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مراسم سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی 
با حضور دکتر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان، دکتر شتایی، 
سرپرست دانشگاه، اعضای هیأت علمی و جمعی از کارکنان و دانشجویان، 

سه شنبه، سیزدهم دی ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر به خصوص شهید حاج 
قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی کسی است که جان خود را در راه والیت و 

حفظ کیان کشور ایثار کرد و همه ما باید قدردان ایشان باشیم.
دکتر شتایی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت اهلل مصباح یزدی 
به عنوان عمار انقالب گفت: آیت اهلل مصباح عمر بابرکت خویش را صرف دین و 

تعلیم آن و دفاع از جایگاه والیت فقیه گذراند.
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  وصیت  از  قسمت هایی  بیان  به  سپس  وی 
پرداخت و گفت: ایشان در وصیت نامه خود به دو امر دفاع از کشور به عنوان حرم 
و دفاع از والیت برای نجات اسالم تاکید داشته اند که امیدوارم همه ما بتوانیم عامل 

و عالم به فرامین و وصایای شهدا باشیم.
قاسم  حاج  اینکه  به  اشاره  با  گلستان  استان  دادگستری  کل  رئیس  ادامه  در 
دفاع  را صرف  از عمر خویش  و چهل سال  بود  سلیمانی یک مجاهد فی سبیل ا... 
از اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرد، به بیان خصوصیات فردی و 
اخالقی ایشان از جمله تواضع و فروتنی، نبوغ نظامی در بحث تسلط به دانش رزمی 
به صورت میدانی، اخالص، ارادت و تمسک ایشان به اهل بیت )ع(، والیت مداری 

و توقف ناپذیری در حرکت های میدانی ایشان پرداخت.
ابعاد حقوقی ترور شهید قاسم  دکتر آسیابی سپس به تحلیل و بررسی 
اصل  یک  نظامی  همکاری های  بین المللی  عرصه  در  گفت:  و  پرداخت  سلیمانی 

شناخته شده است و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مغایر با منشور سازمان ملل 
بوده و مصداق تروریسم دولتی است.

وی با اشاره به اقدامات قضایی و حقوقی صورت گرفته در خصوص ترور 
پرونده  یک  ترور،  این  قضایی  پیگیری  منظور  به  گفت:  سلیمانی  قاسم  شهید 
قضایی در کشور ایران و یک پرونده قضایی در کشور عراق و یک کمیته مشترک 
بین دو کشور تشکیل شده  و با توجه به دشوار بودن دسترسی به متهمان پرونده، 

روند پیگیری این پرونده با سرعت کمتری در حال انجام است.
دکتر آسیابی با اشاره به حوادث اخیر کشور، مرگ خانم مهسا امینی را 
کشور  تمایز  وجه  گفت:  و  کرد  بیان  در کشور  اغتشاش  ایجاد  برای  بهانه ای 
زندگی  در  اجتماعی  مقررات  رعایت  و  است  حجاب  حفظ  کشورها  سایر  با  ایران 

روزمره، امری واجب محسوب می شود.
وی افزود: در کشورهای کانادا، فرانسه و انگلیسی که خود را مهد آزادی بیان 
اما همان  معترضین صنفی می دهند  به سرکوب  می نامند، مسئولین کشور دستور 

مسئوالن، از اغتشاشات صورت گرفته در کشور ایران حمایت می کنند.
دکتر آسیابی با بیان اینکه در کشور هیچ فردی بر اثر تیراندازی مستقیم 
نیروهای انتظامی کشته نشده و دشمن با پروژه کشته سازی به دنبال ایجاد 
خوشبختانه هوشیاری  برهم زدن آرامش روانی و تحریک جامعه است گفت: 
و بصیرت مردم و جدا شدن صف معترضین از اغتشاشگران باعث ایجاد آرامش در 

جامعه گردید.
گفتنی است: اجرای سرود توسط گروه سرود جوانان انتظار، اجرای متن ادبی 
توسط دانش آموز نونهال و تقدیر از خانواده های شهیدان مدافع حرم سید احسان 
حاجی حتم لو و قاسم تیموری از شهدای مدافع حرم، و شهید عباسعلی اصفهانکالته 

از شهدای امنیت، از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

دکتر شتایی در مراسم سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه عنوان کرد:

شهید سلیمانی جان خود را در راه والیت و حفظ کیان کشور ایثار کرد 
و همه ما باید قدردان ایشان باشیم

نشست مشترک سرپرست دانشگاه با مدیریت پدافند غیرعامل استان گلستان برگزار شد
نشست مشترک دکتر شتایی سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان با محمد تقی محمدی، مدیر پدافند غیرعامل استان گلستان با 

هدف انجام همکاری  های مشترک بین سازمانی برگزار شد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست 
گفت:  با سایر سازمان  ها  دانشگاه  همکاری های  ارتقاء سطح  بر  تاکید  ضمن 
بهره مندی  و  و ظرفیت های موجود هر سازمان  قابلیت ها  ارایه  و  معتقدیم همفکری 

مشترک بین سازمانی می تواند در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری مؤثر باشد.
 دکتر شتایی با اشاره به اهمیت توجه به پدافند غیرعامل افزود: امروزه در 
دنیا به بحث پدافند غیرعامل توجه ویژه ای می شود و این توجه زمینه ساز پیشگیری از 

بسیاری حوادث خواهد شد.
 سپس مدیر پدافند غیرعامل استان گلستان به ارائه نکاتی در خصوص 
با فعال سازی کمیته  دانشگاه می تواند  تهدیدات حوزه زیستی پرداخت و گفت: 
پدافند غیرعامل در دانشگاه، در زمینه فرهنگ سازی و ارتقاء دانش پدافند غیر عامل 

اقدام موثری داشته باشد.
 محمدی بر ایجاد آزمایشگاه مرجع تهدیدات زیستی، نوپدید و نوظهور در 

استان تأکید کرد و گفت: با رعایت پدافند غیرعامل می توان از اماکن مختلف دانشگاه 
از جمله گلخانه های موجود حفاظت کرد.

 وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل استان نیازمند استفاده از فناوری های روز در 
مطالعه تهدیدات هستیم بر فعال سازی انجمن علمی و راه اندازی کرسی های نظریه پردازی 

در حوزه پدافند غیر عامل در دانشگاه تأکید کرد.
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نشست علمی ـ رسانه ای احیای خلیج گرگان با حضور اعضای هیأت علمی 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، مدیران و کارشناسان اداره کل 
منابع طبیعی استان گلستان و جمعی از خبرنگاران استان، یازدهم دی ماه به 

میزبانی دانشگاه در سالن اندیشه برگزار شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
این نشست خلیج گرگان را یکی از نعمت های بزرگ استان بیان کرد و گفت: 
متاسفانه این نعمت دچار بحران است و باید این بحران به صورت ملی پیگیری شده تا از 

همه ظرفیت ها و اعتبارات کشور برای حل مشکالت آن استفاده شود.
دکتر موسی حسام با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با توجه 
به ماهیت تخصصی آن در بحث خلیج گرگان به صورت جدی وارد شده و یک کارگروه 
تخصصی با حضور چهل عضو هیأت علمی و کارشناسان دستگاه های مرتبط تشکیل و 
به بررسی علمی و ارائه طرح در آن می پردازد که در همین راستا پیشنهادیه طرح جامع 

حفاظت از خلیج گرگان در حال تدوین و ارسال به استانداری گلستان می باشد.
وی با بیان اینکه خلیج گرگان به لحاظ هیدرولوژی و هیدرولیکی بیش از ۹۰ 
درصد تحت تاثیر کشورهای همسایه قرار دارد خاطر نشان کرد: ما در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به دنبال نشست مشترک با دانشگاه های پیرامونی دریای 

خزر برای حل این معضل هستیم.
دکتر ذوالفقاری، مدیر طرح خلیج گرگان در دانشگاه در این خصوص گفت: 
پژوهش های مربوط به خلیج گرگان از سال های گذشته صورت گرفته اما این پژوهش ها 
از سال ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت منسجم انجام 

شده و دانشگاه به لحاظ اجرایی و عملی با مسئولین همگام بوده است.
وی افزود: موضوع خلیج گرگان در دانشگاه در چهارده کارگروه شامل کارگروه های 

اقتصادی، اجتماعی، قوانین، اکولوژی، آبخیزداری و... دنبال می شود.
مدیر کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
بیان داشت: بر اساس مصوبات کمیته ملی تاالب ها، پانزده اقدام مصوب و ابالغ شده 
و از این میان یک اقدام جهت بررسی امکان ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر توسط 
پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور انجام و نتایج آن به مراکز ذیربط ارائه شده 

است.
دکتر ذوالفقاری در پایان پسروی آب خلیج گرگان و احتمال خشکی آن و یا 
حفظ شرایط حاضر و بهبود آن را دو سناریو محتمل برای خلیج گرگان بیان کرد 
و گفت: در هر دو سناریو انجام الیروبی جهت تبادل آب در بین خلیج و دریا مورد تأکید 

است تا از مشکالت زیست محیطی در آینده جلوگیری شود.
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  شریف زاده،  دکتر  ادامه  در 
منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه بیشتر نگاه ها در سطح سیاست گذاری در 
حوزه خلیج گرگان، نگاه تکنیکال و سازه ای است و با توجه به تجربه دریاچه 
ارومیه، نگاه سازه ای نخواهد توانست پاسخگوی مسئله باشد گفت: باید تاثیرات 
اجتماعی وقوع سناریوهای فوق الذکر بر جوامع محلی بررسی و بحث اشتغال های جایگزین 

و ظرفیت سازی های مناسب مورد توجه قرار گیرد.
وی بر تبدیل بحث خلیج گرگان به یک گفتمان استانی تأکید کرد و افزود: در 
کنار بحث علمی و اقدامات اجرایی در خصوص خلیج گرگان آگاهی آحاد جامعه می تواند 

زمینه ساز تسریع در پیشرفت احیای خلیج گردد.
سپس دکتر ارشک حلی ساز، از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان مسیر علمی و فنی تا اجرایی نمودن آن را مسیر پیچیده و پرچالشی بیان و 

بر تبیین نقش اساسی محیط زیست در زندگی امروز انسان تأکید کرد. 
وی با بیان اینکه محیط زیست، خاک، گیاه و غیره مباحث فانتزی و حاشیه ای 
نیست خاطر نشان کرد: نیاز است تا مسئوالن نهادهای رسمی و غیررسمی در سطوح 
ملی، استانی و بین استانی در مسئله خلیج گرگان دخیل شده و آن را به عنوان مسئله روز 

استان و کشور تلقی کنند.
در ادامه این نشست، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان گلستان بر نقش مدیریت 
جامع حوزه آبخیز استان و توجه و کنترل رسوبات ناشی از اراضی باالدست و حفظ حقابه 

خلیج جهت حفظ خلیج گرگان تأکید کردند.
همچنین خبرنگاران حاضر در نشست به ارایه سواالت خود پیرامون مراحل الیروبی 
خلیج گرگان، اقدامات انجام شده و اثرات خشکی احتمالی خلیج بر منطقه و... پرداختند 

که به آنان پاسخ داده شد.
گفتنی است: در پایان این نشست پوستر کارگاه طراحی پوستر و تبلیغات شهری با 
موضوع »خلیج گرگان سهمی برای آیندگان« که قرار است به همت حوزه هنری استان 

