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در هفته دولت صورت گرفت؛

افزایش رونق فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان با افتتاح  ۳مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری

آیین افتتاح متمرکز و آغاز عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ،اقتصادی و
اشتغالزایی شهرستان گرگان و پروژههای عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان ،مهندس حمیدی فرماندار
شهرستان گرگان ،مهندس سنگدوینی و دکتر منتظری نمایندگان مردم گرگان و
آق قال در مجلس شورای اسالمی ،سوم شهریور ماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه
برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین ضمن تسلیت
ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبداهلل (ع) و گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند
گفت :امروز شاهد افتتاح سه پروژه مهم در دانشگاه شامل مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری
صنایع غذایی ،مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری مبلمان و فراوردههای چند منظوره چوبی
و مجتمع نوآفرینی دانشجویی با زیربنایی به مجموع  ۳۳۳۶مترمربع و با اعتباری معادل ۳۳
میلیارد ریال هستیم که این پروژهها حلقه اتصال دانشگاه با صنعت است.
دکتر نجفینژاد با اشاره به نقش پایلوت پلنتها در فرآیند تولید محصول گفت:
پایلوت پلنتها در چرخه تبدیل ایده به محصول بسیار با اهمیت بوده و موجب بررسی جنبههای
مختلف تولید محصول در مقیاسی کوچکتر شده و آن محصول را برای ورود باکیفیتتر به بازار
آماده میکند.
وی افزود :این پروژهها در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم که همان دانشگاه کارآفرین
است افتتاح و مورد بهره برداری قرار میگیرد و تمامیصنایع غذایی فعال در استان میتوانند
با دانشگاه همکاری نموده و از زیرساختهای فراهم شده در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان استفاده کنند.
دکتر نجفینژاد تاکید کرد :تمامیزیرساختهای ارتباط با صنعت در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم با همکاری صنعت و
دانشگاه در جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان گامهای موثری برداریم.
وی با بیان اینکه طی هفت سال گذشته حدود  ۶هزار مترمربع فضای کارگاهی
و  ۲۰هزار متر مربع فضای آموزشی و پژوهشی مورد بهره برداری قرار گرفته است
گفت :خوشبختانه امروز مطالبه اصلی دانشجویان فراهم نمودن زیرساختهای مناسب برای
کارآفرینی است و شاهد این هستیم که دانشگاه ،دانشجویان و جامعه به یک بلوغ در حوزه
کارآفرینی رسیدهاند و در این میان وظیفه ما حمایت از آنان میباشد.
دکتر نجفینژاد افزود :در حال حاضر پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان یک شهرک تولیدی دانشبنیان است و شاهد فعالیتهای تولیدی در بخشهای مختلف
آن هستیم.
وی خاطر نشان کرد :استخراج دانش تولید ماسک  N95از پایان نامه دانشجویان و
تولید آن به صورت سه شیفت در دانشگاه و کسب دانش فنی تولید الکل با خلوص  ۹۵درصد
از جمله فعالیتهای دانشگاه در شرایط شیوع ویروس کرونا و در راستای مسئولیت اجتماعی
دانشگاهمیباشد.
در ادامه دکترهادی حق شناس استاندار گلستان ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه
محرم و تبریک روز کارمند وهفته دولت گفت :حوادثی که از صدر اسالم تا کنون اتفاق
افتاده است درسهای آموختنی است که باید از آنها عبرت گرفت.
وی افزود :کشور ایران طی گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمیعلیرغم وجود
بحرانها و دشمنیهای فراوان از جمله تحریمها ،شیوع ویروس کرونا ،حوادث و بالیای طبیعی و ...
امروز مسیر پیشرفت خود را به سرعت طی میکند و شاهدیم که با وجود تمامیتحریمها تولیدات
کشور در بخشهای مختلف از جمله پتروشیمیسیمان صنایع فوالدی و  ...افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه همه پیشبینی میکردند در سال ۹۷و شروع تحریمها اقتصاد
ایران درگیر تورم سه رقمیخواهد شد گفت :طبق اعالم آخرین گزارش از وضعیت تورم
کشور ،هم تورم ماهانه ،هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم میانگین نه تنها سه رقمینشده است
بلکه کاهش یافته و روندی کاهشی نیز دارد.
