنان در حوزه هاي علم و آموزش

برنامه ریزي در جهت ارتقاء سالمت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان

ـ راه اندازی بانک اطالعاتی اعضای هیات علمی زن دانشگاه- 1399
ـ راه اندازی بخش فعالیتهای امور بانوان در سایت دانشگاه- 1400

ـ پیگیری مسائل مربوط به چگونگی اثر بخشی دانشگاه در اجرای طرح روستای بدون زباله و 
بررسی چالشهای این طرح و مالقات با دهیار روستای موفق در این زمینه با کمک اعضای هیات 

علمی خانم- 1399

 
ـ معرفی دانشجویان دختر کارآفرین موفق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 

استانداری استان گلستان -1399

ـ برگزاری کالس های ورزشی مانند مادر و کودک، ورزش صبحگاهی، آموزش شنا، ورزش 
خانواده 1400-1392

   

تیراندازی،  دارت،  مسابقه  طناب کشی،  دو سرعت،  تیراندازی،  ورزشی  مسابقات  برگزاری  ـ 
طناب کشی و پرتاب وزنه، ایروبیک در آب، کالسهای پیالتس، آموزش شنا 1400-1392

ـ برگزاری جام دهه فجر ویژه کارکنان و هیات علمی- 1395

ـ برگزاري کالسهاي ورزش صبحگاهي بانوان 1399-1398

ـ برگزاري مسابقات ورزشي مخصوص خانواده هاي کارکنان و هیات علمي 1399 )سه مورد با 
هدف ایجاد خالقیت، شادي و نشاط خانواده در ایام کرونا به شکل مجازي(
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ارائه گزارش به نهادهاي مسئول

چشم انداز

ـ مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه هاي کشور و ارائه گزارش هاي 
پیشرفت دوره اي به روساي دانشگاه ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم،  

تحقیقات و فناوري، استانداری و فرمانداری استان گلستان-1400-1392

ـ حفظ ارتباط بین دفتر مدیرکل امور زنان و خانواده استانداري و فرمانداري استان گلستان 
و سایر مشاورین استاني با همکاران دانشگاه و آگاه سازي همکاران از رویدادهاي مرتبط با زنان و 

خانواده 1400-1392 

ـ ارائه جدول برنامه های مخصوص زنان و خانوده به استانداری و فرمانداری استان گلستان به 
شکل ساالنه و ارسال گزارش عملکرد 1400-1392

ـ شرکت در نشست مشاوران روسای دانشگاههای شمال کشور در امور زنان و خانواده به هدف 
تبادل نظر در خصوص مسائل و چالشهای بانوان دانشگاهی و برنامه ریزی های آینده-1398

بانوان و  ـ شرکت در کارگروه هاي تخصصی استانداری همانند کارگروه آموزش و کارگروه 
خانواده استان- 1400-1398

 ـ  شرکت در جلسات دوره اي موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالي با همکاري دفتر مشاور 
وزیر علوم تحقیقات فناوري در امور زنان وخانواده که به شکل دوره اي با میزباني دانشگاههاي 

مختلف انجام مي شود. 1400-1399 

ـ برقراري ارتباط مستمر با مراکز علمي، فرهنگي و اجرایي مرتبط با زنان در کشور 1392-
1400

ـ ارائه مشاوره در جهت ایجاد دانشگاه دوستدار خانواده با توجه به اهمیت سیاست گذاری در حوزه زنان
ـ تالش براي برقراري هر چه بیشتر عدالت جنسیتي در برنامه افق 1425 دانشگاه

ـ برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی همکاران با حقوق و تکالیف مدنی و ایجاد روحیه مشارکت، همکاری و بهبود اعتماد به نفس و تعادل در امور 
خانواده و شغلی

ـ پیگیری تثبیت جایگاه مشاور در چارت سازمانی دانشگاه
ـ  در نظر گرفتن یک فرآیند تشویقی برای شرکت حداکثری کارکنان در حوزه ورزش و سالمت
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قراردادها:
شامل تهیه اسناد و مکاتبات و فراهم کردن مقدمات و انجام تشریفات اولیه  مورد نیاز عقد قراردادها اعم از خرید خدمات، اجاره، فروش اموال و غیره 
براساس درخواست های اداری و هماهنگی و مکاتبه با واحدهای متقاضی و اخذ گزارش کارشناسی از کارشناسان رسمی  و تهیه اسناد مناقصه و مزایده 
در معامالت با حدنصاب های سه گانه  و صورتجلسات مربوطه و اعالم به طرف ذینفع و تهیه نسخ قرارداد و تعیین شرایط و ویژگیهای فنی و حقوقی  و 

اخذ اسناد تضمین بالغ بر 450 مورد

اقدامات قضایی:
شامل طرح دعاوی حقوقی و کیفری و انجام مطالعات حقوقی و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دفاع از دعاوی مذکور ، تهیه دادخواستها و شکواییه 
ها و مکاتبات بعدی آن در جلسات مختلف دادرسی در قالب تهیه لولیح قضایی و نیز پاسخ و دفاع از دعاوی مطروحه علیه دانشگاه و انجام دفاعیات الزم 

و تهیه لوایح مربوط به آن و پاسخ به استعالمهای قضایی و اجرایی آراء محاکم بالغ بر 285 مورد

اقدامات اداری و ثبتی:
 تهیه و تدوین مکاتبات و مراسالت اداری ، نامه ها و استعالمهای اداری و پاسخ به آنها در 2600 مورد 

اقدامات ثبتی امالک دانشگاه :
خرید اراضی مزارع آموزشی و تحقیقاتی  شامل اراضی مزرعه شماره1انبارالوم،شماره2 کردکوی ، منگالی ، ورسن،سازمان مرکزی منابع، پردیس،خوابگاههای 
دانشجویی و دفتر تهران و پیگیری انتقال مالکیت آنها از طریق دفاتر ثبت و انجام اقدامات مورد نیاز جهت اخذ اسناد امالک متصرفی دانشگاه و تهیه اسناد 

و مدارک  و مکاتبات مورد نیاز ان با هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاه و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالک استان  بالغ بر ۷50 مورد

اقدامات ثبتی دانشجویی:
شامل اخذ اسناد تعهد محضری دانشجویی برای دانشجویان بورسیه اعزام به دانشگاههای داخل و خارج و فرصت مطالعاتی و طرح سربازی و فسخ تعهد 

و فک رهن با مراجعه به دفاتر ثبت و تهیه مکاتبات مورد نیاز در 190 فقره دانشجویی

دفتر حقوقی
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سال1392
ـ تعداد 133نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 89، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 28، دکتری 16
ـ برگزاری کالس تقویتی 26,599,192ریال

ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 22,500,000ریال
ـ اردوی جدیدالورود،هدیه ورود اردوی علمی و... 44,856,۷90ریال

ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 15,499,500
ـ طرح استادمشاور 91,254,666 ریال

ـ برگزاری ترم تابستان 
ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید514,880,000 

ریال به تعداد 12 نفر 

 سال1393
ـ تعداد 127نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی85، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 30، دکتری 12
ـ برگزاری کالس تقویتی 31,۷55,650ریال

ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 24,400,000ریال
ـ اردوی جدیدالورود،هدیه ورود اردوی علمی و... 83,856,000ریال

ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 19,116,100ریال
ـ طرح استادمشاور 149,464,65۷ریال

ـ برگزاری ترم تابستان
ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 1,421,000,000 

ریال به تعداد19 نفر 

سال1394
ـ تعداد 110نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 59، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 23، دکتری 28
ـ برگزاری کالس تقویتی 146,۷46,668ریال

ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 13,84۷,888ریال
ـ اردوی جدیدالورود،هدیه ورود اردوی علمی و... 119,362,500ریال

ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 29,991,250ریال
ـ طرح استاد مشاور 62,803,315ریال

نور،   راهیان  گمنام،  شهید  مراسم  شهدا،  خانواده  با  دیدار  برزگاری  ـ 
دهه فجر، تقدیر از آزادگان، مراسن سوم خرداد و...

ـ برگزاری ترم تابستان
ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 1,493,100,000 

ریال به تعداد19 نفر 

سال1395
ـ تعداد 82 نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 49، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 18، دکتری 15
ـ برگزاری کالس تقویتی 62,۷22,003 ریال

ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 18,000,000ریال
ـ اردوی جدیدالورود، هدیه ورود اردوی علمی و... 59,۷۷2,500 ریال

ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 45,3۷0,000ریال
ـ طرح استادمشاور 50,610,۷65 ریال

ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 2,2۷2,382,000 
ریال به تعداد22 نفر 

سال1396
ـ تعداد 93نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 31، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 22، دکتری 40
ـ برگزاری کالس تقویتی ۷3,۷۷2,068ریال

ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 21,95۷,600ریال
ـ هدیه ورود،گردهمایی،جلسات و... 60,032,120ریال

ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 58,8۷3,500ریال
ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 2,554,9۷5,000 

ریال. به تعداد24 نفر 

سال1397
ـ تعداد 177نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی  74، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 42، دکتری 61
ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 

ـ هدیه ورود،گردهمایی،جلسات ،مراسم  و... 
ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 

ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 2,815,448,000 
ریال به تعداد23 نفر 

سال1398
ـ تعداد 213 نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 91، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 52، دکتری 70
ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 

ـ هدیه ورود،گردهمایی،جلسات ،مراسم  و... 44,1۷4,800ریال
ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 102,6۷5,000ریال

ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 2,4۷0,486,300 
ریال به تعداد24 نفر 

سال1399
ـ تعداد 153نفردانشجوی شاهد و ایثارگر: مقطع کارشناسی 74، 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 40، دکتری 39
ـ تشویق دانشجویان ممتاز ودارای پیشرفت تحصیلی 

ـ هدیه ورود،گردهمایی،جلسات ،مراسم  و... 
ـ وسایل کمک آموزشی،کاغذ و بن کتاب 

ـ درآمد حاصل از دانشجویان نوبت دوم از بنیاد شهید 2,88۷,833,649 
ریال به تعداد20 نفر 

امور شاهد و ایثارگر
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روابط عمومی

معرفی
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گزارش عملکرد هشت ساله

 مجموع 2933 2931 2931 2931 2931 2931 2939 2931  عنوان
 1517 11 151 178 115 151 181 111 171 طراحی بنر 1
 121 111 18 21 71 11 11 15 7 پوستر 2
 121 15 18 12 22 18 11 11 11 لوح تقدیر 1
 111 11 21 18 17 11 11 11 28 پاورپوینت 1
 1272 182 175 111 118 117 117 112 121 اسالیدر 5
 25 25 - - - - - - - اینفوگرافی 1
 18 1 1 5 5 5 5 1 1 خبرنامه 7
 111 12 18 12 18 11 8 1 5 تهیه کلیپ 8
 12 1 1 2 2 1 - - 2 تهیه تیزر 1
 7 2 2 1 1 1 - - - انیمیشن 11
 15 7 1 1 5 7 1 1 1 تدوین فیلم 11
 1181 12 111 181 181 211 171 11 82 ها از مراسمعکاسی  12
 111 11 51 82 111 117 87 51 17 ها فیلمبرداری از مراسم 11