گلستان در گرگان برگزار شود، رونمایی شد.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

ـ رسانه ای   نشست علمی 
احیای خلیج گرگان

با هدف ایجاد مهارت افزایی در دانشجویان و بهره مندی از ظرفیت های مشترک 
طرفین، تفاهم نامه مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، هفتم دی ماه در سالن توحید دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با بیان اینکه با 
توجه به ظرفیت های علمی دانشگاه و ظرفیت های مهارتی موجود در اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان، می توانیم با همکاری متقابل در زمینه ایجاد مهارت برای جامعه هدف 
که دانشجویان و کارمندان دانشگاه هستند، اقدام کرده و گامی در جهت ایجاد اشتغال در 

جامعه برداریم.
دکتر شتایی سپس بر اجرایی سازی تفاهم نامه تاکید کرد و افزود: یکی از سیاست های 
اتخاذ شده در دانشگاه برگزاری متعدد دوره های آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان و ایجاد 
مهارت عملی در کنار مهارت تئوری است که امیدواریم به واسطه این تفاهم نامه این امر 

محقق شود.
 در ادامه سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان بیان داشت: 
در اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان بر اساس چهار شاخص سرانه فضای آموزشی، 
آموزش های مهارتی، سرانه هزینه های آموزش های مهارتی و سرانه دسترسی به آموزش های 
مهارتی، سند برنامه یک ساله تدوین شده و بر اساس آن از وضع موجود به سمت وضع 

مطلوب در حال حرکت هستیم.
 دکتر حمزه کرایلو یکی از برنامه های خود در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان را احداث فضایی برای آموزش مهارت های نوین بیان کرد و افزود:  دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دارا بودن ظرفیت و پتانسیل باالی علمی و اساتید 
برجسته در حوزه های تخصصی می تواند نقش بسزایی در برگزاری آموزش های مهارت های 

نوین داشته باشد.
 وی در پایان از بهره مندی از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه جهت استانداردنویسی 

مشاغل استقبال کرد.

امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان
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در راستای گسترش همکاری های بین المللی؛ 
قرارداد های اراسموس بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 

دانشگاه های Usak ترکیه و Tuscia ایتالیا امضاء شد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور گسترش همکاری های بین المللی 
و تقویت روابط علمی و تحقیقاتی و با هدف تبادل استاد و دانشجو، همکاری های علمی، 
 Usak همکاری های آموزشی و تبادل اطالعات، دو تفاهم نامه همکاری را با دانشگاه های

ترکیه و Tuscia ایتالیا به امضاء رساند.
و دانشجویان  اعضای هیأت علمی  از  تعدادی  تفاهم نامه، هر ساله  این دو  اساس  بر 
دانشگاه می توانند برای مدت زمان مشخص از امکانات دانشگاه Usak ترکیه و دانشگاه 
Tuscia ایتالیا استفاده و به همکاری با اعضای هیأت علمی آن دانشگاه ها جهت انجام 

کارهای تحقیقاتی و علمی بپردازند.
 گفتنی است: با انجام این دو تفاهم نامه و به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی، تعداد 
 Usak دو دانشجو و یک عضو هیأت علمی دانشگاه برای مدت چهار ماه به دانشگاه
ترکیه اعزام شدند و دو دانشجو برای مدت پنج ماه به دانشگاه Tuscia ایتالیا اعزام 

خواهند شد.
**********

در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی دانشگاه های گرگان؛ 
از دانشجویان مقام آور دانشگاه تجلیل شد

 در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی دانشگاه های شهرستان گرگان که بمناسبت 
گرامیداشت شانزدهم آذر، روز دانشجو، با مشارکت هیأت ورزش های دانشگاهی استان 
گلستان، یکشنبه، چهارم دی ماه در سالن همایش های دانشکده مائده برگزار شد از فاطمه 
سلمانیان، دانشجوی رشته صنایع غذایی دارنده مقام نایب قهرمانی در رشته بدمینتون 
و امیرمحمد قانع، دانشجوی رشته علوم دامی و دارنده مقام سوم مسابقات تیراندازی این 

مسابقات تجلیل شد.
این مسابقات در بخش دختران در چهار رشته ورزشی دارت، طناب زنی، بدمینتون و 
تنیس روی میز و در بخش پسران در رشته های بسکتبال سه نفره، تیراندازی، شطرنج و 
تنیس روی میز به میزبانی دانشگاه های شهرستان گرگان برگزار شد که اداره تربیت بدنی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میزبانی برگزاری مسابقات در رشته تنیس 

روی میز در دو بخش پسران و دختران را برعهده داشت.
 گفتنی است: در این مراسم از علی سپهری فر، مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان بدلیل همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات، با اهدای لوحی، 

تقدیر بعمل آمد.
**********

آیین تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شد

آیین تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چهارم دیماه با حضور مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان، فرمانده بسیج دانشجویی استان گلستان، 
رئیس و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
همچنین سایر مسئولین، کارشناسان فرهنگی و دانشجویان بسیجی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه حجت االسالم والمسلمین طاهری به پیشتازی و حضور بسیج در صف اول 

تمامی عرصه های سخت اشاره کرد و این حضور را ضامن پایداری نهال انقالب اسالمی و 
سربلندی کشور دانست.

سرپرست دانشگاه نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بسیجی بودن افتخاری بزرگ برای 
ماست گفت: در تمامی حوزه ها که تغییر و تحول اتفاق می افتد باید هدف اصلی که همانا 

پیاده سازی اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است، سرلوحه کار قرار گیرد.
دکترشتایی افزود: کسی که مسئولیت فرماندهی بسیج را برعهده می گیرد باید در قبال 

این مسئولیت پاسخگو باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ویژگی های یک فرمانده مطلوب بسیج دانشجویی، الیق 
و به روز بودن، اِشراف داشتن و تسلط بر تمامی جوانب کار، میدانی بودن، حلم و صبر و 
تعامل با تمامی فعاالن فرهنگی، بویژه بسیج اساتید و کارکنان دانشگاه و در نهایت تصمیم 

گیری قاطعانه و پرهیز از انفعال است. 
در ادامه سرهنگ فرامرزی، مسئول بسیج دانشجویی استان نیز با گذری به تاریخ صدر 
اسالم تا کنون و اشاره به تحوالت و اتفاقات اخیر در جهان و جامعه به هوشیار بودن و در 

عرصه بودن جوانان تاکید کرد.
 وی همچنین با اشاره به حضور دانشجویان بسیجی در شرایط سخت کرونا وفعالیت های 
جهادی، در خصوص پرهیز از حواشی، هماهنگی و انسجام با سایر بخش های فرهنگی 
بویژه بسیج اساتید و کارکنان، خودسازی و مراقبت از خود و در نهایت در نظر گرفتن 

اولویت های ماندگار و اثربخش نکاتی را بیان کرد.
 در پایان این آیین، ضمن اهداء لوح تقدیر و هدایایی از سوی بسیج دانشجویی استان، 
نهاد رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشجویان بسیجی دانشگاه به وحید 
شاطری، مسئول سابق حوزه بسیج دانشجویی، لوح تنفیذ مسئولیت به محمد جواد 

سلیمانی، مسئول جدید حوزه بسیج دانشجویی اهدا شد.
**********

تیم دکترا قهرمان مسابقات لیگ والیبال درون دانشگاهی دانشجویان 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شد

دومین دوره از مسابقات لیگ والیبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۴۰۱ با حضور چهار تیم در سالن ورزشی شهید رضازاده 
دانشگاه بصورت دوره ای برگزار شد که در پایان، تیم دانشجویی دکترا موفق شد عنوان 

قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب نماید.
  پس از تیم دکترا که با ترکیب هادی پورموسی، علی حقانی، حسن روحانی پور، ایوب 
رضایی، علیرضا دانشی، علی سپاهی، ساالر پورساالر و فرزاد آدوسی به عنوان قهرمانی 

دست یافت، تیم های والیبال بتا و آلفا به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. 
گفتنی است: در پایان این مسابقات، سهیل رنجکش از تیم آلفا به عنوان فنی ترین بازیکن، 
آرمان دوجی از تیم بتا به عنوان بهترین پاسور این دوره از مسابقات معرفی و حسن 

روحانی پور از تیم دکترا به عنوان بازیکن اخالق مسابقات انتخاب شد.
**********

 International Journal of Plant ارتقاء رتبه نشریه بین المللی
Production دانشگاه در سال ۲۰۲۱ 

رئیس دفتر نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از ارتقاء رتبه 
 International Journal of Plant Production نشریه بین المللی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۲۰۲۱ خبر داد.
دکتر سید حسین حسینی فر در این خصوص گفت: این نشریه در اسکوپ زراعت که 
شامل ۹۰ عنوان نشریه از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای مختلف دنیا می شود 

در سال ۲۰۲۰در رتبه ۵۲ قرارداشت که درسال ۲۰۲۱ در رتبه ۲۸ قرار گرفته است.
وی افزود: این نشریه که توسط انتشارات بین المللی اسپرینگر به چاپ می رسد در حال 
 Web of Sciences قراردارد که امیدواریم در ارزیابی سال جاری Q۲ حاضر در رده

به رده Q۱ ارتقا یابد.
دکتر حسینی فر در پایان این ارتقا را حاصل تالش و اهتمام ارکان نشریات دانشگاه دانست 
 International Journal و از زحمات سردبیر و اعضای هیات تحریریه نشریه

of Plant Production در جهت ارتقاء کیفیت آن قدردانی کرد.
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واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه موفق به کسب 
تأییدیه دانش بنیان شد

شرکت زیست فناور سارا ژن پردیس با مدیر عاملی دکتر ساره حاتم زاده، از دانش آموختگان 
رشته بیماری شناسی گیاهی ـ قارچ شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان موفق به کسب تأییدیه دانش بنیان در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع 

غذایی شد.
 این شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه مستقر بوده و در زمینه کود، سموم 

بیولوژیک و کیت های استخراج DNA فعالیت دارد.
 دکتر حاتم زاده از دانشجویان فعال دانشگاه بوده که موفق به دفاع از رساله دکتری خود با 
نمره ۲۰ گردیده و سه مقاله و سه اختراع را تا کنون به نام خود ثبت و آخرین مقاله خود 

را در ژورنال Applied microbiology دانشگاه اکسفورد به چاپ رسانده است.
**********

مسابقات لیگ مینی فوتبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با قهرمانی تیم هانا پایان یافت

مسابقات لیگ مینی فوتبال درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان با حضور هشت تیم در زمین فوتبال چمن مصنوعی نشاط پردیس دانشگاه 
برگزار شد و در پایان تیم دانشجویی هانا موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات 

را کسب نماید.
 این مسابقات در دو مرحله شامل مرحله مقدماتی و مرحله حذفی برگزار و تیم های حاضر 

در بیست و هفت بازی طی ۹ هفته با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 پس از تیم ها نا که با ترکیب امیرحسین ناصری، علی جعفری، فرزاد تیزبخش، ماهان 
رفیعی پور، عماد صادقی، علی دهقان، مهرشاد امینی، محمد راستگو کوشا و محمد بورازاده 
به عنوان قهرمانی دست یافت، تیم های فوتبال مازندران و دکترا به ترتیب در رتبه های 

دوم و سوم قرار گرفتند.
 گفتنی است: در پایان این مسابقات، فرزاد تیزبخش به عنوان بهترین گلزن، امیر 
مهردوست، به عنوان بهترین بازیکن فنی و امیرحسین ناصری به عنوان بهترین دروازه بان 

این دوره از مسابقات معرفی و افشین شیبانی به عنوان بازیکن اخالق انتخاب شد.
**********

کسب مقام دوم توسط دانشجوی دانشگاه در مسابقات بدمینتون دانشجویان 
دختر دانشگاه های شهرستان گرگان

 به مناسبت گرامیداشت شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، مسابقات بدمینتون دانشجویان 
دختر دانشگاه های گرگان، در سالن امام علی)ع( گرگان برگزار شد که طی آن فاطمه 

سلمانیان، دانشجوی رشته صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
موفق شد مقام دوم این مسابقات را کسب نماید.