وی با بیان اینکه قطع ًا سال آینده حجم پروژههای افتتاحی بیشتر از امسال خواهد
بود گفت :چهار هزار هکتار از طرح میگو در استان مورد بهره برداری قرار گرفته است و شش
هزار هکتار نیز باقی مانده است که طی تفاهم نامه امضا شده با قرارگاه خاتم االنبیا ،با اعتباری
بالغ بر  ۱۶۰۰میلیارد تومان و و احداث  ۲۵۰مزرعه انشاا...در یک سال آینده به بهره برداری
خواهد رسید.
ایشان با اشاره به اینکه عملیات اکتشاف گاز در استان آغاز شده است افزود:
حداکثر طی سه الی چهار ماه آینده عملیات حفاری آغاز خواهد شد و در صورت اکتشاف آن
تحول بسیار خوبی را در استان شاهد خواهیم بود.
مهندس حمیدی فرماندار شهرستان گرگان با بیان اینکه تعداد پروژههای عمرانی،
اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان گرگان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
گفت :در هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش  ۴۰درصدی افتتاح پروژههای
عمرانی ،اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان گرگان هستیم.
وی افزود :افتتاح هتل ورزشی گرگان ،افتتاح  ۳۲سایت  BTSجهت پوشش آنتن دهی
در مخابرات ،آغاز ساخت پل غیر هم سطح ،بهره برداری از چندین طرح گردشگری به بوم
گردی ،شروع عملیات اجرایی سالن مرغ مادر ،افتتاح تعدادی مدرسه و طرح آب بندان ،برخی
از پروژههای عمرانی اقتصادی و اشتغالزایی میباشند که در دهفته دولت امسال افتتاح و یا
عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمیدر این آیین ضمن آرزوی
موفقیت برای همه دولتمردان و همه کسانی که صادقانه لباس خدمت پوشیده تا گره
از کار مردم بگشایند گفت :سرمایه انسانی ،مهمترین پشتوانه یک نظام چه در مقیاس ملی و
چه در مقیاس بینالمللی است که با گل واژه رضایت و خدمت پیوند عمیقی دارد.
دکتر منتظری افزود :افزایش رضایتمندی در جامعه زمینهساز اعتماد ملی خواهد شد که
هم مجلس و هم دولت در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند.
وی با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم آوردن رضایت جامعه
از طریق تعامل ،همدلی و هم افزایی گفت :همه مسئولین باید از فرصت خدمت به صورت
بهینه استفاده کنند و با خدمت صادقانه و بی منت و همچنین پاسخگویی به مردم و ارتباط
آسان با آنان اسباب رضایت جامعه را فراهم آورند.
دیگر نماینده مردم گرگان و اققال در مجلس شورای اسالمی در ادامه این آیین
گفت :تمامیخدماتی که در استان گلستان و همچنین شهرستان گرگان ارائه میشود شایسته
مردم و استان است ولی این خدمات کافی نبوده و نیازمند تالش بیشتر میباشد.
مهندس سنگدوینی با اشاره به اینکه تخصیص منابع مالی و منابع کشوری به
استان گلستان نسبت به سایر استانها پایینتر است افزود :کشور ایران دهمین کشور
از نظر دارا بودن منابع است و دارای ظرفیت باالیی بوده و باید از این ظرفیتها استفاده کنیم و
با به کارگیری تمام تالش خود در جلب رضایتمندی مردم و جامعه اقدام کنیم.
گفتنی است :در پایان این مراسم سه پروژه مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع
غذایی ،مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری مبلمان و فراوردههای چند منظوره چوبی و مجتمع
نوآفرینی دانشجویی با زیربنایی به مجموع ۳۳۳۶مترمربع و با اعتباری معادل ۳۳میلیارد ریال در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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حضور دانشگاه علوم
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کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان درنمایشگاه
دستاوردهایچهلسالگی
دفاع مقدس استان
گلستان با برپایی غرفه
جهادعلمی

نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی دفاع مقدس با عنوان«اقتدار چهل» ،همزمان با اولین روز گرامیداشت
هفته دفاع مقدس با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان ،دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان و سایر مدیران و مسئولین استانی در جنب تاالر فخرالدین اسعد گرگانی افتتاح شد.
در این نمایشگاه که با هدف انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان برپا شده است عالوه بر غرفه دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان  ۲۲غرفه دیگر از سایر دستگاههای اجرایی ،سازمانها و نهادهای مختلف دستاوردها و عملکرد خود در
دوران دفاع مقدس را در معرض دید عالقهمندان قرار داده اند.