تهیه و درج اخبار در سایت  11
 1117 117 111 511 551 577 511 512 111 دانشگاه

اخبار درج شده در سایت و  15
 111 51 21 21 11 71 12 27 18 رسانی وزارت علوم اطالع کانال

11 
اخبار درج شده در کانال 

رسانی دانشگاه در فضای  اطالع
 مجازی

- - - - 811 121 582 511 2551 

اخبار درج شده در سایت  17
 111 11 11 11 51 51 11 11 17 استانداری

اخبار درج شده در  18
 1112 112 211 251 111 588 171 111 215 ها خبرگزاری

 1111 181 71 171 115 211 288 112 185 نشریاتاخبار منعکس شده در  11
 11 12 11 11 18 1    ها ها و پیام بیانیه 

ها و  مراسم 21
 ها مناسبت

ریزی و  برنامه
اجرای کامل 

 برنامه
51 11 71 15 81 77 51 25 115 

ری در همکا 1551
اجرای برنامه 
 دیگر واحدها

111 111 111 111 121 111 117 87 1155 

21 

ارائه 
خدمات 

های  سالن
همایش و 
 کنفرانس

 511 11 11 18 71 12 111 15 51 خلیج فارس

1112 
 185 - - - 81 11 71 71 12 مطهری

 811 11 111 121 111 121 11 111 11 رشد

 171 11 57 11 11 28 - - - اندیشه
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نمونه ای از بنرهای طراحی و چاپ شده
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نمونه ای از پوستر و اطالعیه های طراحی و چاپ شده
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نمونه ای از استند های طراحی و چاپ شده
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نمونه ای از اینفوگرافیک های طراحی شده
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اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان، چهارشنبه بیستم فروردین ماه با حضور در 
حوزه امام خمینی )ره( گرگان با آیت ا... نورمفیدی نماینده 
ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان دیدار و 

گفتگو کردند.
نماینده ولی فقیه دراستان گلستان در این دیدار گفت: 
مسئولیت مراکز علمی در ارتقاء زندگی مردم جامعه بسیار 

خطیر و مقدس است.
آیت ا... سیدکاظم نورمفیدی افزود: انتظار از دانشگاه ها 
دربرهه زمانی کنونی این است که وارد میدان عمل شده و به 

گره گشایی از زندگی مردم بپردازند.
وی یادآور شد: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
زمینه  در  بودنش  تخصصی  به  توجه  با  تواند  می  گرگان 
کشاورزی، این نیاز منطقه شمال و گلستان را مورد توجه قرار 

داده و کشاورزی علمی را به مردم و کشاورزان آموزش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط 
دانشگاه و بازار به معنای وسیع کلمه اذعان کرد: باید برنامه های 
آموزشی و فرهنگی در خصوص مدیریت مصرف منابع ارائه 
گردد و فرهنگ صحیح مصرف آموزش داده شود زیرا دیگر، 

برنامه های تولید بیشتر منابع مشکلی را حل نمی کند. 
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطر 
نشان کرد: فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها با همه حوزه های 
اجرایی فرق دارد که این امر مربوط به ارتباط بیشتر با قشر 

دانشجویان است.
آیت ا... نورمفیدی تاکید کرد: اقدامات فرهنگی و دینی در 
دانشگاه ها باید متناسب با فضای دانشگاه اجرا شود و روحانیون 
در دانشگاه ها نباید به صورت منفعل و یا با خشونت و حس 
قیومیت وارد عمل شوند زیرا این کار نتیجه مثبتی در پی نخواهد 

داشت.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 
نیز در این دیدار با ارایه گزارشی در خصوص وضعیت 
و  دانشجویان  علمی،  هیأت  اعضای  تعداد  دانشگاه، 
علوم  دانشگاه  گفت:  دانشگاه   این  آموزشی  رشته های 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه مادر و 
قدیمی ترین دانشگاه در استان گلستان در حال ایجاد کمیته 

خیرین آموزش عالی می باشد.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: تشکیل کمیته خیرین با هدف 
استان در بخش های مختلف صورت  توسعه آموزش عالی 

می گیرد. 
وی خاطر نشان کرد: بزودی پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه 
را به عنوان اولین پروژه در دوره مدیریت جدید دانشگاه، به بهره 

برداری می رساند.
در  گلستان  استان  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
ظاهر دارای مشکل نیست اما در مسائل زیرساختی مانند 
مشکالت  دچار  و...  برق  آب،  محیطی،  زیست  مسائل 

بحران آفرین است اعالم کرد: هم اکنون رویکرد مدیریت 
مصرف اهمیت ویژه ای داشته و یکی از کوتاهترین روش ها 
در این خصوص جمع آوری آب باران جهت استفاده در 

فضاهای سبز اداری می باشد.
هزینه های  که  مطلب  این  بیان  با  نژاد  نجفی  دکتر 
اجرایی طرح فوق الذکر بسیار کم و قابل برگشت خواهد 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  کرد:  تاکید  بود، 
گرگان آمادگی دارد تا این طرح را دراختیار سایر دستگاه ها 

و دانشگاه ها قرار دهد. 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  دیدار  این  در  همچنین 
مقام معظم رهبری در دانشگاه  گفت: نقش اساتید در تعلیم 
دانشجویان، نقشی حساس و تاثیرگذار است و امیدواریم تیم 

مدیریتی جدید دانشگاه بتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار افزود: اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها باید در شناساندن بیشتر مذهب و مسائل 

دینی کوشا باشند تا نسل آینده، نسلی با تربیت مطمئن باشد.

دیدار اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
با آیت ا... نور مفیدی

برگزاری نشست رییس دانشگاه 

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 

گرگان با اعضای هیأت علمی 
بازنشسته دانشگاه 

سال سیزدهم ـ شماره 99 ـ فروردین و اردیبهشت 93 

برگزاری نشست اعضای 
هیات رییسه دانشگاه با عضو 

کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی

برگزاری کارگاه کارآفرینی 
با محوریت نگاه نو به 
کشاورزی در دانشگاه 
علوم کشاورزی ومنابع 

3طبیعی گرگان

14
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در این شماره می خوانید:
چاپ تمبر یادبود شهیدان دانشگاه

برگزاری مراسم تجلیل از کارگران دانشگاه
گزارش عملکرد واحدهای دانشگاه در سال 92

ـ آذر و دی  93  سال سیزدهمـ  شماره 102 

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 1393:

250شرکتدانشبنیاندرگلستانثبتمیشود

 استاندار گلستان در مراسم 
گرامیداشت روز دانشجو: 

16آذر1332مکتب
تاریخسازوهویت
بخشانقالباسالمی

ایراناست
صفحه 7

صفحه 6

  رییس کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان: 

جهادعلمی
مطالبهمقاممعظمرهبری
ازجامعهدانشگاهیاست

گلستان  استاندار  برنامه ریزی  معاون 
هفته  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در 
پژوهش و فناوری1393 استان گلستان که 
شهید  ورزشی  سالن  در  ماه  آذر  پانزدهم 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  رضازاده  موسی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، با تاکید 
بر نیاز به احداث پارک علم و فن آوری و 
ایجاد شرکت های دانش بنیان، از در دستور 
کار قرار دادن ثبت 250 شرکت دانش بنیان 

در استان خبر داد. 
مهندس مرگدری افزود: در حال حاضر 
45 شرکت دانش بنیان در گلستان ثبت شده 

است.
و  توانایی  دانشگاهها  داد:  ادامه  وی 
قابلیت بسیار باالیی داشته و دارند و نسل 
جوان با عالقه و انگیزه بسیار باالیی دنبال 

یافته های علمی جدید هستند. 
وی اظهار داشت: تعدادی از طرح های 
پارک علم و فن آوری به مرحله اجرا در 
گذار  سرمایه  شرکت های  و  است  آمده 
باید پروژه های خود را به صورت مستقل 

پیگیری کنند.
... ادامه در صفحه 6

  برگزاری شانزدهمین 
جشنواره ورزشی 

درون دانشگاهی  در 
دانشگاه علوم کشاورزی 

ومنابع طبیعی گرگان
صفحه 8

صفحه 8

11 شهریور ماه؛ 

نخستین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان برگزار می شود

در این شماره می خوانید:

  برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان دانشگاه

  مصاحبه با دانشجویان کارآفرین

  امضا تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ساساری ایتالیا

  نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه
سال چهاردهمـ  شماره 105ـ  خرداد  و تیر 94

اندیشه  ضیافت  طرح  افتتاحیه  مراسم 
ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  اساتید 
طبیعی گرگان، 31 خرداد ماه در سالن خلیج 
فارس با حضور اساتید و مسئولین دانشگاه 

برگزار شد. 
مسئول  بارانی  دکتر  مراسم  این  در 
آموزشی طرح ضیافت اندیشه و دکتر منتظری 
دبیر هم اندیشی اساتید نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه به ذکر نکاتی درباره مسائل 
آموزشی و برنامه های فرهنگی طرح پرداختند. 
اندیشه  ضیافت  طرح  فرهنگی  مراسم 
اساتید نیز چهارم تیر ماه 94 در تاالر خلیج 

فارس برگزار شد. 
منتخب  و  کوتاه  فیلم   3 مراسم  این  در 
از جشنواره عمار با عناوین » نامه، مدادهای 
رنگی و علمک » به نمایش درآمد، همچنین 
و  ریزی  برنامه  مدیر  زاده،  حسینعلی  دکتر 
ترتیل  قرائت  به  دانشگاه  فرهنگی  محتوایی 
ادامه  لقمان قرآن کریم پرداخت و در  سوره 

قاری  یازرلو،  استاد  توسط  مجلسی  قرائت 
برجسته کشوری صورت گرفت.

آیت ا  هلل  سخنرانی  است:  ذکر  شایان 
حسینی  خراسانی از علمای حوزه علمیه قم 
و حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه، قرائت 
جماعت  نماز  اقامه  توسل،  فیض  پر  دعای 
اجرای  و  افطاری  صرف  عشاء،  و  مغرب 
مسابقه فریزبی از دیگر برنامه های این مراسم 

بود. 
گفتنی است: در مسابقه ورزشی فریزبی 
آقایان دکتر هدایتی، دکتر کاظمی ، دکتر رفیقی 
و دکتر حسن رضایی عناوین برتر را کسب 

نمودند. 
اندیشه  ضیافت  طرح  اختتامیه  مراسم 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  اساتید 
حضور  با  ماه  تیر  نهم  نیز،  گرگان  طبیعی 
رهبری  نهاد  مسئولین  دانشگاه،  مسئولین 
استان و اساتید شرکت کننده در سالن شهید 

چمران دانشگاه برگزار شد.