در این مسابقات که به صورت انفرادی برگزار شد، دانشجویان دانشگاه های علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، گلستان، فرهنگیان، فنی و حرفه ای مائده، آزاد اسالمی گرگان، 
پیام نور و علمی و کاربردی گرگان حضور داشتند که در پایان رقابت ها، دانشجویان 
دانشگاه فنی و حرفه ای مائده موفق به کسب رتبه اول و دانشگاه گلستان رتبه سوم این 

دوره از مسابقات را کسب کردند.
 گفتنی است: در این مسابقات از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چهار 
نماینده حضور داشتند که آیالر حاجی حسینلو، حنانه فردی و فاطمه اصغری دیگر 

نمایندگان دانشگاه در این رقابت ها بودند.
**********

کسب مقام سوم توسط دانشجوی دانشگاه در مسابقات تیراندازی دانشجویان 
دانشگاه های شهرستان گرگان

به مناسبت گرامیداشت شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، مسابقات تیراندازی دانشجویان 
پسر دانشگاه های شهرستان گرگان، یکشنبه، بیستم آذرماه در محل سالن تیراندازی 
امام محمدباقر )ع( مجموعه ورزشی آزادی شهرستان گرگان برگزار شد که طی آن 
امیرمحمدقانع، دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد مقام 

سوم این مسابقات را کسب نماید.
  در این مسابقات که به صورت انفرادی برگزار شد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، 
فرهنگیان، فنی و حرفه ای، آزاد اسالمی گرگان، پیام نور، علمی و کاربردی و دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حضور داشتند که در پایان رقابت ها، دانشجویان دانشگاه 
فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد گرگان به ترتیب موفق به کسب مقام اول و دوم این دوره 

از مسابقات شدند.
 گفتنی است: در این مسابقات از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دو 
نماینده حضور داشتند که سام جاللیان جوادپور، دیگر نماینده دانشگاه در این رقابت ها 

موفق به کسب مقام چهارم این دوره از مسابقات گردید.
**********

کسب مقام نخست توسط تیم فوتسال اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مسابقات سه جانبه دانشگاه های استان

مسابقات سه جانبه فوتسال اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان گلستان، هفدهم 
آذرماه به میزبانی دانشگاه گنبد برگزار شد که طی آن تیم فوتسال دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان موفق شد مقام نخست این مسابقات را کسب نماید.
 در این مسابقات سه جانبه تیم هایی از دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، دانشگاه گنبد کاووس و دانشگاه گلستان حضور داشتند و پس از تیم دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تیم های دانشگاه گنبد و دانشگاه گلستان به مقام های 

دوم تا سوم دست یافتند.
گفتنی است: در تیم فوتسال اعضای هیأت علمی دانشگاه دکتر ابراهیم زینلی )کاپیتان 
تیم(، دکتر امان محمد ضیائی فر، دکتر احمد ندیمی، دکتر علیرضا عالیشاهی، دکتر احمد 
عباس زاده، دکتر مجتبی نجفی، دکتر رضا قربانی، دکتر مهدی انصاری، دکتر وحید 

رحیمی نژاد، دکتر علیرضا سلیمانی پور و دکتر عباس رضایی اصل حضور داشتند.
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همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 Nondestructive Quality Assessment گرگان در تألیف کتاب

Techniques for Fresh Fruits and Vegetables منتشر شده در 
Springer انتشارات

دکتر محسن آزادبخت، عضو هیأت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه 
 Nondestructive علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تألیف یک فصل از کتاب
 Quality Assessment Techniques for Fresh Fruits and

Vegetables مشارکت داشته است.
این کتاب که توسط انتشارات Springer به صورت الکترونیک منتشر شده دارای ۳۹۰ 
 X-Ray صفحه و مشتمل بر ۱۶ فصل بوده و دکتر آزادبخت فصل یازدهم آن را با موضوع
 Computed Tomography (CT) for the Internal Quality

Evaluation of Fresh Produce تألیف نموده است.
**********

آیین تکریم و معارفه مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان برگزار شد

آیین تکریم از دکتر علی محمدیان بهبهانی، مدیر سابق و معارفه دکتر محمد عبدالحسینی 
به عنوان مدیر جدید امور آموزشی دانشگاه با حضور دکتر مهدی کاشانی نژاد، معاون 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مدیران و کارشناسان این حوزه، برگزار شد.
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در این آیین، ضمن قدردانی از زحمات و 
تالش های صورت گرفته دکتر محمدیان بهبهانی در دوران مسئولیت و آرزوی موفقیت 
برای دکتر عبدالحسینی در سمت جدید گفت: تحول در آموزش دانشگاه ها با تاکید بر 
هماهنگی بیشتر مهارت های فارغ التحصیالن خصوصا در مقطع کارشناسی با نیاز جامعه 
و صنعت از اولویت های اصلی مدیریت آموزشی دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان می باشد. 
 دکتر کاشانی نژاد افزود: به روز رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی در مقطع 
کارشناسی متناسب با پیشرفت روزافزون دانشگاه، تسریع در انجام امور دانشجویان از 
عملی،  برگزاری دروس  پیگیری مستمر  فرآیندها،  تمامی  الکترونیکی کردن  طریق 
کارورزی و مهارت ورزی با توجه به نقش دانشگاه  و پیگیری راه اندازی اداره خدمات 
آموزش از جمله اقدامات اساسی مدیر آموزشی پیشین بوده که از ایشان به واسطه ی انجام 

این اقدامات،  تشکر و قدردانی می شود.
 در ادامه دکتر محمدیان با اشاره به اقدامات انجام شده در طی دوران مسئولیت خود، برای 

دکتر عبدالحسینی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد. 
سپس دکتر عبدالحسینی، مدیر امور آموزشی دانشگاه نیز به تشریح برنامه های خود 

پرداخت. 
 در پایان کارشناسان حوزه معاونت آموزشی به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون 

مسایل آموزشی و ارتقای فعالیت ها در این حوزه پرداختند.

حضور عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس 
بین المللی شیالت و آبزی پروری در کشور پاکستان

دکتر سیدحسین حسینی فر، عضو هیأت علمی گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بین المللی 
 International conference on Fisheries and Aquaculture

در دانشگاه الهور کشور پاکستان حضور یافت.
 دکتر حسینی فر در این کنفرانس که با حضور بیش از ۴۵۰ نفر از محققان و پژوهشگران 
کشورهای پاکستان، آمریکا، انگلیس، ایتالیا و هند همراه بود، سخنرانی خود را با عنوان 
 Towards Sustainable Aquaculture, The Implication of

Feed Additives ارائه کرد.
 وی همچنین به دعوت دانشگاه الهور، با شرکت در سمپوزیوم بین المللی روز جهانی 
شیالت، به ارائه سخنرانی در خصوص توسعه آبزی پروری و نقش مکمل های غذایی در 

این صنعت برای دانشجویان، اساتید و محققان پرداخت.
**********

حضور دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 
عنوان تنها بانوی ایرانی در بین پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲ 

براساس گزارش موسسه »کالریویت آنالیتیکس«، الهام اسدپور، دانش آموخته مقطع 
دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
غذا، صنعت پژوه مستقر در مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان موفق شد به عنوان تنها بانوی ایرانی در فهرست پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲ 

جهان قرار گیرد.
 »موسسه کالریویت آنالیتیکس« در سال ۲۰۲۲ نام نزدیک به هفت هزار پژوهشگر را 
در ۲۱ زمینه علمی در فهرست پژوهشگران پراستناد جای داده است که این پژوهشگران 
نماینده نزدیک به ۷۰ کشور جهان هستند. پیرامون چهار هزار پژوهشگر در زمینه های 

علمی ویژه و بیش از سه هزار پژوهشگر در میان رشته دسته بندی شده اند.
برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، مقاله های پراستناد در نشریه های نمایه شده »وب آو 
ساینس« در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی در یک دهه گذشته )از ۲۰۱۱ تا 

۲۰۲۱ میالدی( پیمایش شده اند.
مقاله های پراستناد،مقاالتی هستند که بیشترین استناد را در زمینه های علمی خود 
می گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه »شاخص های اساسی علم« 

)ای. اس. آی.( می آیند.
پژوهشگرانی که مقاله پراستناد دارند، پژوهشگران تأثیرگذار به شمار می روند و آنهایی 
که نامشان با فراوانی بیشتری می آید، تأثیرگذارتر هستند. از این رو، پژوهشگران بر پایه 
شمار مقاله های پراستنادشان رتبه بندی و آنهایی که در یک درصد نخست جای گرفته اند، 

به عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می شوند.
برای رعایت انصاف، در روش شناسی این فهرست، نام پژوهشگرانی که به شکل افراطی 

دارای آمار خوداستنادی هستند کنار گذاشته می شوند.
در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران پراستناد، ۱۵ پژوهشگر از مؤسسه های ایرانی 
بودند، ولی در ویرایش ۲۰۲۲، ۱۲ پژوهشگر با وابستگی سازمانی مؤسسه های ایرانی در 

این فهرست جای گرفته اند.
فهرست پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲ میالدی ۶۹۳۸ پژوهشگر را در بر دارد که 

پیشگام تأثیرگذاری در زمینه های علمی خود هستند.
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استاندار  زنگانه،  دکتر  حضور  با  دانشجو،  روز  آذر،   ۱۶ بزرگداشت  مراسم 
گلستان، دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  مسئول  طاهری،  والمسلمین  حجت االسالم 
و دانشجویان، شانزدهم  اعضای هیأت علمی  استان،  رهبری در دانشگاه های 
آذرماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

برگزار شد.
استاندار گلستان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا 
علی الخصوص شهدای دانشجوی شانزدهم آذر سال ۱۳۳۲ گفت: در بحث دفاع از 
ایران، اسالم و کیان ملی و اعتقادی، مذهب و قومیت مالک نبوده و همه آحاد ملت برای 

یک تفکر و اعتقاد، بزرگترین سرمایه خود که جان آنها است را فدا می کنند.
دکتر زنگانه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شخصیت شهید 
سلیمانی به عنوان یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس آموز گفت: قهرمان 
ملی یک هویت برای جامعه است و امیدواریم همه مسئولین و مردم، شهید سلیمانی را به 

عنوان الگو در زمینه های مختلف زندگی خود قرار دهند.
اعتراضات  بیان  زمینه های  گفت:  اغتشاش  و  اعتراض  تفاوت های  بیان  با  وی 
دانشجویی و یا عامه مردم باید فراهم گردد تا در فضایی عقالنی و به دور از هیجانات، 

بتوانند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند.
دکتر زنگانه اقناع سازی جامعه، مواجهه منطقی و نرم با معترضان و ایجاد فضای گفتگو 

و پرسش و پاسخ را راهکار برون رفت جامعه از اعتراضات اخیر بیان کرد.
سپس سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تبریک 

فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو گفت: امیدوارم این روز و همه روزهای سال برای 
دانشجویان مبارک باشد.