موفقیت انجمنهای علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت با حضور دکتر منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،مهندس عسکری مدیر کل امور پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم به صورت مجازی برگزار شد.
در این جشنواره که با مشارکت  ۱۰۰دانشگاه همراه بود  ۱۵۴۸اثر علمیو  ۳۰هزار
اثر در بخش بینالملل از  ۲۷کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،انجمن علمیصنایع غذایی در بخش اختراع و انجمن
علمیگیاهپزشکی در بخش دیجیتال ،کشاورزی و محیط زیست موفق به کسب رتبه دوم،
انجمن علمیمکانیک بیوسیستم در بخش مسابقه ،کشاورزی و محیط زیست موفق به
کسب رتبه سوم و همچنین انجمن علمیشیالت در بخش کارآفرینی ،کشاورزی و محیط
زیست و انجمن علمیزراعت در بخش فعالیت خالقانه ،کشاورزی و محیط زیست موفق به
کسب عنوان شایسته تقدیر شدند.
دکتر غالمیدر این مراسم با اشاره به رشد جشنواره بینالمللی حرکت در
چند سال اخیر اظهار داشت :جشنواره بینالمللی حرکت زمینه خوبی را برای کارهای

مشترک و گروهی علمیدر جهت یک موضوع خاص برای دانشجویان فراهم کرده و در این
راستا باید به سمت انجام امور علمیگروهی و مشترک در دانشگاهها نیز حرکت کنیم زیرا
وقتی دانشگاههای مختلف در کنار هم قرار میگیرند در حل مشکالت کشور ،جامعنگری
بیشتری پیدا کرده و زمینههای خوبی برای توجه به کاربست دانش و همچنین فعالیتهای
مشترک علمی ،بینالمللی فراهم میشود.
وزیر علوم با اشاره به حمایت دانشگاهها از انجمنهای علمیدانشجویی در
سالهای اخیر گفت :حضور دانشجویان در قالب انجمنهای علمیدر سالهای اخیر
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .با این اوصاف نسل جدیدی از دانشگاه را پیش رو داریم
و دانشآموختههایی که باید منطبق با نیازهای روز تربیت شوند.
وی افزود :خود دانشگاهها هم باید در قالب رفع نیازهای جامعه تالش کنند که این
حرکت در سالهای اخیر در کشور اتفاق افتاده و دانشآموختههای ما در شرکتهای
دانشبنیان ،یافتههای خود را به خوبی کاربردی کرده و با استفاده از دانش خود مسیر
رفع نیازها را طی میکنند؛ بنابراین نسل بعدی دانشآموختهها باید با دانش بیشتر در این
مسیر حضور پیدا کنند.

نشست بانوان کارمند دانشگاه با معاون
اداری،مالی و توسعه منابع
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند ،نشستی با حضور بانوان کارمند دانشگاه با معاون
اداری ،مالی و توسعه منابع ،مدیر اداری و پشتیبانی و رئیس اداره کارگزینی دانشگاه،
یازدهم شهریورماه در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر شعبانپور ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند با
اشاره به نقش مادری و همسری بانوان دانشگاه ،تالشهای آنان در ایفای نقش کارمندی
را ارزشمند توصیف و خاطر نشان کرد :علی رغم مسئولیت و محدودیتهای بیشتر کارمندان
زن در دانشگاه ،ارزیابی عملکرد آنها همواره با رضایت مسئولین همراه بوده و وضعیت قابل قبولی را
نشان میدهد.
در ادامه این نشست دکتر مفتاح ،معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه ،مهندس مهدیانی،
مدیراموراداری و پشتیبانی ،مهندس زاهدی ،رئیس اداره کارگزینی و خانم خرمی ،مشاور ریاست
دانشگاه در امور بانوان کارمند به سواالت مطرح شده بانوان در حوزه اداری ،مالی ،پاسخ دادند.
همچنین در این نشست ،بانوان کارمند دانشگاه به بیان دغدغهها و مشکالت خود پرداختند.
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بازدید رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
از مناطق سیلزده گلستان
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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه اعضای هیأت علمیگروه
آبخیزداری دانشگاه و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آب منطقه ای استان از مناطق
سیلزده آزادشهر بازدید کردند.