االسالم  حجت  مراسم  این  ابتدای  در 
نمایندگی  نهاد  دفتر  محترم  مسئول  نامدار 
ضمن  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اساتید شرکت کننده در طرح  از  قدردانی 
بابت  دانشگاه  مسئولین  از  تا  جادارد  گفت: 
همکاری صمیمانه در جهت اجرای این طرح 

صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
نکاتی  و  آمار  ارائه  با  ادامه  در  ایشان 
افزود:  اندیشه  ضیافت  طرح  در خصوص 
کالس  سه  طرح،  این  برگزاری  طول  در 
آموزشی با عناوین اخالق حرفه ای ، معرفت 
و  برگزار  اسالمی  تمدن  تاریخ  و  شناسی 
طول  در  هم  فرهنگی  برنامه های  همچنین 
طرح با موضوعات طب سنتی، میز فرهنگی، 
قرآن،  با  انس  محفل  برنامه  و  سالمت  میز 
برنامه های ورزشی، ضیافت افطار و طرح ایتام 

در نظر گرفته و اجرا شد.
المسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
مازندرانی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در استان گلستان گفت: تشییع 
جنازه 175 شهید غواص یادآور دوران دفاع 
مقدس بود و این موضوع پاسداری از خون 
والیت  خواستار  و  رهبری  از  تبعیت  شهدا، 

فقیه بودن را نمایان ساخت. 
در ادامه دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ضمن 
تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان طرح 
و  برکات  خصوص  در  اندیشه،  ضیافت 
فیوضات ماه مبارک رمضان مطالبی را بیان 
کرد و گفت: ان شاءاهلل خدا توفیق دهد تا قدر 
وجود خویش را بدانیم و ان شاءاهلل در این 
ماه مبارک که ماه عزیزی است فرصت تقوا و 

خودسازی را غنیمت بشماریم.
گفتنی است: پس از پایان مراسم اختتامیه 
عشاء،  و  مغرب  جماعت  نماز  از  بعد  و 
ضیافت افطاری اساتید شرکت کننده به همراه 
سرویس  سلف  محل  در  آنان  خانواده های 

دانشگاه برگزار گردید.

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه برگزار شد

دانشگاه  آموختگان  دانش  آیی  گردهم  نخستین 

چهارشنبه  گرگان،  طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم 

یازدهم شهریورماه سالجاری برگزار می شود.

این گردهمایی با هدف فراهم کردن فرصت آشنایی 

فارغ التحصیالن دوره های مختلف با یکدیگر، شناخت 

دانش آموختگان برجسته، فراهم سازی فضای گفتگو 

و تجدید خاطرات دوران دانشجویی و تقویت بانک 

اطالعات دانش آموختگان برگزارخواهد شد.

دبیرخانه این گردهمایی از کلیه فارغ التحصیالن 

این دانشگاه در دوره های مختلف)آموزشگاه جنگل، 

دانشگاهی  مجتمع  گرگان،  طبیعی  منابع  دانشکده 

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان( جهت شرکت در این 

گردهمایی دعوت به عمل آورده است.

عالقمندان به شرکت در این گردهمایی می توانند 

به  دانشگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

نشانی www.gau.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

32229901-017 دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی، تماس حاصل نمایند.

ـ خرداد و تیر  93  ـ شماره 100  سال سیزدهم 

دراینشمارهمیخوانید:

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع استراحت دادن به جنگلها

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جانباز در دانشگاه

نتایج مسابقات ورزشی جام رمضان  

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛ 

نشست دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکت های دانش بنیان 
استان گلستان با معاون علمی و فناوری رییس جمهور 

نشست دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکت های دانش بنیان 
استان گلستان با معاون علمی و فناوری رییس جمهور، شنبه هفتم 
تیرماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در این نشست گفت: ایجاد 
فرهنگ دانش بنیان در نظام اقتصادی از دغدغه های معاونت علمی و 

فناوری است.
دکتر سورنا ستاری افزود: امروزه دولت ها برای تحقیقاتی که مغز 

دانش باشند هزینه می کنند. 
وی تجاری سازی دانش را امری مهم در راستای ارتقای سطح 
کشور در زمینه های مختلف دانست و اظهار داشت: جهت تجاری سازی، 
باید تسهیالت در اختیار شرکت ها و محققین قرار داد و این تسهیالت با 

ارائه نتایجی مثبت، پس داده شود. 
دکترستاری با تاکید بر حمایت از اساتیدی که جرات ورود به این 
زمینه را دارند، خاطرنشان کرد: در بخش حمایت از پروژه ها در معاونت 
علمی فناوری، ستادهایی با هدف توسعه علم و تجاری سازی شکل گرفته 

است... ادامه در صفحه 2

بنیادمردمیدانشگاهعلوم
کشاورزیومنابعطبیعی

گرگانافتتاحشد

سرپرست دانشگاه در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام وطیور استان گلستان: 

برایپیشرفتکشورباید
هماهنگیبیندانشگاه،

صنعتوجامعهتقویتشود

انتصاباتجدید
دردانشگاه

صفحه 9

صفحه10

صفحه 7

صفحه3

صفحه10

6

3

4

دراینشمارهمیخوانید:
 دیدار معاون فرهنگی ، اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با 

نماینده ولی فقیه در استان گلستان

 حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 
گرگان در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن

سال سیزدهمـ  شماره 103ـ  بهمن  93  جشن تجلیل از فرزندان ممتاز سال 1393 کارکنان دانشگاه 

و  مرکزی  کتابخانه  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  و ششمین  با سی  همزمان 
مجتمع آموزش نظری)شهید چمران( دانشگاه، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار گلستان، جمعی از مدیران، اساتید و کارکنان 

دانشگاه سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه افتتاح شد.
شایان ذکر است: کتابخانه مرکزی دانشگاه با زیر بنای 2950 مترمربع در سه طبقه 

احداث شده و شامل فضاهایی چون سالن مرجع می باشد. 
همچنین مجتمع آموزش نظری)شهید چمران(با زیربنای  6 هزار متر مربع در پنج 
طبقه احداث شده است که از فضاهایی چون سالن مطالعه، سالن کامپیوتر و حدود 

هفتاد کالس آموزشی و فضای اداری  برخوردار می باشد.

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

کتابخانه مرکزی و مجتمع آموزش نظری)شهید چمران( دانشگاه 
افتتاح شد

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گلستان از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
صفحه 4

همزمان با آغاز دهه فجر؛ 

مراسم عطرافشانی مزار 
شهید گمنام و تجدید 

میثاق با آرمان های امام و 
شهدا برگزار شد

صفحه 4

نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی؛
چشم انداز 1404

صفحه 3

دراینشمارهمیخوانید:

حضورخادمانآستانقدسرضویبرمزارشهیدگمنام

بازدیددکترنظریمهرازپروژههایعمرانیدانشگاه

برگزارینشسترییسصندوقرفاهدانشجویانوزارت

سال چهاردهمـ  شماره 106ـ  شهریور و مهر 94علوم،تحقیقاتوفناوریبارییسدانشگاه

 با حضور نماینده ولی فقیه در استان گلستان، 
استاندار گلستان، فرماندار شهرستان گرگان و 
جمعی از مدیران و مسئوالن استان، افتتاح فاز 1 
دانشکده تولیدات گیاهی و آغاز عملیات اجرایی 
مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی افتتاح 

شد. 
دکتر علی نجفی نژاد در آئین افتتاح متمرکز 
اشتغال زایی  و  عمرانی  اقتصادی،  پروژه   128
شهرستان گرگان که به میزبانی دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد، گفت: 
هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش و دستاوردهای 

دولت و دستگاه های اجرایی به جامعه است. 
رییس دانشگاه با اشاره به اینکه کلنگ پروژه 
دانشکده تولید گیاهی در سال 1384 به زمین 
زده شد، تصریح کرد: این پروژه چهار سال در اختیار 
پیمانکار اول بود که در حد اسکلت باقی مانده مجددا دو 
پیمانکار اجرای پروژه را پیگیری کردند. از اواخر سال 
1391 پروژه متوقف بود تا زمانی که دولت تدبیر و امید 

روی کار آمد. 
درصدی   10 کاهش  از  نجفی نژاد  دکتر 
تصریح  و  داد  خبر  دانشگاه  جاری  هزینه های 
کرد: با افزایش درآمد و صرفه جویی در هزینه های 
توانستیم  همراهی  و  همدلی  سایه  در  و  دانشگاه 

بخش های زیادی از پروژه را تکمیل کنیم. 
وی بیان داشت: پنج میلیارد ریال در سفر هیأت 
محترم دولت به استان گلستان به پروژه مذکور اختصاص 
پیدا کرد که 100 درصد آن را تخصیص کردیم و بناست 
با منابع داخلی دانشگاه روند اجرای پروژه را دنبال کنیم. 
وی با بیان اینکه فاز 2 پروژه دانشکده تولید 
می شود،  تکمیل  آینده  ماه  چند  طی  گیاهی 
تصریح کرد: تالش می کنیم تا 22 بهمن ماه سال 
جاری پروژه را تکمیل و به مرحله بهره برداری برسانیم. 

به  فضایی  در  گیاهی  تولید  دانشکده  گفت:  وی 
وسعت 6 هزار متر مربع با اعتبار 80 میلیارد ریال از 

محل منابع مختلف ساخته شده است.
گفتنی است: این فضا شامل آزمایشگاه، اتاق های 
اعضای هیات علمی  و اداری است و فاز 2 این مرکز در 
فضایی به وسعت 4 هزار متر مربع و اعتباری افزون بر 
27 میلیارد ریال از محل منابع داخلی دانشگاه در دست 

اجرا می باشد. 
عملیات  مراسم،  این  در  است:  ذکر  شایان 
تحقیقات  آزمایشگاهی  مجتمع  پروژه  اجرایی 
با  به وسعت 6هزار متر مربع  کشاورزی در فضایی 
پیش بینی اعتبار 94 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
طرح های ملی و طی موافقتنامه با معاونت برنامه و 

بودجه استان آغاز شد. 

در هفته دولت محقق شد: 

آغاز عملیات اجرایی مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی 
و افتتاح فاز 1 دانشکده تولید گیاهی دانشگاه

مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با حضور معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی استانداری گلستان، رییس دانشگاه، معاونین و 
جمعی از مدیران دانشگاه، شنبه هفتم شهریور ماه در تاالر خلیج 

فارس برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان در 
این مراسم گفت: هفته دولت بهانه ای است که عالوه بر یاد و گرامیداشت 
شهیدان رجایی و باهنر بتوانیم یک بازنگری به عملکرد دستگاه های 

اجرایی داشته باشیم.
مهندس ربیعی کارمندان دولت را جز اقشار زحمت کش جامعه 
دانست و افزود: در محافل کمتر نسبت به زحمات و خدمات کارکنان 
دولت پرداخته می شود و بعضا شنیده می شود که کارمندان دولت کاری 
نمی کنند و به راحتی از کنار زحمات و تالش این قشر زحمت کش عبور 

می کنند.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در این 
مراسم گفت: توسعه هر کشوری منوط به نظام اداری آن کشور است، از 
اینرو کشورهایی توسعه یافته هستند که نظام اداری متناسب با شرایط روز 

جامعه خود را آماده و اجرا نمایند.
دکتر علی نجفی نژاد یادآور شد: نظام اداری چابک و بهره مند از 
نیروهای انسانی کارآمد و متخصص به پیشرفت سازمانها و جامعه کمک 

خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید، نقشه راه امور اداری کشور 
را طراحی و ترسیم کرده است و این برنامه هم اکنون به سازمانها و نهادها 

ابالغ شده است.