دکتر شتایی با ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت های جاری دانشگاه 
افزود: در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیش از چهار هزار دانشجو 
مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۵۲ درصد را دانشجویان دختر و ۴۸ درصد آنان 

را دانشجویان پسر تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی و ۴۹ درصد در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی در ۱۱۲ رشته مشغول به تحصیل هستند گفت: حدود 
۳۵ دانشجوی غیرایرانی از کشورهای مختلف نیز اکنون در دانشگاه درحال تحصیل هستند.

به کسب موفقیت های علمی، ورزشی و فرهنگی در  با اشاره  دکتر شتایی 
جشنواره ها و مسابقات مختلف کشوری توسط دانشجویان ساعی و پرتالش 
دانشگاه گفت: امروز حدود ۲۰ واحد فناور توسط دانشجویان فعال شده و دانشجویان 

زیادی در کنار تحصیل به دنبال راه اندازی کسب وکارهای خود هستند.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تعریف و برگزاری 
چهل کارگاه مهارتی برای دانشجویان براساس نیاز آنها گفت: متاسفانه دانشگاه با 
توجه با تقاضای فراوان دانشجویان برای ایجاد کسب و کار دانشجویی با محدودیت های 

زیادی در زمینه در اختیار قرار دادن فضای کسب و کار به آنها مواجه است.
بود  استاندار گلستان همراه  با حضور سه ساعته  این مراسم که  در  گفتنی است: 
دانشجویان به بیان مسائل اخیر کشور، دغدغه ها، نگرانی ها و مشکالت خود در زمینه های 

مختلف و مسایل صنفی و رفاهی پرداختند.

استاندار گلستان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت:

ایجاد فضای گفتگو و پرسش و پاسخ راهکار 
برون رفت جامعه از اعتراضات است

نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با حجت االسالم والمسلمین قنبری، معاون بین الملل جامعه المصطفی 

العالمیه کشور، هفتم آذرماه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با اشاره 
به قدمت ۶۵ ساله دانشگاه و بیان امکانات و ظرفیت های مناسب علمی موجود 
در دانشگاه گفت: یکی از محورهای اصلی در حوزه مدیریتی در دانشگاه، افزایش تعداد 
دانشجویان غیر ایرانی بوده و با اقدامات و تالش های صورت گرفته خوشبختانه ظرفیت ها و 
امکانات مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان 

فراهم شده و آمادگی کاملی برای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه وجود دارد.
دکتر شتایی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های انجام شده در دانشگاه 
به دنبال جذب دانشجویان غیر ایرانی بیشتری طی چهار سال آینده هستیم که امیدواریم با 

همکاری جامعه المصطفی کشور، در زمینه تحقق این امر اقدام شود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر قنبری، معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه 
کشور افزود: اکنون متقاضیانی از برخی کشورها برای امر تحصیل در رشته های کشاورزی 
و منابع طبیعی در کشور وجود دارد که می توان از ظرفیت های دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان به عنوان یک دانشگاه کامال تخصصی در این زمینه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر کشورهایی خواستار همکاری با کشور در زمینه 

کشت های فراسرزمینی هستند گفت: نیاز است تا رشته های تحصیلی متناسب با نیاز 
کشورهای درخواست کننده ایجاد شود تا همکاری پایدار صورت گیرد.

گفتنی است: در پایان این دیدار مقرر شد تا تفاهم نامه مشترکی بین دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جامعه المصطفی العالمیه کشور در خصوص همکاری 

جهت تحصیل دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه منعقد گردد.

نشست مشترک سرپرست دانشگاه با معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه کشور برگزار شد
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 کارگاه آموزشی برنامه ورود و ارتقای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان به جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا با حضور دکتر علی گزنی، عضو هیات علمی 
موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری و اعضای هیات رئیسه 
و روسای دانشکده های دانشگاه، ششم آذر، در سالن اندیشه پردیس دانشگاه 

برگزار شد.
 دکتر حسام، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری 
برگزاری این کارگاه گفت: هدف ما از برگزاری این کارگاه، آموزش راهکارها و راهبردهای 

عملی ارتقای رتبه و مرجعیت علمی و فناوری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی برای 
اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی این دانشگاه است.

 در ادامه این جلسه دکتر علی گزنی ضمن معرفی نظام رتبه بندی و ارزیابی و 
اهمیت آن در بین دانشگاه های معتبر دنیا افزود: اهداف برگزاری این دوره آموزشی 
شامل ترسیم جایگاه موجود و مطلوب دانشگاه در سطح ملی و بین المللی، ارایه راهبردها 
و راهکارهای علمی ارتقای سطح دانش، ایجاد آگاهی الزم جهت تغییر در آیین نامه های 
ارتقای سطح  با چگونگی  آشنایی  پژوهش،  اثرگذاری  افزایش  با هدف  دانشگاه  ارتقای 
اثرگذاری فناورانه و نوآورانه پژوهش، ارایه برنامه های کاربردی ارتقای سطح اثرگذاری 
پژوهش، آشنایی با شیوه های تولید علم در دانشگاه های برتر دنیا و آشنایی با روش های 

سنجش میزان پیشرفت علمی دانشگاه خواهد بود.
 وی افزود: رسالت دانشگاه ها بویژه در دو دهه اخیر دستخوش تغییر شده که کشور 
ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و انتظارات جدیدی پدیدار شده است. افزایش کیفیت 
تحقیقات، تعامل صنعت و دانشگاه، هدایت علم به سمت رفع نیازهای جامعه، توسعه 

تعامالت بین المللی، اثرگذارتر کردن آموزش و ارتقا رتبه دانشگاه ها از این نمونه اند. 
 عضو هیات علمی موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری، 
هدف از برگزاری این کارگاه ها را افزایش کیفیت نشریات و همچنین تولید علم 
در جهان اسالم اعالم کرد و گفت: افزایش رتبه نشریات و دانشگاه ها و نیز آشنایی با 
پارامترهای کیفی و پارامترهایی که نقش موثری در ارتقای جایگاه علمی کشورها دارند از 

جمله مباحثی هستند که در این کارگاه ها به آنها پرداخته شده است.
 در ادامه این نشست حاضرین در جلسه با طرح سواالتی در مورد تکنیک  های ارتقای 

رتبه و مباحث مطرح شده، به بحث و گفتگو پرداختند.

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ورود و ارتقای دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان به جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا

کارگاه استارتاپ دموی آموزشی تیم سازی 
در کسب و کارهای استارتاپی در دانشگاه 

برگزار شد
کارگاه آموزشی استارتاپ دمو تیم سازی در کسب و کارهای استارتاپی با 
حضور منتورهای مجرب، در مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان برگزار شد.
مدیرعامل هلدینگ به بان فارمد لوتوس در این کارگاه گفت: ورود در هر حوزه 

استارتاپ نیازمند دارا بودن سواد اطالعاتی است.
سید محمد موسوی با تاکید بر اینکه هیچ فردی به تنهایی قابلیت انجام کارها 
را نداشته و یک تیم است که می تواند با برنامه ریزی به اهداف موردنظر سازمانی 
دست یابد افزود: دارا بودن فن و دانش کار جمعی در موفقیت کارهای تیمی نقش بسزایی 

داشته که نیازمند یادگیری اعضا می باشد.
وی در این کارگاه به بیان تفاوت های تیم و گروه از نظر تعداد نفرات، ارزیابی های 
فردی و جمعی، مهارت ها و اثرات سینرژی و هم افزایی پرداخت و تصریح کرد: دارا 
بودن مهارت فنی و تخصصی، مهارت ارتباطی و مهارت ادراکی که همان مهارت تجزیه، تحلیل 

و تصمیم گیری است از جمله مهارت های مورد نیاز افراد برای عضویت در یک تیم است.
در پایان این کارگاه تیم های استارت آپی دانشجویی و هسته های فناور مستقر در مرکز 
رشد دانشگاه و همچنین شرکت کنندگانی که ایده هایی با قابلیت تجاری سازی داشتند 
معرفی شدند که از این میان یک استارت آپ دانشجویی، یک هسته فناور و دو ایده دارای 
پتانسیل بازار شناسایی و جهت ورود به فرآیند شتاب دهی و دریافت خدمات منتورینگ 

برگزیده شدند.

 به مناسبت سالروز قیام پنجم آذر ۱۳۵۷، دکتر شتایی، سرپرست 
دانشگاه با دکتر حمیده عالءالدین، فرزند شهید ابوالقاسم)جعفر( 

عالءالدین از شهدای قیام پنجم آذر ۱۳۵۷ دیدار و گفتگو کرد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این 
دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل )ره( و همه شهدای 
کشور گفت: شهدای انقالب در راستای آرمان های امام راحل )ره( و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران از جان خویش گذشتند تا امروز امنیت و 
آرامش در کشور برقرار باشد.

  دکتر شتایی افزود: شهدا پای اعتقادات و ایدئولوژی خود ایستادند و 
هیچ گاه تهدید، شکنجه و گلوله آنها را از مسیرشان که همان مسیر حق 

بود خارج نکرد.
 وی با بیان اینکه متأسفانه افرادی در کشور تحت تأثیر تبلیغات و 
جنگ رسانه ای دشمن و بدون تفکر و بصیرت به دنبال بر هم زدن 
نظم و امنیت در کشور هستند خاطر نشان کرد: امروز صف معترضین 
از اغتشاشگران جدا است و امیدوارم هرچه سریع تر این قائله خاتمه یافته و 

ایران اسالمی بتواند در آرامش کامل به مسیر توسعه خود ادامه دهد.  
 گفتنی است: قیام پنجم آذر ماه ۱۳۵۷ مردم گرگان از حوادث بزرگ 
تاریخ انقالب اسالمی است که مردم به فرمان امام خمینی )ره( در مقابل 
جسارت ماموران رژیم پهلوی به حرم امام رضا )ع( به خیابان ها آمده و با 
رگبار گلوله ماموران مواجه و در پی آن ۱۴ نفر شهید و حدود ۲۰۰ نفر 

مجروح شدند.

به مناسبت سالروز قیام 
پنجم آذر ۱۳۵۷

سرپرست 
دانشگاه با فرزند 
شهید عالءالدین، 

از شهدای 
قیام پنجم آذر 
گرگان دیدار و 

گفتگو کرد
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نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی، مدیران مالی و مدیران برنامه، بودجه 
و تحول اداری دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور، نهم آذر 

ماه در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این 
نشست ضمن تبریک هفته بسیج و میالد حضرت زینب )س( بر لزوم مدیریت بسیجی و 

جهادی در حوزه های مختلف کشور تاکید کرد.