گفتنی است :این بازدید با هدف بررسی علل وقوع سیل و ارائه راهکار در جهت کاهش
خسارات آتی انجام شد.
**********
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت
چهلمینسالگردتاسیسجهاددانشگاهی
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پیامیفرا رسیدن شانزدهم مرداد
ماه ،چهلمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی را تبریک گفت.
دکتر نجفینژاد در این پیام آورده است :جهاد دانشگاهی نهادی علمیو انقالبی و برخاسته
از اندیشه واالی حضرت امام خمینی (ره) میباشد که در طی این سالها توانسته با اقدامات
عظیم و ارزشمند خود گامهای ارزنده ای را در خصوص ارتقاء شاخصهای علمی ،پژوهشی،
فرهنگی و اجتماعی در کشور ایفا کند.
وی افزوده است :بی تردید دستاوردهای ارزشمند تشکیل جهاد دانشگاهی عالوه بر تربیت
نیروهای برجسته ،ارائه و اشاعه تفکر جهادی و انقالبی در زمینه مواجهه با مشکالت و مسائل
کشور در تمامیزمینهها خصوصاً در زمینههای علمی ،پژوهشی ،تحقیقاتی و فرهنگی است
که نقش ویژه ای در توسعه علمیکشور داشته و خدمات ارزنده ای را در تولید علم و توسعه
و پیشرفت جامعه رقم زده است.
دکتر نجفینژاد در پایان این پیام آورده است :جادارد چهلمین سالگرد تاسیس این نهاد
موفق علمی ،ارزشی را به مدیران و کارکنان پرتالش و خدوم آن مجموعه تبریک گفته
و آمادگی مجدد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را مبنی بر همکاری در
زمینههای مختلف پژوهشی ،طرحهای تحقیقاتی و بهره گیری از توانمندیهای مشترک
علمیو آموزشی این دو مجموعه بزرگ و تاثیرگذار در سطح استان گلستان اعالم نمایم.
**********
برگزاری کارگاه آموزشی “خانواده متعالی” در دانشگاه
به همت امور بانوان و مرکز مشاوره دانشگاه و به مناسبت روز خانواده ،کارگاه آموزشی با
عنوان “خانواده متعالی” ،بیست و پنجم مردادماه به صورت مجازی ویژه کارکنان خانم
دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که توسط خانم الله لنگری ،روانشناس حوزه خانواده ارائه شد،
به بیان مباحثی همچون هدف از تشکیل خانواده و نقش آن در جامعه ،ویژگیهای یک
خانواده متعالی و نقش و تاثیر آن در زندگی هر فرد و جامعه مانند وجود نظم و عدالت بین
اعضا،ارتباط عاطفی و کالمیمناسب درون و برون خانواده علی الخصوص با خانواده همسر،
توازن در تربیت فرزندان ،اهمیت نظم و مسئولیت پذیری بین اعضای خانواده و ...پرداخته
شد.
**********
انتشار کتاب راهبردهای بهبود تحمل به تنش شوری در گیاهان زراعی
با تأکید بر جنبههای فیزیولوژیکی توسط مرکز نشر دانشگاه
کتاب راهبردهای بهبود تحمل به تنش شوری در گیاهان زراعی با تأکید بر جنبههای
فیزیولوژیکی در مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد.
گفتنی است :این کتاب توسط دکتر امین آناقلی و دکتر سرا ...گالشی در  ۲۱۱صفحه
گردآوری و تدوین شده است.

وبینار آموزشی کاربرد و جایگاه گیاهان مرتعی دارویی
در سفره ایرانی برگزار شد
وبینار آموزشی کاربرد و جایگاه گیاهان مرتعی دارویی در سفره ایرانی ویژه بانوان
دانشگاه ،چهارم شهریور ماه برگزار شد.
در این وبینار که توسط دکتر مژگان سادات عظیمیاز اعضای هیأت علمیدانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارائه شد به بیان مطالبی پیرامون مشخصات
اکولوژیکی و مدیریت گیاهان دارویی و تفاوت ویژگیهای گیاهان دارویی که بصورت
طبیعی در رویشگاههای مرتعی وجود دارند با گیاهان اهلی شده زراعی پرداخته شد.
در ادامه این وبینار آموزشی سه گونه مرتعی دارویی شامل زوله ،اوجی و کاکوتی به
دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی که دارند معرفی و در مورد آنها توضیحاتی
ارائه گردید.