دکتر نجفی نژاد در پایان از دانشگاهیان خواست تا با همکاری 
و همدلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به 
الگویی برای سایر دستگاهها و نهادهای استان گلستان مبدل 

سازند.
 معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه نیز در این مراسم 
گفت: هفته دولت یادآور رشادتهای شهیدان رجایی و باهنر است که مانند 

نگینی درخشان در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شده است.
دکتر سرا... گالشی افزود: امیدواریم بتوانیم رهروان خوبی برای این 

دو شهید بزرگوار باشیم.
وی تصریح کرد: فعالیتها و اقدامات خوبی در دانشگاه انجام شده است 
وامیدواریم این فعالیتهای مثبت، همچنان ادامه پیدا کند و دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان مرکز علمی نمونه مطرح شود.
مدیر امور اداری دانشگاه نیز در این مراسم گفت: نیروی انسانی 

در هر سازمان و موسسه ای به ویژه نیروهای کارآمد خالق، اصلی ترین، 
بزرگترین و با ارزش ترین سرمایه و دارایی به شمار می روند که نقشی غیر 

قابل انکار در موفقیت یک سازمان دارند.
مهندس نیک پیام افزود: رشد و تعالی در هر سازمانی، نیازمند 
تحول در زیر ساختهای فرهنگی، تحول در ابزار کار، حفظ و نگهداری 
استانداردهای کاری موجود، نظام پیشنهادات و بهبود مستمر در سازمان 

است.
شایان ذکر است که در این مراسم از نعمت میرکریمی، محبوبه 
مهقانی، سیده هما حسینی، حمیدرضا کالتی، خدیجه سلطانی، 
عبدا... رمضان نژاد، محمد حسین رحیمی، مصطفی رجبی، مهسا 
زینب  زهرا مسلمی بسطامی،  دومهری، گوهر شیخ فندرسکی، 
درخشان فرد و سید حسام الدین حسینی به عنوان کارکنان نمونه 

دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
همچنین از برگزیدگان مسابقات قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان 
سال 94 به نام های حمیدرضا میرکریمی، فاطمه سادات موسوی، محمد 
برگزیدگان مسابقات  و  رضا کشیری  علی  افخمی و  زینب  طاهری، 
سرپرستی  به  آقایان  بسکتبال  رشته های  در  رمضان  جام  ورزشی 
مهندس ابوالفضل حاج مالحسینی )معاونت دانشجویی(، مهندس کاظم 
اسالمی)امور مالی(، والیبال آقایان به سرپرستی مهندس علی قدمنان) 
تربیت بدنی(، رضا جافر)حراست الف( و عبدالغفار یلمه) دانشکده علوم 
جنگل(، والیبال خانمها سرکار خانم رویا ریاحی و سرکار خانم هایده 
محمودی، مسابقات دارت: خانمها نسرین فالحی، فاطمه سادات موسوی، 
مرضیه رضایی، مسابقات تنیس روی میز خانمها رویا ریاحی، مرضیه 

رضایی اول و فاطمه االزمنی تقدیر شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان در مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند:

اجرای بخش عمده فعالیت های دولت بر دوش کارمندان است

ـ آبان  93  ـ شماره 101  سال سیزدهم 

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

سمپوزیوم بین المللی »لس و خاک های لسی و تغییر اقلیم« 

خاک  و  لس  المللی  بین  سمپوزیوم 
یوراسیای  در  اقلیم  تغییر  و  لسی  های 
جنوبی، چهارشنبه بیست و سوم مهرماه 
و  ملی  دانشمندان  و  محققان  حضور  با 
بین المللی در تاالر خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
دبیر این سمپوزیوم درمراسم افتتاحیه 
گفت: با توجه به حضور رئیس تحقیقات 
خاک لس جهان در این همایش و این مسئله 
که مطالعه خاکهای لسی جهان بدون مطالعه 
لس در ایران و استان امکان پذیر نیست در 
تالش برای تاسیس مرکز تحقیقات خاک 

لس در استان گلستان هستیم که اقدامات 
حمایت  نیازمند  و  شده  انجام  آن  اولیه 
بین المللی هستیم که امیدواریم تا سال آینده 

بخشی از مراحل تاسیس آن انجام شود.
به  کرد:  اظهار  خرمالی  فرهاد  دکتر 
ایران،  لسی  مناطق  بودن  ناشناخته  دلیل 
حضور محققان خارجی در این سمپوزیوم 
از یک سو چشمگیر و از سوی دیگر هم 

فرصت مغتنمی بود.
ارسال  مقاله   100 کرد:  تصریح  وی 
تغییر  گروه   3 در  سمپوزیوم  این  به  شده 
اقلیم، سن یابی خاک و پتانسیل حاصلخیزی 

و فرسایش خاک ارائه شده بودکه 60 مقاله 
کشورهای  از  شده  انتخاب  مقاله   65 از 
 32 همچنین  بود،  شده  ارسال  خارجی 
مقاله در بخش پوستر و 25 مقاله در بخش 

شفاهی ارائه شد.    
نیزدر  سمپوزیوم  این  اجرایی  دبیر 
لس،  خاکهای  گفت:  افتتاحیه  مراسم 
برای  از مواد معدنی هستند که  منبع غنی 
با  و  هستند  مناسب  بسیار  کشاورزی 

مدیریت غلط از دست می روند.
علت  افزود:  کیانی  فرشاد  دکتر 
این  انتخاب استان گلستان برای برگزاری 

سمپوزیوم این بود که این خاکها به صورت 
پیوسته و کامل تنها در استان گلستان وجود 
این شکل  به  دارد و در هیچ جای کشور 
استان  در  لس  خاکهای  بطوریکه  نیست، 
دارند  عمق  متر   100 به  نزدیک  گلستان 
این میزان بین 30  که در استان های دیگر 

سانتیمتر تا 2 متر است.
سمپوزیوم  این  کرد:  اذعان  وی 
و  کلن  بن،  دانشگاه های  همکاری  با 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  و  آلمان  هانوفر 

ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
ادامه در صفحه 5 

 دکتر نجفی نژاد: توجه به 
دانشگاهها موجب توسعه استان 

گلستان می شود

نشستمشترکهیأت
رییسهدانشگاهبا
اعضایشورایشهر

6

به میزبانی دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ 

اولینهمایشملی
آبزیپرورینوین،
چالشهاوفرصتها

برگزارشد

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در مراسم افتتاحیه بیست و دومین کنگره 

ملی علوم و صنایع غذایی: 

حلمشکلآبوغذا
بایددریکبستهجامع

پیگیریشود

6

6

برگزاري همايش هم انديشي حفاظت از منابع طبيعي 
و آبخيزها با نگاه مشاركت مردمي

دراینشمارهمیخوانید:

 برگزاری مراسم والدت حضرت فاطمه زهرا)س( در دانشگاه

 نصب و رونمایی از تصاویر روسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون 

 معرفی اعضای حقیقی جدید هیأت امناء دانشگاههای 

                                    منطقه گلستان
سال چهاردهمـ  شماره 104ـ  فروردین و اردیبهشت  94

برگزاري محفل 
انس با قرآن با 
حضور قاري 
بین المللي در 

دانشگاه 

کسب مقام قهرمانی تیم 
فوتسال اعضای هیأت 

علمی دانشگاه در مسابقات 
قهرمانی دانشگاه های 

استان گلستان
صفحه 5 صفحه 4

عکس یادگاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم دید و بازدید نوروزیـ  15 فروردین  1394

همايش هم انديشي حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزها با نگاه مشارکت مردمي در 
سالن خليج فارس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي برگزار گرديد.

 در اين همايش معاون  امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: 
دانشگاه گرگان گاهواره جنگل بانان قديم بوده و نقش به سزايي در جنگلداري داشته است.

مهندس بهزاد انگورج ادامه داد: اميد مي رود اين همايش بتواند راهگشاي خوبي باشد و 
بتوانيم تهديدات موجود را با نگاه كارشناسي به جامعه منتقل كنيم.

وي افزود: در كشور، 135 ميليون هكتار عرصه به نام اموال عمومي ثبت شده و نياز به كار 
گسترده اي در اين زمينه به چشم مي خورد.

... ادامه در صفحه 6

صفحه 2

دراینشمارهمیخوانید:

 برگزاری آزمون تولیمو برای اولین بار در دانشگاه

 همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

 مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان

سال چهاردهمـ  شماره 107ـ  آذر و دی 94 اجرای تور مجازی حبله رود در دانشگاه

همزمان با هفته پژوهش و 
فناوری؛ 

نخستین استارت آپ 
تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور در 

دانشگاه برگزار شد

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ 

هم اندیشی ملی دانشگاه  کارآفرین در کشاورزی و 
منابع طبیعی برگزار  شد 

استاندار گلستان در 
مراسم افتتاحیه هفته 

پژوهش و فناوری استان 
گلستان:

تاثیرات پژوهش ها 
باید در سطح استانی، 

ملی و بین المللی 
تبیین شود

صفحه3

صفحه8

صفحه6

صفحه5

صفحه2

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه 

دکتر نجفی نژاد:

بسیجیان باید راههای نفوذ دشمن را با ارتقا 
دانش، آگاهی و بصیرت شناسایی کنند

طراحی و چاپ خبرنامه 



صفحه  231 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

سال چهاردهمـ  شماره 108ـ  بهمن 94

دراینشمارهمیخوانید:
سیزدهمینجلسهکمیسیوندائمیدانشگاههایمنطقه

گلستانبرگزارشد
بازدیددکترنجفینژادازبخشهایمختلفدانشگاه

بیانیهپایگاهبسیجشهیدموسیرضازادهکارکناندانشگاه 
بهمناسبتحماسه9دیوشهادتشیخنمر

اتمامپروژهساختمانطرحجنگلداريشصتکالته 

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، چهارشنبه دوم دی 
ماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی در این همایش گفت: 
تامین غذایی مردم و رشد اقتصادی و اشتغال از مباحث مهم کشور 

می باشند.
دکتر نجفی نژاد افزود: با مدیریت صحیح و علمی مراتع میتوانیم، هم 
نیازهای غذایی جامعه را تامین کنیم و هم محیط زیست را حفظ نماییم.