دکتر نصراهلل نژاد قمی افزود: انسان تنها از مسیر قرآن و اهل بیت )ع( است که 
می تواند در مسیر تکامل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها در هر کشوری دارای وضعیت ویژه ای هستند 
تاکید کرد: اگر مسیر دانشگاه ها رو به کمال باشد قطعاً جامعه هم به آن سمت هدایت 

خواهد شد. 
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه های غربی بر 
اساس تمدن غربی چیده شده اند اما خوشبختانه در کشور ما و پس از انقالب شکوهمند 
اسالمی، نگاه ویژه ای به بحث آموزش و دانشگاه و مقوله تعلیم و تربیت در کنار آموزش 

شده است. 
وی با اشاره به اهمیت جایگاه اداری، مالی و توسعه منابع در جمهوری اسالمی 
ایران گفت: هماهنگی بین بخش های مختلف اداری، مالی و بودجه ای می تواند اثرات 

مثبتی را در سایر حوزه های سازمان و عملکرد کلی مجموعه به دنبال داشته باشد.
وی در پایان بر تسلط و اشراف مدیران بر قوانین جهت جلوگیری از ضرر های 
کرد:  نشان  خاطر  و  تأکید  مختلف  قراردادهای  انعقاد   در  سازمان ها  احتمالی 
برگزاری اینگونه نشست ها می تواند در انتقال تجربیات، همفکری و تعامل بین دستگاهی 

در راستای رفع مشکالت و ... مؤثر باشد.
گفتنی است: پس از برگزاری آیین افتتاحیه این نشست، مدیران امور اداری و 
پشتیبانی، مدیران مالی و مدیران برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری منطقه ۲ کشور هر کدام به صورت جداگانه نشست های تخصصی را 

برگزار کردند.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی، مدیران مالی و مدیران برنامه، 
بودجه و تحول اداری دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور

 ساعت فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 
موضوع »اخالق در خانواده« و با حضور حجت االسالم والمسلمین 

فرحزاد، از کارشناسان مذهبی برجسته کشور بیست و دوم آذرماه در 
سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.

 وی در این مراسم به ارائه سخنانی در خصوص فضیلت های ذکر 
صلوات پرداخت و گفت: بسیاری از عبادت ها دارای شرایط و آداب هستند 
اما ذکر و یاد خداوند عبادتی است که نیازمند شرایط و آداب نبوده و در هر 

شرایطی پسندیده است.
  وی یکی از انحراف ها و تحریف ها در مکتب دین اسالم را تغییر جای 
اصول و فروع دین بیان کرد و افزود: اخالق یکی از مباحثی است که از 
آن به عنوان اصل و حقیقت دین یاد شده و حتی واجب تر از نماز و روزه بوده 

اما متاسفانه امروزه کمتر به آن توجه می شود.

نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با مهندس سید مهدی حسینی، مدیرکل استاندارد گلستان با حضور 
معاونین مربوطه با هدف ارتقای همکاری های بین سازمانی در زمینه های مختلف 

علمی، آموزشی و پژوهشی برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با اشاره 
به وجود آزمایشگاه ها و امکانات مناسب در دانشگاه و اداره کل استاندارد و 
تدوین تفاهم نامه ای با هدف استفاده مشترک از آزمایشگاه های موجود به عنوان 
آزمایشگاه مرجع و یا همکار تاکید کرد و افزود: ما در دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان از همکاری با اداره کل استاندارد در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و 

تحقیقاتی در پروژه های دانشگاهی استقبال می کنیم.
دکتر شتایی ضمن تاکید بر حفظ دبیرخانه TC  های موجود و صدور احکام دور 
آموزشی  دوره های  برگزاری  از همکاران دوره قبلی تصریح کرد:  جدید و تقدیر 

مشترک به عنوان یک نیاز محسوب می شود که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه جهت تدوین استانداردهای جدید نیاز است تا برنامه ریزی 
صورت گرفته و تفاهم نامه های مشترک موجود تمدید و یا تجدید شوند گفت: 
امیدواریم به زودی با انعقاد تفاهم نامه ای جامع در راستای راه اندازی پژوهشگاه استانی اقدام 

کنیم. 
 در ادامه مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به اینکه در ادارات استان به ویژه 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ظرفیت های مناسبی وجود دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: ارتباط با جامعه دانشگاهی برای اداره کل استاندارد 

سازنده و مفید خواهد بود.

مهندس حسینی با بیان اینکه پژوهشگاه استاندارد گلستان به عنوان پژوهشگاه 
منطقه ای و مرجع محسوب می شود گفت: بسیاری از مسائل و مشکالت استان با 

هم افزایی بین دستگاهی قابل حل خواهد بود.
 وی افزود: استاندارد باید پایه دانشگاهی داشته باشد و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان می تواند در این زمینه همراه و پیشگام باشد.
 مهندس حسینی در پایان خاطرنشان کرد: TC کمیته فنی سازه های چوبی در 
استاندارد استان گلستان دارای جایگاهی بسیار ارزشمند در استان بوده و می تواند فعالیتی 

بین المللی داشته باشد.
در پایان مقرر شد با معرفی رابطین هر دو دستگاه، پیگیری مصوبات جلسه و اجرایی نمودن 

آن ها هرچه زودتر تسریع شود.

نشست مشترک سرپرست دانشگاه با مدیرکل استاندارد گلستان برگزار شد

با حضور حجت االسالم 
والمسلمین فرحزاد: 

ساعت فرهنگی 
دانشگاه با موضوع 

»اخالق در 
خانواده« 
برگزار شد
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حضور  با  آذرماه،  دوازدهم  فناوری،  و  پژوهش  هفته  از  روز  نخستین  در 
حاجی گلدی کر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان، دکتر شتایی، 
جانشین رئیس و دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری، دکتر حسام، معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر غفاری 
رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان، دکتر نظری، مدیرکل آموزش و پرورش 
گلستان،دکتر ساوری، مدیرکل میراث فرهنگی و کردشگری استان گلستان و 
جمعی از مدیران استانی، زنگ هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱ در سالن همایش 

مرکز فناوری و کارآفرینی آموزش و پرورش استان گلستان نواخته شد.
جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در این آیین با تشریح 
برنامه های هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در سال ۱۴۰۱ و  با اشاره به 
عنوان  با  فناوری  و  پژوهش  هفته  شعار  اظهار داشت:  استان  شعار هفته پژوهش 

پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است. 
دکتر شتایی با بیان اینکه تولید علم جز با پژوهش و جستجو حاصل نمی شود 
افزود: در  پنل های تخصصی که در نمایشگاه هفته پژوهش برگزار خواهد شد، در بسیاری 
از حوزه ها ازجمله خلیج گرگان، آالیندگی های محیط زیست و ارتباط دانشگاه با صنعت 

بحث و گفتگو خواهد شد. 
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکید کرد: در هفته 
پژوهش و فناوری استان از پژوهشگران برتر، فناوران برتر،  ایده های برتر، دانش آموزان 

پژوهشگر برتر، معلمان پژوهشگر برتر، انجمن علمی برتر، پژوهش برتر، طرح های پژوهشی 
برتر، غرفه برتر مستقر در نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار تجلیل خواهد شد.

دکتر نظری نقش آموزش و پرورش در راستای حمایت از امر پژوهش و تربیت 
مربیان پژوهشگر با اهمیت دانست و گفت: ارتباط الزم بین نظام آموزشی با نظام 

پژوهشی و تحقیقاتی در این استان با جدیت در حال پیگیری و انجام است. 
توسط  پژوهشی  طرحی  به  اشاره  با  گلستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
دانش آموزان استان گلستان به نام دیپلماسی مهارتی گفت: ما با این طرح در حال 
صادرات دانش بومی آموزش و پرورش به سایر کشورها هستیم که این طرح با همکاری 

وزارت امور خارجه در حال انجام است.
وی طرح پژوهشی دیگری به نام اوان کودکی را جزو طرح های مهم پژوهشی 
دانش آموزان استان گلستان معرفی کرد و افزود: همکاران ما در آموزش و پرورش با 
فعالیت و کوشش خود توانستند این طرح را در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کنند. 
همچنین در این آیین از دانش آموزان و معلمان پژوهشگر برتر استان گلستان نیز تجلیل 

می شود.
گفتنی است: هفته پژوهش و فناوری استان گلستان از امروز دوازدهم تا پانزدهم 
آذرماه برگزار می شود و همزمان نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی فناوران استان 
گلستان نیز در محل سالن شهید رضازاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

جهت بازدید عموم دایر می باشد.

در نخستین روز از هفته پژوهش و فناوری برگزار شد:

آیین افتتاحیه هفته پژوهش و نواختن زنگ هفته پژوهش استان گلستان

با حضور جانشین ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان:

آیین افتتاح بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان 
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

بیست وسومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر 
شتایی، جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری، حاجی گلدی کر، 
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان و جمعی از مسئولین و مدیران 

استانی، دوازدهم آذرماه در سالن شهید رضازاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان افتتاح شد.

استان گلستان در  فناوری  و  پژوهش  استانی هفته  رییس ستاد  جانشین 
حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۲۳ غرفه از دانشگاه ها و موسسات 
آموزشی، دستگاه های اجرایی، شرکت های فناور و دانش بنیان، شتاب دهنده ها و مراکز 

تحقیقاتی آخرین دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را به نمایش گذاشته اند.
 دکتر شتایی افزود: در این نمایشگاه که تا ۱۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت دوازده 
کارگاه آموزشی و پنل تخصصی در حوزه های فناورانه و پژوهش محور برای عموم 

مردم برگزار خواهد شد.
ارایه دستاوردهای فناورانه پژوهشگران و  گفتنی است: در این نمایشگاه عالوه بر 
محققان، فعالیت های پژوهش سراهای دانشجویی و...، فضای جانبی بازی نیز برای رفاه 
خانواده ها  و دانش آموزان بازدید کننده با استفاده از شرکت های خالق در حوزه بازی و 

سرگرمی کودکان در نظر گرفته شده است.

 اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، سیزدهم آذرماه با 
حضور در بیست و  سومین نمایشگاه هفته پژوهش 
و  پژوهشی  دستاوردهای  آخرین  از  فناوری  و 
تحقیقاتی دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی و مراکز 

تحقیقاتی استان گلستان بازدید کردند.
و  پژوهش  هفته  استانی  ستاد  رییس  جانشین   
فناوری در استان  در حاشیه این بازدید بر وجود 
ظرفیت های مناسب استان در زمینه های علمی، 

و  پیوند  افزود:  و  کرد  تأکید  فناوری  و  تحقیقاتی 
تعامل دانشگاه ها با بخش صنعت و دستگاه های اجرایی و 
بهرمندی از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر می تواند در رفع 

بسیاری از چالش های موجود در استان مؤثر باشد.
 دکتر شتایی افزود: دانشگاه های استان آمادگی کاملی 
بخش  به  تولید شده  دانش  دادن  قرار  اختیار  در  برای 
اقدامات دانش بنیان مسیر  با  تا  صنعت و اجرا را دارند 

پیشرفت کشور با شتاب بیشتری همراه شود. 