گفتنی است :در انتها در خصوص استفاده درست و به اندازه از گیاهان دارویی و
همچنین حفاظت و توجه به این گیاهان در طبیعت نکاتی بیان شد.
**********
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند صورت گرفت؛
دیدار و تقدیر رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
از کارکنان دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته
دولت و روز کارمند با حضور در واحدهای مختلف دانشگاه ،از زحمات کارمندان
دانشگاه تقدیر کرد.
همزمان با فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند ،دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه به
همراه دکتر مفتاح ،معاون اداری،مالی و توسعه منابع دانشگاه به دیدار کارمندان
بخشهای مختلف دانشگاه رفته و با اهدای شاخه گل از زحمات آنها تقدیر کردند.
**********
برگزاری مجازی ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع انگیزههای
قیام امام حسین (ع)
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
و به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) و یاران وفادارشان است ،ساعت
فرهنگی دانشگاه با مشارکت جمعی از اعضاء هیأت علمیو کارکنان دانشگاه ،هجدهم
شهریور ماه به صورت مجازی برگزار شد.
در این جلسه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن
اشاره به انگیزههای قیام سید الشهداء(ع) و موضوع امربه معروف و نهی از منکر از
دیدگاه امام حسین(ع) گفت :یکی از مهمترین دالیل قیام حضرت اباعبدا(...ع) مقابله
با ظلم و نابرابری حکومت یزید بود که از نظر مبانی اسالمیو عدالت با حکومت
اسالمیپیامبر(ص) فاصله زیادی گرفته بود و ظلم زیادی به مردم میشد.
حجت االسالم والمسلمین طاهری افزود :گرچه قیام امام حسین(ع) با شهادت ایشان
و یارانشان همراه بود اما این درس را به ما داد که نباید در برابر ظالم فاسق تسلیم شد
و امروزه برهمگان روشن است که شهادت امام حسین(ع) ویارانش چه آثار مثبتی در
تاریخ اسالم داشته است.
ایشان امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همه مؤمنان دانست و ضمن تأکید بر
مسائل اجتماعی و آموزشی در این موضوع گفت :امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
همگانی است و همه اقشار باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

کسب مقام برتر پایان نامه فارغ التحصیل رشته مهندسی شیالت دانشگاه در
جشنواره پایان نامههای برتر ایران ،جایزه ویژه دکتر حسابی

در سومین دوره جشنواره پایان نامههای برتر ایران ـ جایزه ویژه پروفسور حسابی ،پایان نامه
شیماهاتفی ،فارغ التحصیل رشته مهندسی شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر این جشنواره شد.
پایان نامه مهندسهاتفی با عنوان امکان القای تریپلوئیدی در تخم ماهی کوی (Cyprinus
 )carpioو اثر آن بر شاخصهای رشد و بقای الرو با راهنمایی دکتر محمد سوداگر در
محور پایان نامههای دانشگاهی ارائه و پس از طی مراحل داوری مورد تایید کمیته داوران
جشنواره قرار گرفت و برگزیده نهایی شد.
گفتنی است که هدف از برگزاری این جشنواره علمیهدفمند کردن پایاننامههای دانشگاهی
مقاالت علمیطرحهای پژوهشی و کتابهای علمیتهیه شده توسط پژوهشگران ایرانی در
مسیر حرکت نقشه جامع علمیکشور و چشمانداز علم و فناوری جمهوری اسالمیایران
میباشد.
**********
نشست مشترک مشاورین امور بانوان دانشگاه با مدیریت مرکز خواهران اداره
کل فنی و حرفه ای استان گلستان برگزار شد

با هماهنگی مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در چارچوب
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و اداره فنی و حرفه ای استان ،نشست مشترک مشاورین امور
بانوان دانشگاه با مدیریت مرکز خواهران اداره کل فنی و حرفه ای استان ،یکشنبه ،شانزدهم
شهریور ماه برگزار شد.
در این نشست که با هدف توسعه و ترویج دورههای مهارتی در بین همکاران خانم شاغل
در دانشگاه و در قالب دورههای مهارت آموزی مرکز  TMCبرگزار شد ،مقرر گردید اولین
دورههای مهارتی برای بانوان دانشگاه با هماهنگی مرکز کارآفرینی در مرکز  TMCدانشگاه
برگزار گردد.