وی یادآور شد: برگزاری همایش ها و هم اندیشی های مشترک میان 
دانشگاه ها و نهادهای اجرایی و صنعتی میتواند در شکل گیری مدیریت 

صحیح تاثیر مثبتی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: برای بدست آوردن بهره وری باال باید دانش و 
فناوری را به کار گیریم و از روشهای سنتی به سوی روشهای علمی 
حرکت کنیم  که در این مسیر دانشمندان باید تالش گسترده ای انجام 

دهند.
ادامه در صفحه 2 

در راستاي افزایش فضاي ورزشي استاندارد و ارتقاي 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  ورزشي  سرانه  کیفي  و  کمي 
چمن  زمین  اولین  گرگان،  طبیعي  منابع  و  کشاورزي 
مصنوعي دانشگاههاي استان در ابعاد 36*20 متر مربع با 
اعتباري بالغ بر یک میلیارد ریال در پردیس دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعي گرگان، دوم دی ماه و با حضور 
امور  دکتر محمدپورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان 

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
شایان ذکر است: مسابقه فوتسال تیمهای اعضای هیأت علمی 

و منتخب دانشجویان دانشگاه نیز همزمان برگزار شد.

برگزاری دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور در 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

افتتاح اولین زمین چمن مصنوعي دانشگاه هاي استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

جشن تجلیل از فرزندان 
ممتاز کارکنان دانشگاه 
در سال 1394 برگزار شد

بازديد مدير کل تربیت بدني 
سازمان امور دانشجويان 

وزارت علوم از پروژه استخر 
و مرکز تندرستي و مشاوره 

صفحه3ورزشي دانشگاه

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ 

همايش روز جهانی خاک برگزار شد
صفحه3

صفحه8

سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران فرخنده باد

سال پانزدهمـ  شماره 111ـ  شهریور و مهر 95

دراینشمارهمیخوانید:
کارمند  روز  و  دولت  هفته  بزرگداشت  مراسم  برگزاری    
  چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای 

منطقه 2 کشور به میزبانی دانشگاه برگزار شد
  کسب رتبه نخست توسط دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
دانشجویی   معاونتهای  عملکرد  ارزیابی  در  گرگان  طبیعی 

دانشگاه های گروه3 در 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

حضور اعضای تور 80 روز 
دور دنیا موتورسواران 

هلندی در دانشگاه 

صفحه  3

برگزار ی جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشگاه

صفحه  8 صفحه  11

جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هفدهم  شهریور، 
با حضور دکتر عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی، 
دکتر تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آقال در مجلس شورای اسالمی و جمعی 

از مدیران دانشگاه در سالن اندیشه دانشکده تولید گیاهی دانشگاه برگزار شد.
بین  بیکاری  نرخ  بودن  باال  به  اشاره  با  جلسه   این  در  فریدون  دکتر 
در  گفت:  اشتغال  ایجاد  در  آنها  پایین  سهم  و  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 
سال های گذشته بیشتر بحث توسعه کمی در آموزش عالی مورد توجه بود اما اکنون باید 
توجهات به کیفیت این آموزش ها باشد و حرکت دانشگاه ها باید به سمت دانشگاه های 

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 
استان برای توسعه 

استفاده شود

کسب عنوان دانشجوی 
شایسته تقدیر توسط 

دانشجوی دانشگاه

صفحه  6

صفحه  6

سال پانزدهمـ  شماره 114ـ  بهمن 95

دراینشمارهمیخوانید:
 برگزاری مراسم نکوداشت و تجلیل از پژوهشگران و فناوران 

دانشگاه در سال 95
ملی  کالن  طرح  پایلوت  به عنوان  گرگانرود  حوضه  انتخاب    

مدیریت جامع آبخیزهای کشور
 بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پی 

حادثه دردناک آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پالسکو

برگزاری نشست معاونت نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران با ریاست دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نکوداشت 
شصتمین سال تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
سیاستگذاری  شورای  جلسه  اولین 
دانشگاه  تاسیس  سال  شصتمین  نکوداشت 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ششم 

دی ماه در سالن اندیشه برگزار شد.
این  گفت:  نشست  این  در  دانشگاه  رییس 
دانشگاه  تاسیس  سال  شصتمین  آستانه  در  ستاد 
عنوان  به  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
اولین مرکز آموزش عالی استان گلستان و به جهت 
و  پژوهشی  علمی،  فعالیت  سال   60 بزرگداشت 
که  کسانی  همه  نکوداشت  و  دانشگاه  این  فرهنگی 
گام  آن  و کیفی  و گسترش کمی  توسعه  در رشد، 

برداشته اند، تشکیل شده است.
دکتر نجفی نژاد افزود: جایگاه این دانشگاه در 
آموزش عالی منطقه و کشور و نقش آن در تربیت 
متخصصین رشته های کشاورزی و منابع طبیعی بر 

هیچ کسی پوشیده نیست.
رییس شورای سیاستگذاری آیین نکوداشت 
خاطرنشان  دانشگاه  تاسیس  سال  شصتمین 
تاسیس  سال  شصتمین  فعالیتهای  امروز  از  کرد: 
دانشگاه با تشکیل شورای سیاستگذاری و پنج کمیته، 
رسانی،  اطالع  و  عمومی  روابط  پژوهشی،  علمی، 

اجرایی، دانشجویی و فرهنگی و کمیته پشتیبانی و 
تدارکات آغاز می شود و انشاءا... در نیمه دوم سال 96 
برنامه های مختلفی از جمله مراسم اصلی نکوداشت 
با حضور فارغ التحصیالن و پیشکسوتان دانشگاه و ... 

برگزار می شود.

افتتاح  و  اندازی  راه  کرد:  تاکید  ایشان 
دانشگاه،  تمبر  از  رونمایی  دانشگاه،  تاریخ  موزه 
و  علمی  هیأت  اعضای  خاطرات  مستندسازی 
کارکنان دانشگاه در قالب کتاب و CD، کنفرانس 
نمایشگاه  دانشگاه،  نخبه  آموختگان  دانش 

دانشگاه  معرفی  دانشگاه،  ساله   60 دستاوردهای 
فرهنگی،  المپیاد  استان،  دبیرستانهای  سطح  در 
تجاری  و  فناوری  پروژه های  از  رونمایی  ورزشی، 
بزرگداشت  های  برنامه  دیگر  از  و...  شده  سازی 

شصتمین سال تاسیس دانشگاه است.

مراسم یادبود ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی
در دانشگاه برگزار شد

مراسم یادبود ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، رییس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 22 دی ماه در مسجد النبی )ص( 

پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، 
خطرپذیری، قدرت تحمل و همدلی را از شاخصه های بارز حضرت 
دوران  در  مرحوم  آن  گفت:  و  دانست  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
پیروزی انقالب اسالمی و سالهای پس از آن و دوران هشت ساله دفاع 
مقدس همواره در کنار حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 

بودند.
برگ  عنوان  به  ایشان  افزود:  نامدار  المسلمین  و  حجت االسالم 

درخشان انقالب اسالمی ایران بودند که مقام معظم رهبری هم در پیام 
خود به این مورد اشاره کردند و فقدان ایشان را جانکاه دانستند.

شایان ذکر است: در این مراسم که با حضور ریاست دانشگاه، معاونین، 
اعضای هیأت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، 

احمد یوسفی یکی از همکاران دانشگاه به قرائت قرآن پرداخت.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز  با 
صدور پیامی درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس فقید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
دکتر نجفی نژاد در این پیام آورده است: درگذشت جانگداز مجاهد 
نستوه و مبارز خستگی ناپذیر، یار دیرین انقالب، امام راحل)ره( و مقام 
ا... هاشمی رفسنجانی که عمر خود را در  معظم رهبری، حضرت آیت 
راه پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و استقرار و استمرار نظام جمهوری 
اسالمی ایران صرف نمود به عموم مردم شریف ایران، علی الخصوص بیت 

معظم و معزز آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
ایشان در پایان تاکید کرد: مجددا جادارد با قلبی آکنده از اندوه، 
مصیبت بزرگ فقدان یار دیرین انقالب، امام و رهبری را به عموم مردم 
مجاهد  آن  گرامی  خانواده  رهبری،  معظم  مقام  اسالمی،  ایران  شریف 
خستگی ناپذیر و جامعه فرهیخته دانشگاهی صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
علو درجات را برای آن عزیز و صبر و شکیبایی را برای همه بازماندگان و 

ارادتمندانش مسألت نمایم.

نشست معاونت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
علوم  دانشگاه  ریاست  با  همراه  هیات  و  ایرانی  دریادار  امیر 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، 28 دی ماه در محل دفتر ریاست 

دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است: این نشست با هدف بررسی پیش نویس تفاهم نامه علمی 
و فرهنگی و برگزاری برنامه مشترک جهت حضور امیر دریادار سیاری، 
فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد.

سال چهاردهمـ  شماره 109ـ  بهمن و اسفند 94

دراینشمارهمیخوانید:
گردهمایيكاركناندانشگاهدرمزارشهیدگمنام

برگزاریمسابقهنقاشي37متريدردانشگاه
دانشگاهیانازشکلگیریانقالبمیگویند

راهاندازیكانالتلگراماخباردانشگاه
حضورپرشوركاركناندانشگاهعلومكشاورزیومنابع

طبیعیگرگاندرراهپیمایییوما...22بهمن

با حضور دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

برگزاری مراسم جشن انقالب 
و افتتاحيه فاز 2 دانشكده توليد گياهي 

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه به سمت 
تپه نورالشهدا برگزار شد

همزمان با ايام ا... دهه فجر، مراسم جشن 
توليد  دانشكده   2 فاز  افتتاحيه  و  انقالب 
منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه  گياهي 
طبيعي گرگان، سه شنبه بيستم بهمن ماه 
و  مالي  اداري،  معاون  اميد  دكتر  حضور  با 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  منابع  مديريت 
گلستان،  استاندار  صادقلو  دكتر  فناوري، 
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.
منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه  رئيس 
طبيعي گرگان در اين مراسم ضمن تبريك 
ايام ا... دهه فجر گفت: دستاوردهاي علمي يكي 
از مهمترين دستاوردهاي 37 ساله نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ايران است.
دكتر علي نجفي نژاد افزود: ما دانشگاهيان 

بايد به نوبه خود با گام برداشتن در فعاليت هاي 
اهداف  و  دستاوردها  پاسداشت  در جهت  علمي 

انقالب اسالمي حركت كنيم.
دانشكده  پروژه  فاز 1  كرد:  وي خاطرنشان 
توليد گياهي شهريور امسال در مساحتي حدود 
6500 متر مربع همزمان با هفته دولت راه اندازي 
شده بود و هم اكنون شاهد بهره برداري از فاز 2 
اين دانشكده به مساحت 4000 متر مربع هستيم.

همدلي  معجزه  با  معتقدم  كرد:  اذعان  وي 

توانستيم اين پروژه ها را تكميل و آماده بهره برداري 
كنيم.