بازدید اعضای هیأت 
رئیسه دانشگاه از بیست 

و سومین نمایشگاه 
هفته پژوهش و 

فناوری استان گلستان 
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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور توسعه فعالیت ها و 
زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، آموزشی، ترویجی، فرهنگی، 
هشت  مشترک،  موجود  ظرفیت های  از  بهینه  استفاده  و  فناوری  و  پژوهشی 
و  کل  سازمان ها،ادارات  با  را  تحقیقاتی  و  علمی  همکاری مشترک  تفاهم نامه 

شرکت های خصوصی امضا کرد.
آیین  این  در  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ۶۵ سال قدمت به عنوان یکی از 
قدیمی ترین دانشگاه های کشور بوده که درحال خدمت رسانی به جامعه علمی کشور است.
اشتغال  بنیان،  بر »تولید، دانش  به شعار سال مبنی  اشاره  با  دکتر شتایی 
آفرین« و شعار هفته پژوهش »پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« بر اهمیت توجه به بحث پژوهش و فناوری تأکید کرد و گفت: در 
تمام کشورهای دنیا پیشرفت و دستاوردهای مختلف در ابعاد گوناگون حاصل توجه آنها به 

مقوله علم، دانش و پژوهش است.
تا  محور  پژوهش  و  آموزش  از  دانشگاه ها  تکاملی  سیر  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه های کارآفرین و فناور گفت: امروز دانشگاه ها در کشور در نقطه آغاز دانشگاه  
نسل سوم و چهارم که همان دانشگاه های کارآفرین و فناور هستند قرار دارند که تا نقطه 
اوج فاصله زیادی داشته و این فاصله با همکاری دستگاه های اجرایی، صنعت و سازمان های 

مختلف کاهش خواهد یافت.
دکتر شتایی با بیان اینکه مهمترین اصل در پیشرفت، اصل همکاری است 
و بسیاری از پیشرفت ها حاصل همکاری های تیمی و گروهی هستند که دامنه 
اثرگذاری بیشتری دارند گفت: دانشگاه با وجود نیروهای فعال تحقیقاتی که همان 
نیروهای دانشجویی به عنوان یک ظرفیت بالقوه هستند، می تواند در رفع چالش های 

موجود در بخش اجرا و صنعت نقش اساسی ایفا کند.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان تاکید کرد: 
در بسیاری از کشورهای دنیا عمده فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه ها در جهت تقاضا و 
نیاز دستگاه های اجرایی و صنعت انجام می شود که امیدواریم این مهم در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری دستگاه های اجرایی، صنعت و بخش خصوصی 

با جدیت و تعامل بیشتری انجام گیرد.
انجام شده بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  گفتنی است: این تفاهم نامه های 
طبیعی گرگان با موسسه تحقیقات پنبه کشور، اداره کل استاندارد، شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان، شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، مرکز آموزشی و تحقیقاتی تیرتاش، 
شرکت مهندسین مشاور یکم، شرکت دارو، ویژن و فارمد و شرکت هلدینگ پارسا با 
هدف تقویت و توسعه همکاری های فی مابین و دسترسی و به کارگیری تجربه دانش فنی 
و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه کاربردی، مشاوره ای و 

آموزشی و ترویجی و فرهنگی در موضوعات مورد نیاز و تایید طرفین منعقد شده است.
از جمله موارد آورده شده در این تفاهم نامه ها می توان به مشارکت اعضای هیأت 
علمی دانشگاه در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان ها، ادارات کل و شرکت های 
خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات، بهره گیری از توانمندی ها و خدمات از قبیل 
پایان نامه ها و رساله های تحصیلی و موضوعات  از  تجهیزات پژوهشی طرفین، حمایت 
مرتبط با فعالیت های مورد تایید طرفین، برگزاری نشست ها، دوره ها و کارگاه های علمی 
مشترک و آموزشی و انتقال تجربیات همکاری در ایجاد فرصت های مطالعاتی و دوره های 
تحصیلی برای طرفین، امکان بازدید محققین اعضای هیات علمی کارشناسان و دانشجویان 
از واحدهای علمی و پژوهشی طرفین، اجرای برنامه های آموزشی تخصصی کوتاه مدت 

مورد نیاز طرفین و ... اشاره کرد.

استاندار گلستان در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان 
و تجلیل از پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان برتر استان که پانزدهم آذر ماه 
در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد 
با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسالمی ایران، جایگاه علم پژوهش و فناوری 
باالست و معرفی شعار امسال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر »تولید، دانش 

بنیان، اشتغال آفرین«نشان می دهد باالترین جایگاه نظام نگاه ویژه ای به مقوله 
پژوهش دانش بنیان دارد.

دکتر زنگانه افزود: دشمن اکنون به دنبال ایجاد جنگ شناختی از طریق امپراتوری 
رسانه و فضای مجازی در بین مردم کشور است و باید با روشنگری، آگاهی بخشی و 

جلوگیری از سطح نگری در بین مردم با آنها مقابله کرد.
استاندار گلستان جهاد تبیین را راهکاری برای مقابله با هجمه های گوناگون 
دشمنان عنوان کرد و افزود: در دهکده جهانی کنونی، اطالعات کم عمق فراوانی در 
اختیار آحاد مردم قرار می گیرد که باعث ایجاد جهل نوین شده و در این شرایط تبیین 

مسایل توسط آحاد ملت، نهاد های اجتماعی، دانشگاهیان و ... ضرورت دارد.
وی در پایان با بیان اینکه هر حرکتی که می تواند سرنوشت کشور را تغییر 
دهد باید از دانشگاه ها آغاز شود خاطر نشان کرد: انتظار داریم تا دانشگاهیان در 
حل مسائل و چالش های استان از جمله مشکالت محیط زیستی همچون خشکی خلیج 
گرگان پیشگام باشند و بتوانیم با همکاری همه اقشار جامعه و تعامل بین دستگاهی 

سرانه تولید استان را در افق ۱۴۰۴ به میانگین کشوری برسانیم.

در هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت: 

امضای هشت تفاهم نامه 
همکاری علمی، پژوهشی، 

تحقیقاتی، آموزشی و 
مشاوره ای بین دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان و سازمان ها، ادارات 
کل و شرکت های خصوصی

استاندار گلستان در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان عنوان کرد: 

سرانه تولید استان گلستان باید در افق ۱۴۰۴ به میانگین کشوری برسد
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آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان و تجلیل از پژوهشگران، فناوران 
و دانش آموزان برتر استان گلستان، با حضور استاندار گلستان، پانزدهم آذر ماه، 

در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 در این آیین و در بخش پژوهشگران برتر و در گروه علمی پزشکی، پیراپزشکی دکتر 
محمدهادی رضوی نیکو و دکتر عبدالحلیم رجبی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

و درمانی گلستان به ترتیب به عنوان نفرات اول و دوم معرفی شدند.
در گروه علمی کشاورزی و دامپزشکی در بخش دانشگاه ها، دکتر محمدشریف شریف زاده 
از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رتبه اول، دکتر حبیب اله سوقی و دکتر 
علیرضا کیانی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به ترتیب رتبه های دوم و 

سوم را کسب کردند.
نیز مهندس  اجرایی   در گروه علمی کشاورزی و دامپزشکی در بخش دستگاه های 
محمدرضا شهرکی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان رتبه اول و مهندس 

مهدیس مسیبی از اداره کل استاندارد گلستان رتبه دوم را کسب کردند.
 در گروه علمی منابع طبیعی به ترتیب دکتر سیدحسین حسینی فر از دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رتبه اول، دکتر مجتبی قره محمودلو و دکتر حسین آدینه 

از دانشگاه گنبدکاووس در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. 

 در گروه علمی علوم پایه دکتر سید علی اکبر هدایتی و در گروه علمی فنی و مهندسی دکتر 
خلیل قربانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

 در گروه علمی علوم انسانی در بخش دانشگاه ها دکتر علی درخشان حصاری از دانشگاه 
گلستان در رتبه اول و دکتر محسن محمدی خیاره و دکتر حمیدرضا قزل سفلو از دانشگاه 

گنبد کاووس به ترتیب موفق به کسب رتبه های دوم و سوم شدند.
 همچنین در گروه علمی علوم انسانی در بخش دستگاه های اجرایی ام کلثوم دهقان از 
صداوسیمای گلستان در رتبه اول، غالمرضا رسولی از فرماندهی انتظامی استان گلستان 

در رتبه دوم و محمدجواد ساوری پارسا از صداوسیمای گلستان در رتبه سوم قرار گرفتند.
در بخش فناوران برگزیده استان، از دکتر حسین یوسفی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
نانو نوین پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دکتر 
حسین رحمانی کمرودی، مدیرعامل شرکت پارت پیشتاز پویا گلستان مستقر در پارک علم 

و فناوری گلستان تجلیل شد.
 در بخش دانش آموزان برتر استان، اسما مقدم دانش آموز مقطع متوسطه دوم دبیرستان 
حسینی شهرستان مراوه تپه، آیسانا حاجیلی دوجی، دانش آموز مقطع متوسطه اول دبیرستان 
فاطمه زهرا)س( شهرستان مراوه تپه و آیسانا کریمی، دانش آموز مقطع ابتدایی از دبستان سما 

شهرستان گرگان تقدیر شد.

در آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان: 

پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان پژوهشگر برتر استان 
معرفی و از آنان تجلیل شد

آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان و تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران و دانش آموزان برتر استان گلستان برگزار شد

آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران، فناوران و 
دانش آموزان برتر استان گلستان، با حضور دکتر زنگانه، استاندار گلستان، دکتر 
شتایی، جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان، 
مدیران و مسئولین استانی و جمعی از اعضای هیأت علمی،کارکنان و دانشجویان، 
پانزدهم آذر ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این 
مراسم ضمن قدردانی از همه ی کسانی که در راستای خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و پیشرفت ایران اسالمی قدم بر می دارند و با اشاره به 
شعار هفته پژوهش مبنی بر »پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« گفت: اهمیت توجه به مبحث دانش بنیان ها و مقوله علم برای کشور 
بسیار مهم و اساسی است و به عنوان گام اساسی و پیشران برای ایران اسالمی تلقی می شود.

دکتر شتایی با بیان اینکه دانشگاه، گذر نسلی متفاوتی از آموزش و پژوهش 
محور بودن، تا نسل سوم و چهارم که همان دانشگاه کارآفرین و فناور را سپری 
کرده است افزود: جامعه امروز نیازمند اشتغال زایی و فناوری های نوینی است که زمینه ساز 

پیشرفت کشور خواهد شد.
وی سپس به بیان اهداف ملی و عملیاتی هفته پژوهش پرداخت و گفت: ترویج 
فرهنگ پژوهش و فناوری و ارتقاء جایگاه فعاالن این حوزه، تشویق و ترغیب پژوهشگران و 
فناوران به تولید علم، تبیین وضعیت موجود پژوهشی و فناوری کشور، شناسایی و عرضه 
یافته های پژوهشی و حوزه های مختلف و معرفی به عرصه های ملی و بین المللی، برقراری 
ارتباط سازنده بین پژوهشگران دستگاه های اجرایی، عرضه نتایج و عملکرد مطالعات 
تحقیقاتی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی، افزایش حساسیت و توجه 

مدیران استانی به فعالیت های پژوهشی از جمله این اهداف است.
دکتر شتایی ضمن ارایه گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته 
برای برپایی هفته پژوهش و فناوری در استان گفت: بر اساس ابالغیه وزارت علوم، 
ستاد هفته پژوهش و فناوری در استان و شورای سیاستگذاری برای تبیین اقدامات و 
فعالیت ها تشکیل و در ذیل آن سه دبیرخانه جشنواره برگزیدگان و پژوهشگران برتر 
دستگاه های دانشگاه ها و دستگاه اجرایی، دبیرخانه جشنواره دانشجویی و دانش آموزی و 

دبیرخانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار آغاز به کار کرد.
وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی جهت برگزاری ۲۸ پنل تخصصی و نشست علمی تا 
پایان آذرماه، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار در استان و برگزاری 
۵ پنل تخصصی و ۷ نشست علمی در طول برگزاری، برگزاری کارگاه های مهارتی، برگزاری 
حدود ۲۰۰ سخنرانی علمی توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان از جمله اقدامات انجام 

گرفته در هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱ در استان گلستان بود.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: 

دانشگاه می تواند در رفع چالش ها و استفاده بهینه و علمی از فرصت ها در استان گلستان پیشگام باشد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در آیین نکوداشت هفته پژوهش و فناوری 
و تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخبین دانشگاه ضمن تشکر از 
تمامی کسانی که در هفته پژوهش و فناوری تالش کردند گفت: در هفته پژوهش 
برنامه های زیادی در سطوح مختلف گروه های علمی و دانشکده ها برگزار شد که 
از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری بیش از ۱۰۰ سخنرانی، سمینار و نشست  
علمی، برگزاری بیش از ۴۰ کارگاه، رویداد علمی و استارتاپ و پنل های تخصصی 

اشاره کرد.