گفتنی است :اطالع رسانی دوره مهارتی مورد نیاز بانوان دانشگاه ،بهره گیری از همکاران
خانم دانشگاه به عنوان مدرس ،بازدید از امکانات مرکز خواهران اداره کل فنی و حرفه ای
استان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
**********
انتصاب دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سال گرامیداشت
هشت سال دفاع مقدس
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،طی حکمیدکتر ابوطالب هزارجریبی
را به سمت دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سال گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در
دانشگاه منصوب کرد.
در حکم دکتر نجفینژاد به وی آمده است :نظر به فرارسیدن ایام بزرگداشت دفاع مقدس و
لزوم نکوداشت یاد و خاطره رشادتها و دالورمردیهای ایثارگران ،جنابعالی به عنوان دبیر
ستاد بزرگداشت چهلمین سال گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در دانشگاه منصوب
میشوید.
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در راستای گسترش همکاریهای علمیبین المللی صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با موسسه  CNRایتالیا
به همت دفتر همکاریهای علمیو بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و در راستای گسترش همکاریهای علمیبین المللی ،تفاهم نامه ای فی ما بین
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و موسسه  CNRایتالیا منعقد شد.
مدیر دفتر همکاریهای علمیو بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در این خصوص گفت :از مهمترین اهداف این تفاهم نامه میتوان به تعریف پروژههای
تحقیقاتی مشترک ،راه اندازی دورههای آموزشی ،سمینار و کنفرانسهای مشترک ،تبادل
محققین (اساتید و دانشجویان) ،فرصتهای مطالعاتی کوتاه مدت (دانشجویان تحصیالت
تکمیلی) ذیل پروژههای مشترک ،تبادل اطالعات و دادههای مربوطه (مشاهدات زمینی و
ماهواره ای) در پایش هواشناسی ،بالیای طبیعی ،فرسایش ،حرکات توده ای ،سیالب و
خشکسالی ،طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و تحقیقاتی مشترک اشاره کرد.
دکتر خرمالی با بیان اینکه شورای تحقیقات ملی ( )CNRبزرگترین موسسه تحقیقاتی
عمومیو تنها موسسه ای در کشور ایتالیا است که زیر نظر وزارت تحقیقات آن ،فعالیتهای
چند رشته ای دارد افزود :ماموریت  CNRاز زمان تاسیس آن در  ۱۸نوامبر  ۱۹۲۳انجام
تحقیقات در مؤسسات خود ،ارتقاء نوآوری و رقابت در سیستم ملی صنعتی ،ترویج بین
المللی شدن سیستم تحقیق ملی ،ارائه فناوریها و راه حلهای نوظهور ،مشاوره دولت و
سایر نهادهای عمومیو مشارکت در ارتقای منابع انسانی است .در این موسسه  ۸۰۰۰نفر
محقق مشغول کارهای تحقیقاتی هستند.
**********
اختراعنخستینسامانهفتوولتائیکخورشیدیبهینهشدهبابکارگیری
فناوری نانو و لنز فرنل توسط پژوهشگران دانشگاه
پژوهشگران واحد فناور پایا مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،موفق به طراحی ،ساخت و ارزیابی نخستین سامانه منفعل خنک کاری و متمرکز
کننده ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل در کشور شدند.
پژوهشگر و مدیر عامل این واحد فناور در خصوص این سامانه گفت :با توجه به اینکه تابش
نور مرئی خورشید که یکی از پرکاربردترین انواع انرژی تجدیدپذیر است ،سامانه منفعل
خنک کاری و متمرکز کننده ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو
و لنز فرنل قادر است این نور مرئی خورشید را بدون استفاده از مکانیسمهای محرک به
الکتریسیتهتبدیلکند.
مهندس قارزی افزود :دمای عملیاتی سطح ماژول و میزان شدت تابش نور بر روی سطح
آن ،دو پارامتر مهم میباشند که بر عملکرد ماژولهای فتوولتائیک و بهینه سازی آنها تاثیر
قابل توجه دارد از این رو محققان گروه فناور پایا در این اختراع موفق به طراحی و ساخت
فیلتری از جنس نانو برای کاهش دمای عملیاتی سطح ماژول تا  ۱۷درجه سلسیوس در
مقایسه با حالت مرجع شده و همچنین با بهره مندی از لنزهای فرنل خاص توانستند به
طور همزمان با خنک کاری منفعل ،تابش خورشید را نیز با نسبت  ۹/۳بر روی ماژول
فتوولتائیکمتمرکزکنند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تابش و اقلیم کشور ایران ،نیاز است تا در جهت بهینه
سازی سامانههای انرژی پایدار و بهره مندی ترکیبی از آنها اقدامات موثری انجام شود
گفت :از آنجایی که انرژیهای تجدیدپذیری نظیر انرژی خورشید منبعی رقیق از انرژی
هستند ،نیاز است به منظور دستیابی به قابلیتهای باالتر ،سامانههای بهره برداری از آنها
بهینه شود و حتی بصورت ترکیبی درآید که در این راستا گروه فناور پایا با ارائه سیستمهای
ترکیبی فتوولتائیک ـ حرارتی متمرکز شده و مجهز به مکانیزم خنککاری ،یکی از پیشتازان
این عرصه است.