دفتر  زحمات  از  تقدير  ضمن  ايشان 
از  كرد:  اعالم  دانشگاه  عمراني  طرح هاي 
از  فناوري  حمايت هاي وزارت علوم، تحقيقات و 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان كه 
طي دو سال بيش از پيش ياري گر ما بودند نيز بايد 

به صورت ويژه قدرداني كرد.
... ادامه در صفحه 2 

صفحه4

صفحه3کرسي تالوت قرآن کريم در دانشگاه برگزار شد

سال پانزدهمـ  شماره 112ـ  آذر 95

در راستای اولین اجالسیه ملی بزرگداشت 4000 شهید استان گلستان   و همزمان با  16 آذر روز دانشجو: 

دیدار و تجلیل از خانواده های معظم 
شاهد از سوی مسئوالن دانشگاه

برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت رییسه و 
اعضای هیأت علمی دانشگاه

بازدید نماینده مردم گرگان و آق قال  در مجلس 
شورای اسالمی از پروژه های عمرانی دانشگاه 

صفحه  5 صفحه  6

صفحه  4

دراینشمارهمیخوانید:
   ديدار كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 

با خانواده شهيد مدافع حرم افشين ذورقی 
و  دانشگاهها  دانشجويان  ورزشی  المپياد  اولين  نهايی  نتايج   

موسسات آموزش عالی يادواره 4000 شهيد استان گلستان
 افزايش پهنای باند اينترنت دانشگاه به 40 مگابايت و تغيير 

ساعت دسترسی و حجم دانلود برای كاربران دانشجو

حضور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در دهمین نمایشگاه 

بزرگ سراسری کتاب گلستان
صفحه  6

برگزاری مسابقه بزرگ دومینو با موضوع 
دانشجو  و استكبار ستیزي در دانشگاه 

صفحه  7

کنگره شهدای دانشجوی  استان گلستان  به میزبانی 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  بر گزار می شود

سال پانزدهمـ  شماره 110ـ  بهار 95

دراینشمارهمیخوانید:
انتخابعضوهیأتعلمیدانشگاهعلومکشاورزیومنابع

طبیعیگرگاندرکارگروهملیتغییراتآبوهوا
طبیعي ومنابع کشاورزي علوم دانشگاه کارکنان دیدار 

گرگانباخانوادهشهیدمدافعحرمشهیدقاسمتیموري
انتخابمرکزمشاورهدانشجویيدانشگاهبهعنوانمرکز

مشاورهفعالسال94دانشگاههايکشور

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

افتتاح  کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان

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

خبرنگاران برتر منطقه برگزار شد

نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های   استان گلستان برگزار شد

صفحه3

برگزاری اولین نشست 
شوراي اداري و مالي و 

مديريت منابع دانشگا ههاي 
منطقه دو کشور

ديدار معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری  با 

حضرت آيت ا... نور مفیدی

صفحه8

صفحه9صفحه5

سال پانزدهمـ  شماره 113ـ  دی 95

دراینشمارهمیخوانید:
علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  تقدیر   

تحقیقات و فناوری از ریاست دانشگاه 
 انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان به سمت سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان 
 برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان گلستان 

در دانشگاه

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت؛

برگزاری مراسم و نمایشگاه هفته پژوهش و 
فناوری استان گلستان

صفحه 4 , 5

مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون 
دانشجویی شورای تامین استان گلستان:

16 آذر نماد عدالت خواهی و 
استکبارستیزی جریان روشنفکر 

دانشجویی است

آیت اهلل نورمفیدی:
هدف از وحدت حوزه و دانشگاه 
تحقق آرمان های انقالب است 

برگزاری مراسم روز جهانی 
خاک و افتتاح اولین 

موزه خاک ایران
صفحه  2

صفحه  7صفحه  12

معاون آموزشي  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري:

یکی از توفیقات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان تخصصی بودن آن است که این 

ماهیت تخصصی باید حفظ شود

صفحه  3

سال شانزدهمـ  شماره 116ـ  بهار 96

آشنایی با فعالیت های 
مرکز کارآفرینی و 

مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه

دکتر تربتی نژاد :
انتظار از 

دانشگاه ها، رفع 
مشکالت جامعه 

است

کسب دو مقام برتر توسط روابط 
عمومی دانشگاه در دومین 

جشنواره  خبرنگاران و روابط 
عمومی های دانشگاهها 

و پارک های علم و فناوری 
منطقه 2 کشور 

 جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 برگزار شد

صفحه  5 صفحه  2

رشد چهار برابری درآمدهای 
دانشگاه  علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان در سال 
95 نسبت به سال 92

عید سعید فطر  رب عموم دااگشنهیان فرهیخته مبارک

صفحه  2

صفحه  11



صفحه  232 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

سال شانزدهم / شماره 117 / پاییز 96

از »آموزشگاه عالی جنگل و مرتع« تا »دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان«

 8 آذر
 نکوداشت 60 سال پویایی و شکوفایی

سال هفدهم / شماره 120 / بهار 1397

 برگزاری مراسم 
نکوداشت 
مقام معلم

بازدید علمی محققان 
آلمانی  از جنگل 

آموزشی و پژوهشی 
شصت کالته

 کسب عناوین برتر توسط روابط 
عمومی دانشگاه در سومین 

جشنواره روابط عمومی های برتر 
دانشگاه ها و پارک های علم و 

فناوری منطقه 2 کشور

 حضور 30 غرفه 
دانشجویی در جشنواره 

حرکت دانشگاه

افتتاح بوستان امید دانشگاه بازدید از مراحل ساخت استخربازدید از کسب و کارهای کارآفرینی دانشجویان

صفحه  4صفحه  7 صفحه  4 صفحه  2

با حضور رییس سازمان امور دانشجویان کشورصورت گرفت: 

افتتاح فاز اول مجموعه ورزشی دانشگاه

سال هجدهم / شماره 123 / تیر 1398

  ارتقای 10 پله ای دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

صفحه  13

امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک هیأت 

ویژه گزارش ملی 
سیالب ها و دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان

امضاء تفاهم نامه با آکادمی علوم چین و افتتاح مرکز 
تحقیقات مشترک علوم زمین 

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

صفحه  17

صفحه  7

سال شانزدهم / شماره 118 / دی 1396

 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.

صفحه  6ـ7

صفحه  3صفحه  6صفحه  4

قائم مقام وزیر علوم، در آیین نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه:

سال هفدهم / شماره 121 / مهر 1397

با حضور رییس دانشگاه و  دانشجویان جدیدالورود صورت گرفت: 

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود  در میعاد مهر 
گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود دختر و پسر )میعاد 
مهر( در اردوگاه فرهنگی بقیه ا...  شصت کالته دانشگاه برگزار شد.

در گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود پسرکه هجدهم مهرماه 
برگزار شد، عالوه بر پیاده روی در مسیر جنگل، دانشجویان با حضور در غرفه 

کارآفرینی از تجربیات دانشجویان کارآفرین دانشگاه استفاده کردند.
از دیگر برنامه های این گردهمایی می توان به اقامه نماز جماعت ظهر 
و عصر، برگزاری مسابقات ورزشی، برنامه های مرکز مشاوره دانشگاه و... 

اشاره کرد.
نوزدهم  که  دختر  جدیدالورود  دانشجویان  گردهمایی  در  همچنین 
مهرماه برگزار شد، دکتر کاشانی نژاد، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه ضمن تبریک به دانشجویان نو ورود، گفت: این دانشگاه با قدمت 
بیش از ۶۰ سال یکی از دانشگاه های برتر کشور در زمینه کشاورزی و منابع 
طبیعی است، سعی مسئولین دانشگاه این است که با توجه به این پیشینه، 
شرایطی را فراهم کنند که نیروهای متخصص را برای حوزه کشاورزی و 

منابع طبیعی کشورتربیت نماید.
در ادامه سروان منتظری کارشناس پلیس فتای استان گلستان پیرامون 
استفاده صحیح از فضای مجازی، نحوه درست نگهداری از اطالعات شخصی 

و چگونگی مواجهه با آسیب های اجتماعی نکاتی را بیان کرد.
از دیگر برنامه های این گردهمایی می توان به پیاده روی در مسیر جنگل،  
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، برگزاری مسابقات ورزشی، برنامه های مرکز 
مشاوره و سخنان سیده یگانه سیدی یکی از دانشجویان برتر آموزشی که در 
زمینه کارآفرینی نیز فعالیتهایی را انجام می دهد در خصوص ایجاد انگیزه و 

کسب مهارت و مشارکت فعال در رویدادهای کارآفرینی اشاره کرد.

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه  و دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مراسم 
بزرگداشت شهدای لشگر ۲۵ کربال  با حضور 
سردار باقرزاده در تاالر خلیج فارس دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار 

شد.
هزارجریبی  دکتر  مراسم،  این  ابتدای  در 
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
جلسات  اینگونه  برگزاری  اهمیت  درخصوص 
فرهنگ  با  آن  پیوند  و  جامعه  روز  مسائل  که 
ایثار و شهادت در آن مطرح می شود، سخنانی 

بیان نمود.

نامدار،  والمسلمین  االسالم  حجت  ادامه  در 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه، دانشجویان را فرماندهان جنگ نرم 
دانست و آنها را به حضور تاثیرگذار و پررنگ در 

چنین جلساتی دعوت کرد.
کمیته  مسئول  زاده  سردارباقر  سپس 
نیروهای  کل  ستاد  مفقودین  جستجوی 
لزوم  به  خود  سخنرانی  بدو  در  مسلح 
انقالب  نظام،  مسائل  به  ورزیدن  اهتمام 
و اسالم اشاره داشت و اعالم کرد: رسالت 
پیشرفت  در مسیر  دانشجو حرکت  و  دانشگاه 

کشور است.

وی با اشاره به لزوم عاقبت اندیشی در امور 
گفت:  یکی از راه های عاقبت اندیشی درست، تفکر 
صحیح نسبت به عمر انسان است تا با بهره گیری 
از معارف اسالمی عاقالنه فکر و عاشقانه عمل کند.

وی درادامه با اشاره به بند ۲۸ برنامه الگوی 
راهبرد  مهمترین  پیشرفت،  ایرانی  اسالمی 
دانشگاه های حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
را صیانت از انفال مسلمین در زمینه کشاورزی و 

منابع طبیعی و محیط زیست، دانست.
از  مراسم  این  پایان  در  است:  ذکر  شایان 
خانواده شهیدان حسینی که ۵ شهید را تقدیم به 

انقالب اسالمی نموده اند، تقدیر به عمل آمد.