دکتر حسام در ادامه به ارایه گزارشی از عملکرد یکساله معاونت پژوهش و 
فناوری دانشگاه پرداخت و گفت: در سال جاری ۴۳۱ مورد مقاله در نشریات معتبر 
دارای نمایه ISC و ۲۲۷ چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر بین المللی دارای نمایه ISI و 
اسکوپوس، پذیرش ۱۱۹ مورد مقاله در همایش های معتبر ملی و ۲۰ مورد در همایش های 
معتبر بین المللی، ۲۲ مورد چاپ و ترجمه کتاب و ۲۱ مورد دریافت جوایز و نشان های معتبر 

علمی به همت اعضای هیأت علمی و دانشجویان انجام شده است.
 وی به برخی از اقدامات انجام شده در معاونت پژوهش و فناوری از جمله تهیه 
شیوه نامه و آیین نامه های جدید و پیگیری تصویب آن در هیأت امنای دانشگاه، 
پیگیری امور مربوط به امریه های سربازی در ارتباط با صنعت، پیگیری کلیه امور 
مربوط به فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و اجرای آیین نامه دستیار فناوری با 
همکاری پارک علم و فناوری گلستان اشاره کرد و گفت: ایجاد کلینیک های تخصصی 
ذیل کلینیک مادر تخصصی، ایجاد و توسعه کارگروه های تخصصی مسئله محور و ایجاد 
دفاتر تحقیق و توسعه شرکت ها و دستگاه های اجرایی استان در دانشگاه، از جمله برنامه های 

آتی در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه است.
دکتر حسام در پایان خاطر نشان کرد: در استان گلستان فرصت ها و چالش های 
زیادی وجود دارد که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می تواند در رفع 

چالش ها و استفاده بهینه و علمی از فرصت ها پیشگام باشد.

آیین گرامیداشت و تجلیل از برگزیدگان پژوهش، فناوری و منتخبین دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بیست و نهم آذر ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
 در این آیین از دکتر سیدحسین حسینی فر، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه، پژوهشگر 
برگزیده مقاالت ISI و پژوهشگر برتر روابط بین الملل، دکتر محمد شریف شریف زاده، به عنوان 
پژوهشگر برگزیده مقاالت پژوهشی و ایده پرداز برتر وزارت عتف و دکتر مهدی مشکور، دکتر حسین 
یوسفی و دکتر مهدی کاشانی نژاد به عنوان پژوهشگران برگزیده با کیفی ترین مقاالت، دکتر مهدی 
علیزاده به عنوان پژوهشگر برتر بخش کتاب و دکتر مهدی ذوالفقاری به عنوان پژوهشگر برگزیده از 

جذب بیشترین بودجه از خارج دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
برگزیده دانشکده مدیریت  به عنوان پژوهشگر  از دکتر محمدشریف شریف زاده،  ادامه   در 
کشاورزی، دکتر سید حسین حسینی فر، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده شیالت و محیط 
زیست، دکتر افشین سلطانی، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده تولید گیاهی، دکتر مهدی 
کاشانی نژاد، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده صنایع غذایی، دکتر شعبان شتایی، به عنوان 
پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم جنگل، دکتر تقی قورچی، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده 
علوم دامی، دکتر حسن یگانه، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده مرتع و آبخیزداری،دکتر محسن 
آزادبخت، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده مهندسی آب و خاک، دکتر محراب مدهوشی، به 
عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده مهندسی چوب و کاغذ و دکتر یداهلل سپهری، به عنوان پژوهشگر 

برگزیده گروه معارف اسالمی تجلیل شد.
 سپس در بخش کارآفرینان برتر دانشگاه، دکتر کیوان آصف پور وکیلیان به عنوان کارآفرین برتر 
هیأت علمی، دکتر سارا خراسانی نژاد به عنوان مشاور برگزیده کارآفرینی و مهدی برقی و پویا پارسایی 

به عنوان دانشجویان فعال کارآفرینی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
 همچنین در بخش دانشجویان برگزیده دانشگاه،شیما کاوه، به عنوان دانشجویی برگزیده 
برگزیده دانشجوی  به عنوان دانشجویی  از دانشکده صنایع غذایی، شیوا شیخ،  دکتری 
کارشناسی ارشد از دانشکده شیالت و محیط زیست و فائزه نوروزی، دانشجویی برگزیده 

کارشناسی از دانشکده شیالت و محیط زیست تجلیل شد.
 WOS در بخش سردبیران و مدیران داخلی نشریات نشریاتی که در ارزیابی ساالنه وزارت علوم و
ارتقا یافته اند، دکتر فرهاد خرمالی، به عنوان سردبیر نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، دکتر 
مجتبی بارانی مطلق، به عنوان مدیر داخلی نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، دکتر عبدالمجید 
حاجی مرادلو، به عنوان سردبیر نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان، دکتر مهدی اجاق، به عنوان 
مدیر داخلی نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان، دکتر غالمحسین عبداهلل زاده، به عنوان سردبیر 
نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، دکتر مژده اکبرزاده، به عنوان مدیر داخلی 
نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی و دکتر فرشید قادری فر به عنوان سردبیر نشریه 

International Journal of Plant Production مورد تقدیر قرار گرفتند.
 در بخش پژوهشگران برتر با باالترین رشد شاخص هرش )H-index( در سال ۱۴۰۱، 
دکتر سیده ساناز رمضانپور در گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دکتر مهدی علیزاده در گروه 
باغبانی، دکتر بنیامین ترابی در گروه زراعت، دکتر سعید نصراهلل نژاد در گروه گیاه پزشکی، 
دکتر اعظم رضایی در گروه اقتصاد کشاورزی، دکتر احمد عابدی سروستانی در گروه ترویج و 
آموزش کشاورزی، دکتر رقیه صفری در گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دکتر علیرضا میکائیلی در 
گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست، دکتر پرستو پورعاشوری در گروه عمل آوری محصوالت 
شیالتی، دکتر سمیه نمرودی در گروه مدیریت حیات وحش، دکتر تقی قورچی در گروه 
تغذیه دام و طیور، دکتر مهدی انصاری در گروه ژنتیک و فیزیولوژی دام و طیور، دکتر محمد 
قربانی در گروه صنایع غذایی، دکتر مهدی مشکور در گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دکتر 
فرشاد کیانی در گروه علوم و مهندسی خاک، دکتر کیوان آصف پور وکیلیان در گروه مکانیک 
بیوسیستم، دکتر خلیل قربانی در گروه مهندسی آب، دکتر سید مهدی جعفری در گروه 
مهندسی مواد و طراحی، دکتر حسین بارانی در گروه مدیریت مرتع، دکتر واحدبردی شیخ در 
گروه مدیریت آبخیزداری، دکتر علی محمدیان بهبهانی در گروه مدیریت مناطق بیابانی، دکتر 
محمدرضا کاووسی در گروه جنگل شناسی، دکتر حنانه محمدی کنگرانی در گروه جنگل داری 

و دکتر سعید گرگین در گروه تولید و بهره برداری آبزیان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

آیین گرامیداشت و تجلیل از برگزیدگان پژوهش، فناوری و 
منتخبین دانشگاه برگزار شد
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آیین تکریم از دکتر محمدرحیم فروزه و معارفه دکتر محسن حسینعلی زاده 
در سمت سرپرست جدید معونت های دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی دانشگاه 
با حضور دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین طاهری، 
مسئول دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، اعضای هیأت 
رئیسه،روسای دانشکده ها و جمعی از کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی 

دانشگاه، دهم دی ماه در سالن اندیشه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین ضمن 
گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: امیدواریم 
زحمات و تالش های این شهیدعزیز برای نجات سپاه اسالم از سیطره داعش و کشورهای 

استکبار، جزء باقیات و صالحات ایشان قرار گیرد.
دکترشتایی افزود: در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان یک 
دانشگاه تخصصی، بیش از چهار هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که پنجاه درصد 
آن را دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل می دهند. همچنین حدود ۵۰ درصد از کل 
جمعیت دانشجویان، از بانوان هستند که این مساله، مسئولیت ما را در ارایه خدمات متنوع 

به آنان سنگین تر کرده است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات در حوزه های تغذیه  دانشجویان، امور خوابگاه ها، 
مشاوره و سالمت روان و تربیت بدنی نشان دهنده فعالیت باال در این معاونت 
است گفت: تالش کرده ایم در بخش تغذیه دانشجویان، شرایط مطلوبی را ایجاد و رضایت 

عموم دانشجویان را جلب نماییم.
دکتر شتایی با بیان اینکه در دانشگاه نیازمند بازنگری در فعالیت های فرهنگی 
هستیم بیان داشت: انتظارات در حوزه دانشجویی و فرهنگی بسیار باال بوده و باید در 
مسایل زیربنایی در زمینه های فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی های صحیح و دقیقی صورت 

گیرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات دکتر فروزه و عرض تبریک و آرزوی 
موفقیت برای دکتر حسینعلی  زاده برای مسئولیت جدید خاطر نشان کرد: دکتر 
حسینعلی زاده نیرویی جوان و فعال است که دارای سابقه فرهنگی بوده و امیدواریم با تجربه 
و شناخت خود از این حوزه و استفاده از تجربیات دیگران بتواند در ارایه خدمات به جامعه 

دانشگاهی اثرگذار باشد.
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  مسئول 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  مسئولیت  این آیین گفت:  نیز در  گلستان 
مسئولیتی بسیار سنگین است، چرا که فعالیت های این حوزه در سطح جامعه و دانشگاه 

بسیار تاثیر گذار است.
حجت االسالم و المسلمین طاهری با اشاره به روایت »من لم یشکرالمخلوق لم 
یشکرالخالق« بر انجام سپاسگزاری تأکید کرد و افزود: بر اساس آیات قرآن،خداوند 

متعال افراد ناسپاس را مورد بازخواست قرار خواهد داد.
وی مباحث حوزه دانشجویی و فرهنگی را مباحثی بسیار ظریف و حساس 
بیان کرد و افزود: مسائل فرهنگی، بخشی از زندگی هر فرد است و همه آحاد جامعه و 

علی الخصوص جامعه دانشگاهی دارای مسئولیت فرهنگی هستند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در پایان بر برگزاری برنامه های 

فرهنگی تأکید و آن را از ضروریات جامعه بیان کرد.
در پایان دکتر حسینعلی زاده، سرپرست معاونت های دانشجویی و فرهنگی، 
اجتماعی دانشگاه گفت: امیدوارم با نیک اندیشی و استفاده از همه ظرفیت ها و تجارب 
بدست آمده و با همراهی همکاران در حوزه معاونت های دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی 

که محیطی پر چالش است  منشأ اثرات خیر باشم.

آیین تکریم و معارفه معاون دانشجویی و فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه برگزار شد

نشست کمیته فنی کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیز استان گلستان 
با حضور دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، مهندس وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور و نمایندگان سازمان های مرتبط با حوزه آبخیز،  
هفتم دی ماه در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست 
به ارایه روند برگزاری نشست های انجام شده در این حوزه پرداخت و گفت: 
در تعیین حوزه بحرانی آبخیز در استان نیازمند دریافت نقشه حوزه های آبخیز استان، 
جانمایی وضعیت مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری بر روی نقشه از محل اعتبارات 
استانی، تعیین حوزه های بحرانی و اولویت های پیشگیری و مدیریت بحران های طبیعی، 
تعیین شاخص های سالمت حوزه آبخیزداری و تبیین اهداف راهبردی کالن و پروژه های 

اجرایی جهت ارتقاء شاخص های سالمت حوزه آبریز استان هستیم.
 دکتر شتایی افزود: اکنون چهارده نوع مخاطرات دارای اولویت در استان گلستان 
شناسایی شده است و باید بر مبنای این مخاطرات، حوزه بحران را انتخاب و برنامه ریزی 

متناسب با آن صورت گیرد.
وی در پایان بر ضرب العجل مدیریت آبخیز استان تأکید و خاطرنشان   
کرد: نیاز است تا براساس نتایج حاصل شده از عملیات علمی صورت گرفته بر روی 
الیه های مخاطراتی استان و همچنین بهره گیری از دانش علمی و جمعی کارشناسان و 
متخصصان این حوزه در زمینه الیه های مخاطراتی که تاکنون مورد عملیات علمی قرار 

نگرفته است، در حوزه مدیریت آبخیز استان اقدامات موثری صورت گیرد.
و  منابع طبیعی  بیابان سازمان  و  مراتع  امور  آبخیزداری  معاون  ادامه  در 

آبخیزداری کشور با بیان اینکه متاسفانه امروز کشور در مسائل محیط زیستی 
با مسائل جدی روبرو است گفت: وضعیت منابع طبیعی کشور در اکوسیستم های 
جنگل، مرتع و بیابان مناسب نیست و بحث سیل، فرسایش ، مهاجرت های اکولوژیک و 

غیره این چالش ها را دوچندان می کند.
نگاهی  با  طبیعی  منابع  طرح های  تمامی  اینکه  بیان  با  وحید  مهندس   
اقتصادی و بازاری انجام می شود گفت: نیاز است تا سایر ارزش ها از جمله ارزش 

گردشگری، ترسیب کربن و بسیاری از موارد دیگر مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 وی در حوزه مدیریت جامع، بر انسجام بخشی دولت و مشارکت مردمی 
تاکید کرد و گفت: در بحث بهره برداری از منابع طبیعی باید به نقش جوامع محلی و 

زیست بوم توجه ویژه ای شود.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ 

نشست کمیته فنی کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیز استان گلستان برگزار شد
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نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای پنج شنبه، ۲۹ و جمعه، ۳۰ 
دی ماه ۱۴۰۱ در استان گلستان برگزار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان و سایر حوزه ها برگزار شد. 
نمایندگان  و رییس  منابع طبیعی گرگان  و  دانشگاه علوم کشاورزی  رئیس 
تام االختیار استان در برگزاری آزمون با اعالم مطلب فوق افزود: آزمون داوطلبان گروه 
آزمایشی علوم تجربی در صبح پنج شنبه ۲۹ دی، داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی 
در عصر روز پنج شنبه ۲۹ دی، داوطلبان گروه های علوم ریاضي و فني و علوم انساني صبح 
جمعه سی دی و داوطلبان گروه هنر در عصر جمعه سی دی با حضور داوطلبان برگزار شد. 
دکتر شتایی افزود: در استان گلستان تعداد ۲۴۱۲۹ داوطلب در پنج گروه آزمایشی 
ثبت نام نموده اند که از این تعداد ۱۴۶۹۱داوطلب زن )۶۱ درصد( و ۹۴۳۸ داوطلب مرد 
)۳۹ درصد( هستند که در مجموع نسبت به آزمون تیرماه ۱۴۰۱، شاهد ۱۰۶۵۹ نفر کاهش 

داوطلب در استان هستیم. 
تعداد داوطلبان استان به تفکیک گروه های آزمایشی بصورت ۱۵۹۲ گروه ریاضی، ۱۰۹۲۲ 
گروه تجربی، ۹۶۲۹ گروه انسانی، ۱۲۶۹ گروه زبان های خارجی و ۷۱۷ گروه هنر است. 

آزمون دی ماه ۱۴۰۱ در ۱۳ شهرستان، ۲۳ حوزه اصلی و ۵۹ حوزه فرعی در استان شد.
وی افزود: در شهر گرگان نیز تعداد ۶۰۰۲ داوطلب شامل ۳۷۹۲ داوطلب زن و ۲۲۱۰ 
داوطلب مرد در گروه های آزمایشی مختلف شرکت نمودند که در گرگان بیشترین داوطلب 
شرکت کننده در گروه آزمایشی تجربی )۳۲۱۴( و کمترین داوطلب در گروه آزمایشی هنر 

)۲۷۴( قرار دارد.
وی در پایان گفت: نتایج اولیه هر یک از این آزمون ها به صورت مجزا و در بازه های زمانی 
مختلف اعالم می گردد و البته بنا بر دفترچه منتشر شده، نتایج اولیه کنکور سراسری دی 

ماه در نیمه اول اسفند سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

همزمان با سراسرکشور؛

برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در استان گلستان 

با  نشست هماهنگی عوامل برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ که همزمان 
سراسر کشور،  بیست  و  ششم دی ماه در سالن توحید دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان برگزار شد .
 در این جلسه رئیس نمایندگان تام االختیار استان گلستان در برگزاری 
کنکورسراسری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین بر تدوین فرآیند راهبری 
برگزاری آزمون و همچنین تعیین اعضای ستاد راهبری آزمون های سراسری 
در استان گلستان تاکید کرد و افزود: نیاز است شرح وظایف این ستاد تبیین شده 

تا شاهد افزایش کیفیت برگزاری آزمون و ارتقاء امنیت آن باشیم.
  دکتر شتایی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت کلی برگزاری آزمون ها در 
استان گلستان بر تالش شبانه روزی عوامل برگزاری در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر 

آزمون در استان گلستان و ارتقاء سطح امنیت آن تاکید کرد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سپس برگزاری کارگاه های 
و  کیفیت  ارتقاء  عوامل  از  یکی  را  مختلف  در سطوح  اجرایی  عوامل  برای  آموزشی 

پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی در حین برگزاری آزمون بیان کرد.
در  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده  کاشانی نژاد،  دکتر  ادامه  در   

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دبیر ستاد استانی برگزاری 
آزمون بر مطالعه دقیق دستورالعمل توسط عوامل اجرایی تاکید کرد و افزود: 
کلیه نمایندگان تام االختیار استان و دستیارانشان نیاز است تا مطابق قوانین و هماهنگی 

با مرکز استان و همکاران ستاد استانی نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمایند .

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

نشست هماهنگی عوامل برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در استان گلستان 

در ایامی که گذشت:
مرحوم شبیر بصیری از دانشجویان دانشگاه به دیدار معبود شتافتند که روابط عمومی دانشگاه، ضایعه درگذشت اندوهناک 

این دانشجوی ارجمند را به خانواده داغدار ایشان و جامعه فرهیخته دانشگاهی صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
همچنین در این ایام، حجت السالم و المسلمین سید رضا طاهری، دکتر احمد عابدی سروستانی،

سبحان باقرزاده و شهرام خوشبخت در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال  برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان 

صبر جمیل  و اجر جزیل مسئلت می نماید.
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همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س(، آیین استقبال و تشییع دو شهید 
خوشنام دوران دفاع مقدس با حضور مسئولین استانی و جمع کثیری از دانشجویان 
و کارکنان دانشگاه و عموم مردم قدرشناس گرگان، بیست و هفتم آذر ماه در 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 در این آیین، پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس از سردر غربی پردیس دانشگاه تا 
مقابل مسجدالنبی )ص( و مزار شهیدخوشنام دانشگاه بر روی دوش مردم و دانشگاهیان تشییع 

و فضای دانشگاه با حضور آنان معطر به عطر شهادت گردید.
از دیگر برنامه های این مراسم می توان به اهتزاز پرچم ایران همراه با نواختن و اجرای زنده 

سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.
گفتنی است: پیکر این دو شهید خوشنام پس از حضور و تشییع در سراسر استان گلستان 
در ششم دی ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س(، در سایت اداری استانداری 

گلستان و روستای والغوز شهرستان کردکوی تدفین شد.

همزمان با فرارسیدن ۲۷ آذرماه، سالروز شهادت شهید دکتر محمد مفتح و با حضور پیکرهای 
مطهر و نورانی دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، آیین گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 
بیست وهفتم آذرماه در مسجدالنبی )ص( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار 

شد.
حجت االسالم والمسلمین گل پور به عنوان سخنران این مراسم با اشاره به بینش و بصیرت 
باالی شهدا گفت: شهدا از هرآنچه که دارای رنگ و بوی دنیایی داشت سبقت گرفته و در مسیر حق حرکت 

کردند.
وی افزود: دشمنان با مشاهده روحیه شهادت طلبی در مردم ایران به دنبال از بین بردن ایدئولوژی شهادت 

در جامعه هستند.
این سخنران مدعو با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: رهبر معظم انقالب با بصیرتی که داشتند در 
سال های گذشته بر شبیخون فرهنگی دشمنان تأکید داشتند اما متأسفانه مسئولین و مردم دچار غفلت شده 

و اکنون آثار آن در جامعه مشهود است.
وی ندادن وجبی از خاک کشور عزیزمان به بیگانگان را افتخار شهیدان بیان کرد و افزود: امروزه 
با غفلت های صورت گرفته، سرزمین ذهن نوجوانان کشور در اختیار دشمنان قرار گرفته که نیازمند تالش 

جدی و همه جانبه در این حوزه هستیم.
حجت االسالم والمسلمین گل پور در پایان با اشاره به اینکه شعار »زن، زندگی، آزادی« شعاری 
برگرفته از سیاست های غرب برای تضعیف نهاد خانواده در جامعه ایران اسالمی است گفت: امروز 
زنان کشور با داشتن الگویی همچون حضرت زهرا)س( که در عفاف، حجاب، سیاست و ... سرآمد بود می توانند 

در جامعه با عزت و اقتدار زندگی کنند.
گفتنی است: مدیحه سرایی و روضه خوانی توسط یوسف الیاسی از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان و روایت گری توسط سردار محمد احمدیان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در دانشگاه

همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و با حضور پیکر مطهر دو شهید گمنام: 

آیین متمرکز استانی وحدت حوزه و دانشگاه به میزبانی دانشگاه برگزار شد