سردار باقرزاده در جمع دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

رسالت دانشگاه و دانشجو حرکت در مسیر پیشرفت کشور است

برگزاری بیست 
و سومین کنگره 

گیاه پزشکی ایران 
در دانشگاه

نشست ریاست دانشگاه با 
دانشجویان کارآفرین و 
بازدید ازپیشرفت پروژه 
پارک کارآفرینی دانشگاه

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه 
آنتورپ بلژیک

صفحه  4صفحه  3 صفحه  9

سال هجدهم / شماره 124 / آبان 1398

استاندار گلستان:

 نجات خلیج گرگان 
نیازمند  همفکری 

محققان و مدیران است 
نشست تخصصی دریای خزر، نوزدهم مرداد ماه باحضور جمعی از محققان 
و مدیران در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار 

شد.
استاندار گلستان در این نشست گفت: بحث رژیم حقوقی دریای خزر طبق 
کنوانسیون حفاظت از محیط دریایی دریای خزر در ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۵ با حضور 

پنج کشور حاشیه دریای خزر به تصویب رسید.
دکتر هادی حق شناس افزود: این کنوانسیون برپایه اصل پیش گیرانه دارای چهار 
پروتکل است که تا به حال  فقط پروتکل آمادگی واکنش با سوانح نفتی به تصویب 

رسیده است و مابقی پروتکل ها در حال کارشناسی است.
وی خاطرنشان کرد: تا به امروز هیچ منبع حقوقی درخصوص سهم دهی دریای 

خزر وجود ندارد.
وی تصریح کرد: محیط زیست باید در خدمت انسان ها باشد زیرا اگر اینگونه نبود 
دلیل خلقت محیط زیست بیهوده بود، اما انسان ها باید طبق استاندارد از محیط زیست 

و منابع طبیعی استفاده کنند، زیرا شرعا، عرفا، قانونا و اخالقا باید محیط زیست را به 
نسل آینده تحویل دهیم.

استاندار گلستان بیان کرد: از ابتدای سال جاری، حدود ۵۰ میلیون تن کاال در 
بنادر ایران تخلیه شده است که از این میان فقط ۲/۵ میلیون تن یعنی ۴ درصد در 

بنادر شمالی کشور تخلیه شده است.
وی گفت: نگاه بازرگانی، تفریحی و گردشگری و صنعتی قابل توجهی در بخش 
دریای خزر کشور ایران وجود ندارد در حالیکه امروز باید به فکر جذب سرمایه و استفاده 

بهینه از دریای خزر باشیم.
موضوع خشکسالی  با اشاره به خلیج گرگان تاکید کرد:  دکتر حق شناس 
خلیج گرگان نیازمند توجه، تحقیق و رسیدگی است زیرا طبق گفته محققان، طی 
سالیان آینده و با کاهش سطح آب در خلیج گرگان، معضل ریزگردها و وجود بیابان، 
حیات منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد پس باید به فکر برآورده شدن نیاز آبی در 

خلیج گرگان باشیم.

صفحه  8 صفحه  4

نشست نماینده کمیته کشاورزی 
هیأت ویژه تدوین گزارش سیالب در 

دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان

 در نشست مشترک رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح شد؛ 

موزه علم و فناوری و تاریخ دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

تاسیس  می شود

سال هفدهم / شماره 122 / اسفند 1397

حضور امیردریادار خانزادی 
در دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان

صفحه  2

قرار گرفتن عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان
در لیست پژوهشگران 

پراستناد دنیا در سال 2018

صفحه  3

حضور دانشگاهیان 
دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

جشنواره کارآفرینی مبتنی بر 
پژوهش در تولید و ارزیابی 

فرآورده های دریایی

صفحه  10

برگزاری مراسم نکوداشت روز پژوهش و  تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و 
فن بازار استان گلستان

صفحه  6

صفحه  11صفحه  12

دومین جشنواره کارآفرینی و 
پژوهش در زنجیره ارزش حبوبات

صفحه  10

سال هجدهم / شماره 125 / دی 1398

افتتاح  نخستین جشنواره  
رویش  دانشگاهی 

در دانشگاه علوم کشاورزی
 و منابع طبیعی گرگان

صفحه18

 آمادگی همکاری دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 

دانشگاه هرات افغانستان

مراسم بزرگداشت شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه

برگزاری آیین نکوداشت و تجلیل 
از پژوهشگران برگزیده  دانشگاه

کسب عنوان قهرمانی تیم دانشجویان دختر 
دانشگاه در مسابقات تیراندازی دانشجویان 

دختر دانشگاه های منطقه ۲ کشور

مراسم تقدیر از 
مدیر پایگاه جهانی 
جنگل های هیرکانی 

استان گلستان 
در خانه طبیعت 

گرگان

برگزاری مراسم بزرگداشت روز 
جهانی خاک در دانشگاه

صفحه11

صفحه 5

صفحه19

صفحه20

صفحه14

صفحه  9
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سال هجدهم / شماره 126 / بهمن و اسفند 1398

کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی، 
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه در 

سی و سومین جشنواره بین المللی 
خوارزمی

12

برگزاری مراسم یادبود سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه 

هوایی در دانشگاه
5

کسب عنوان قهرمانی و راهیابی تیم 
فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

12

درخشش روابط عمومی دانشگاه در 
سومین جشنواره روابط عمومی های 

برتر استان گلستان
6

پیام تسلیت وزیر علوم،تحقیقات و 
فناوری و  ریاست دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پی 
درگذشت عضو هیأت علمی دانشگاه

9

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با سفر به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دیدار با 
دانشگاهیان و افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه، دفتر یادبود دانشگاه را امضا کرد.

در متن یادداشت شده توسط دکتر غالمی آمده است: ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و آغاز چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به ماموریت های تخصصی 
در دانشگاه ها و سابقه بسیار خوب این دانشگاه در چند دهه فعالیت علمی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده 

است.
وی در ادامه این یاداشت آورده است: توسعه و ارتقاء دانشگاه های تخصصی کشاورزی در توسعه 
دانش بنیان بخش کشاورزی و ظرفیت اقتصادی عظیمی که در این بخش وجود دارد، نقش کلیدی 

خواهد داشت.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری: 

توسعه و ارتقاء دانشگاه های تخصصی 
کشاورزی، نقش کلیدی در توسعه 

دانش بنیان کشاورزی کشور و ظرفیت 
عظیم اقتصادی آن دارد

ـ 8 9

پایان رقابت داوطلبان 
کنکور سراسری

 سال ۱۳۹۹
6

دیدار و تقدیر رئیس دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان از کارکنان دانشگاه به 

مناسبت روز کارمند
4

اختراع نخستین سامانه فتوولتائیک 

خورشیدی بهینه شده با بکارگیری 

فناوری نانو و لنز فرنل توسط 

پژوهشگران دانشگاه
5

سال نوزدهم / شماره 129 / مرداد و شهریور 1399

افزایش رونق فعالیت های تحقیقاتی 
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

با افتتاح ۳ مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری

تبدیل تهدید کرونا به فرصت،  با استفاده از فضای مجازی 
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

11

اولین جلسه شورای دانشگاه در سال جدید 
به صورت مجازی برگزار شد

2

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گلستان از پروژه های عمرانی دانشگاه

11
در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛ 

تقدیر اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان از زحمات کادر درمانی بخش بیماران کرونا

5

سال نوزدهم / شماره 127 / فروردین و اردیبهشت 1399

افزایش ۱۰۰ درصدی سرانه 
فضای ورزشی دانشگاه

به میزبانی دانشگاه برگزار شد:

نشست تخصصی 

پایداری زیستی 

خلیج گرگان 
10

تولید انواع ماسک 
نانو و N95 در 

شرکت دانش بنیان 
مستقر در مرکز رشد 

دانشگاه 
12

نماینده مردم گرگان و آقال در 
مجلس شورای اسالمی در بازدید 

از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

مطرح کرد:

ساخت مجتمع نوآوری 
در دانشگاه، ابتکاری نو 

در جهت توسعه علمی و 
کارآفرینی استان است

14

با حضور معاون علمی  و فناوری 
رئیس جمهور صورت گرفت: 

بازدید از 
مجموعه های 

علم و فناوری و 
کارآفرینی دانشگاه

16

با حضور سردار قربانی 
فرمانده لشکر ۲۵ کربال در دوران 

دفاع مقدس:

آئین گرامیداشت 
چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس در 
دانشگاه برگزار شد

9

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و به صورت 
مجازی، برای اولین بار در کشور 

برگزار شد:

همایش ملی مدیریت 
و خدمات بوم سازگان 
جنگل های طبیعی و 

دست کاشت
12

سال نوزدهم / شماره 130 / مهر و آبان 1399

آغاز شصت و 
چهارمین سال 

تاسیس دانشگاه 
علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی 

گرگان به عنوان  
میراث علمی، 

فرهنگی و 
تاریخی کشور

سال نوزدهم / شماره 128 / خرداد و تیر 1399

 کسب مقام دوم روابط عمومی 
دانشگاه در جشنواره 

روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی، پارک های علم 
و فناوری و موسسات تابعه وزارت 

علوم، تحقیات و فناوری
4

برگزاری اولین جشنواره مجازی 
سفیران امید و حرکت در 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان 

10

افتتاح سالن اجتماعات مزین 
به نام سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی در دانشگاه
12

پیام تسلیت وزیر علوم درپی 
درگذشت عضو هیأت 

علمی دانشگاه
8  

انعقاد چهار قرارداد مطالعاتی پژوهشی
 دانشگاه با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

توسط عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان صورت گرفت: 

ساخت دستگاه آنالیز 
گیرایی و رئولوژی چسب 

برای اولین بار در کشور
10

با حضور سردار رستمیان، فرمانده 
سابق لشکر ۲۵ کربال:

برگزاری آئین بزرگداشت 

سالگرد شهادت سپهبد
 حاج قاسم سلیمانی 

در دانشگاه
11

استاندارگلستان در آئین اختتامیه 
هفته پژوهش و فناوری استان: 

نهادینه شدن پژوهش در 
موضوعات مختلف، منجر 
به بهبود کیفیت زندگی 

مردم می شود
5

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان صورت 

گرفت: 

برگزاری اولین همایش ملی 
تجربه نگاری و آینده پژوهی 

مدیریت مردم نهاد مخاطرات 
طبیعی با تاکید بر سیل

3

سال نوزدهم / شماره 131 / آذر و دی 1399

 با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه معین برگزار شد:

اولین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان گلستان

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر: 

آئین افتتاح و بهره 
برداری از پروژه بازسازی 

و مقاوم سازی 
بلوک ۲ خوابگاه دختران 

دانشگاه برگزار شد
2

به همت مرکز فناوری اطالعات 

و خدمات رایانه ای دانشگاه و در 

ایام ا... دهه مبارک فجر: 

رونمایی 
از وب سایت جدید 

دانشگاه
2

با هدف خدمت رسانی به 
دانشجویان و همکاران دانشگاهی:

آئین بهره برداری 
از نانوایی جدید 
در پردیس دانشگاه

3

با حضور رئیس دانشگاه، اعضای 
هیأت رئیسه و جمعی از کارکنان 

دانشگاه:

 سالن پرورش مرغ 

تخمگذار  در مزرعه 
آموزشی تحقیقاتی دانشگاه 

افتتاح و راه اندازی شد
3

سال نوزدهم / شماره 132 / بهمن و اسفند 1399

 بازدید 
مشاور علمی 

پژوهشی معاونت 
تحقیقات و فناوری 
ریاست جمهوری 

از پروژه های 
کارآفرینی 

8دانشگاه

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛ 

کارگاه آموزشی با عنوان روابط عمومی هوشمند 
و استانداردهای جهانی

8

رئیس دانشگاه  درآئین تکریم و 
معارفه رئیس دانشکده های علوم 

جنگل و مهندسی چوب و کاغذ 
اعالم کرد:

 جایگاه  مناسب دانشگاه 
مسئولیت ما را 

در برابر انتظارات بسیار 
گسترده جامعه 
بیشتر می کند

3

سال بیستم / شماره 133 / فروردین و اردیبهشت 1400

کسب رتبه نخست دانشگاه
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 در بین دانشگاه های کشاورزی کشور

آئین دید و بازدید نوروزی 
کارکنان دانشگاه 

برگزار شد

کسب موفقیت 
دانشجوی دانشگاه 

در اولین دوره 
مسابقات مسئله 

محور بنیاد ملی 
نخبگان

6

2
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طراحی و چاپ نشریه هوای تازه
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نمونه ای از کلیپ، تیزر و انیمیشن های ساخته شده

کلیپ جشنواره سفیران امید

کلیپ پروژه های عمرانی دانشگاه

کلیپ سرود دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

انیمیشن جشن دانش آموختگی

کلیپ فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه

تیزر جشن دانش آموختگی

کلیپ نوروزی دانشگاه

کلیپ کرونا و تنهایی دانشگاه



صفحه  236 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

تهیه مستندات و اجرای مراسم های مختلف



صفحه  237 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

نمونه طراحی و چاپ کتاب، بروشور و ویژه نامه های دانشگاه

بروشور معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی

بروشور معرفی دانشگاه

بروشور معرفی خانه طبیعت گرگانویژه نامه قیام 5 آذر 1357 مردم گرگان



صفحه  238 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان  نخستین زیست بوم فناوری استان گلستان، سوم تیرماه 1400 

باحضور دکترنوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر علی وطنی، مشاور محترم 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر حق شناس، استاندار محترم گلستان، دکتر منتظری و مهندس سنگدوینی، نمایندگان 

محترم مردم گرگان و آق قال درمجلس شورای اسالمی، مهندس حمیدی، فرماندار محترم گرگان و جمعی از مدیران و مسولین استانی 

افتتاح شد.

نخستین مجتمع تخصصی امنیت آب، غذا و انرژی با هدف تکمیل چرخه علم و فناوری و شتابدهی در راه اندازی و توسعه شرکت های 

دانش بنیان و حمایت از تولیدات مبتنی بر تحقیقاتی که توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان صورت می گیرد راه اندازی شده و در 

نتیجه فعالیت مجتمع نوآوری و با توجه به اهمیت موضوع آب، غذا، انرژی و محیط زیست، این دانشگاه به پایگاه تولید فناوری های 

نوین و فراهم  سازی شرایط مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان تبدیل خواهد شد.

تکمیل فعالیت این پروژه از سال 1۳۹۵ با زیربنای ۳۶4۷ مترمربع شروع شده است که بیش از  1۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن از 

محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و حمایت های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هزینه شده است.

آدرس پست الکترونیک: 

guasnr@gau.ac.ir

آدرس: گرگان، 

خیابان شهید بهشتی 

ـ  01۷  تلفن: 1ـ 20۳0 ۳222 

 مجتمع نوآفرینی دانشجویی 
زیربنا:  216 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه خوابگاه دانشجویی پسران 
زیربنا:  3335  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %50 شروع:  1394ـ 

  سردر پردیس جدید دانشگاه
ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %95 شروع:  1397ـ 

توسعه گلخانه ها  
مساحت:  1120 مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %65 شروع:  1397ـ 

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع غذایی 
زیربنا:  1440 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه منابع طبیعی 
زیربنا:  7992  مترمربع

ـ  سال 1399: 75 % پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 15% ـ 

 پروژه مجتمع آزمایشگاهی 
زیربنا:  4400  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %50 شروع:  1393ـ 

زمین ورزشی چندمنظوره  
مساحت:  37×22 مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %80 شروع:  1398ـ 

دیوار نگاره دانشگاه  
ـ  بهره برداری: مهر 1399 شروع:  1398ـ 

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و 
فرآورده های چندسازه چوبی زیربنا:  1680 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه دانشکده جنگلداری 
زیربنا:  5000  مترمربع

ـ  سال 1399: %85 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 5% ـ 

 پروژه مجتمع نوآوری 
زیربنا:  3000  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %90 شروع:  1396ـ 

بوستان طبیعت )کلکسیون گیاهان مرتعی و دارویی(  
ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %95 شروع:  1397ـ 

 پارک کسب و کار دانشجویی 
مساحت:  6000 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1395ـ 

بازسازی بلوک 2 خوابگاه دختران
ـ  اتمام: آذر 1399 شروع:  1397ـ 

مجتمع نوآوری
نخستین زیست بوم فناوری استان گلستان

تأسیس 1336

گاه ات سال 1399 زگارش اقدامات  توسعه فضااهی کالبدی دانش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان

دهه فجر انقالب اسالمی رگامی باد

بروشور معرفی مجتمع نوآوری دانشگاهبروشور گزارش اقدامات توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه

بروشور معرفی رشته های مختلف دانشگاه

بروشور معرفی دانشگاه



صفحه  239 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

کتابچه معرفی دانشکده های دانشگاهویژه نامه اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه

گلخانه  1گلخانه  2 زمین های کشاورزی

مزرعه نوآفریین دانشجویی
زیرمجموعه مجتمع نوآوری دانشگاه

درختان و گیاهان

فنس کشی موتور خانهترانس برق، چاه و منبع آب

سردر ورودیکانکس

تانکر آبساختمان نگهبانی

بروشور معرفی مزرعه نوآفرینی دانشجویی دانشگاهویژه نامه اقدامات دانشگاه در سیل سال 1398



صفحه  240 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

60 سال پویایی و شکوافیی
ویژه نامه شصتمین سال تاسیس 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
8 آذر ماه 1396

گزارش عملکرد خانه طبیعت گرگان در 105 صفحهویژه نامه شصتمین سال تاسیس دانشگاه در 32 صفحه

گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  کتاب 
)پیشینه اسناد و تصاویر( در 570 صفحه

کتاب گل ها و گیاهان گل دار دانشگاه در 52 صفحه



صفحه  241 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله

کسب 23 مقام برتر در جشنواره های کشوری و منطقه ای

 ردیف عنوان زمان و محل برگزاری

 2 کشور برتر هایعمومی روابط جشنواره یازدهمین در عمومی روابط برتر مدیر بخش در دوم مقام کسب تهرانـ  2934 دی 42

 4 دانشگـاه عمومی روابط مسئول توسط اخیر سال  06در ایران برتر عمومی روابط ستاره مقام کسب ـ تهران 2939 اردیبهشت 42

 9 گلستان استان هایعمومی روابط جشنواره در بهبود ریزی،برنامه حوزه در برتر مقـام کسب ـ گلستان 2939خرداد  8

 2 کشور هایعمومی روابط انتشارات ملی جشنواره نهمین در سرمقاله بخش اول مقام کسب ـ تهران 2932 تیر  4

 5 کشور هایعمومی روابط انتشارات ملی جشنواره نهمین در عکس بخش دوم مقام کسب ـ تهران 2932 تیر  4

 0 کشور هایعمومی روابط انتشارات ملی جشنواره نهمین در بروشور بخش سوم مقام کسب ـ تهران 2932 تیر 4

 2 کشور 4 منطقه فنـاوری و علـم هایپارک و هادانشگاه عمومی روابط جشنـواره اولین مستندسازی بخش برتر مقام کسب ـ گرگان 2935  خرداد 3

 8 کشور 4 منطقه فناوری و علم هایپارک و هادانشگاه عمومی روابط جشنواره اولین ویژه جایزه کسب ـ گرگان  2935  خرداد 3   

 3 کشور 4 منطقه هایدانشگاه هایعمومی روابط جشنواره دومین در هامناسبت و مراسم حوزه در برتر مقام کسب ـ بابلسر 2930  اردیبهشت 2 

 26 کشور 4 منطقه هایدانشگاه هایعمومی روابط جشنواره دومین در ارزیابی و نظارت ریزی،برنامه حوزه در برتر مقام کسب ـ بابلسر 2930  اردیبهشت  2

  هاعمومی روابط از تجلیل و معرفی جشنواره سومین در ارتباطات بخش برتر مقام کسب ـ گیالن 2932  

 کشور 4 منطقه هایگاهدانش عمومی روابط برتر خبرنگاران و

22 

  هاعمومی روابط از تجلیل و معرفی جشنواره سومین در توانمندسازی و فعالیت بخش برتر مقام کسب ـ گیالن 2932  

 کشور 4 منطقه هایدانشگاه عمومی روابط برتر خبرنگاران و

24 

 29 کشور 4 منطقه هایدانشگاه برتر خبرنگاران و هاعمومی روابط از تجلیل و معرفی جشنواره سومین در برتر مقام کسب ـ گیالن 2932  

 22 کشور 4 منطقه هایدانشگاه عمومی روابط فیلم جشنواره دومین عمومی روابط بخش برتر مقام کسب ـ گیالن 2932  

 25 کشور 4منطقه پژوهشی مراکز و هادانشگاه عمومی روابط فیلم جشنواره دومین دانشجویی بخش برتر مقام کسب ـ گیالن 2932  

 هادانشگاه عمومی روابط جشنواره چهارمین اجرای و ریزیبرنامه نظارت، بخش برتر مقام کسب ـ بهشهر 2938  

 کشور 4منطقه پژوهشی مراکز و 

20 

 22 کشور 4 منطقه پژوهشی مراکز و هادانشگاه عمومی روابط جشنواره چهارمین توانمندسازی بخش برتر مقام کسب ـ بهشهر 2938  

 28 دانشگاه کوتاه فیلم جشنواره در برتر مقام کسب ـ تهران 2938  

 23 گلستان استان اجرایی هایدستگاه عمومی روابط جشنواره سومین در تبلیغات بخش برتر مقام کسب ـ گرگان 2938  

 46 اجرایی های دستگاه عمومی روابط جشنواره سومین در دانشگاه عمومی روابط مسول توسط برتر کارشناس مقـام کسب ـ گرگان 2938  

 42 کشور فناوری و پژوهشی مراکز و هادانشگاه برتر هایعمومی روابط جشنواره انتشارات و تبلیغات بخش در دوم مقام کسب ـ تهران 2933 

  خبرنگاران از تجلیل و معرفی جشنواره پنجمین در ارزیابی و ریزی برنامه نظارت، بخش در برتر مقام کسب بابلـ  2933 آبان 

 کشور 4 منطقه هایدانشگاه های عمومی روابط و

44 

  خبرنگاران از تجلیل و معرفی جشنواره پنجمین در نو های ایده بخش در برتر مقام کسب بابلـ  2933 آبان

 کشور 4 منطقه هایدانشگاه هایعمومی روابط و

49 

 



صفحه  242 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله



صفحه  243 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله



صفحه  244 گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در دولت تدبیر و امیدگزارش عملکرد 8 ساله



guasnr@gau.ac.ir :آدرس پست الکترونیک

ـ  017  آدرس: گرگان، خیابان شهید بهشتیـ  تلفن: 1ـ 2030 3222 