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با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی؛
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رقابت حدود ۴۰۰۰داوطلب
کارشناسیارشددردانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از رقابت حدود چهار هزار داوطلب کارشناسی
ارشد با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در این دانشگاه خبر داد.
دکتر نجفینژاد با اعالم این خبر گفت :این آزمون در نوبت صبح روزهای  ۱۷ ،۱۶و  ۱۸مرداد ماه سال ۱۳۹۹
و با حضور  ۳۴۱۴داوطلب در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دانشکدههای صنایعغذایی،
علوم جنگل و مهندسی چوب ،تولید گیاهی و مجتمع آموزشی نظری(شهید چمران) برگزار شد.
وی تاکید کرد :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تمام امکانات بهداشتی خود را به کار گرفت که
بر اساس دستور العملهای بهداشتی ارسالشده از سوی سازمان سنجش ،این آزمونها را برگزار و آرامش خاطر
داوطلبان و خانوادههای آنان را جلب نماید.
وی یاد آور شد :بیش از  ۶۹۱هزار داوطلب برای کسب صندلیهای کارشناسی ارشد سال  ۹۹دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی سراسر کشور ،با یکدیگر رقابت داشتند.

پایان رقابت داوطلبان کنکور سراسری سال۱۳۹۹
رقابت داوطلبان کنکور سراسری سال  ، ۱۳۹۹یکم شهریور ماه همزمان با
سراسر کشور و با آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی به کار خود پایان
داد.
این آزمون پنجاه و هفتمین کنکور سراسری کشور بود که با حضور یک میلیون و
۳۹۱هزار و  ۵۲۴نفر داوطلب در گروههای آزمایشی هنر ،علوم ریاضی و فنی و علوم
انسانی ،علوم تجربی و زبانهای خارجی طی روزهای چهارشنبه ۲۹ ،مرداد ماه لغایت یکم
شهریور ماه  ۱۳۹۹و در  ۷۷۳حوزه در سراسر کشور برگزار شد.
در این آزمون  ۳۲هزار و  ۲۲۰داوطلب در استان گلستان حضور داشتند که از این
میان تعداد  ۵۳۷۸نفر شامل  ۶۲۰داوطلب داوطلب در گروه آزمایشی هنر۱۸۳۰ ،
داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ۱۸۰۲ ،داوطلب در گروه
آزمایشی علوم تجربی و  ۱۱۲۶داوطلب در گروه آزمایشی زبانهای خارجی در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در این آزمون که در شرایط شیوع و انتشار ویروس کرونا در کشور برگزار شد ،کلیه
دستورالعملها و تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله ضدعفونی و گندزدایی
سالنها قبل و بعد از برگزاری آزمون ،انجام تب سنجی و غربالگری در ورودی محل
برگزاری آزمون برای کلیه عوامل اجرایی و داوطلبان ،رعایت فاصله اجتماعی در چیدمان
صندلی داوطلبان ،نصب دستگاه ضدعفونی کننده در سالنها و همچنین توزیع ماسک و
پد الکلی بین داوطلبان به صورت دقیق و سختگیرانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان صورت گرفت.
گفتنی است :کل ظرفیت پذیرش داوطلبان اعم از دانشگاههای دولتی ،آزاد و سایر
زیرنظامهای آموزش عالی یک میلیون و  ۹۲هزار نفر میباشد که  ۹۱۲هزار نفر آن برای
پذیرش از طریق سوابق تحصیلی در نظر گرفته شده و داوطلبان آن احتیاج به شرکت
در کنکور ندارند و تعداد  ۱۵۴هزار نفر ظرفیت برای رشتههای با آزمون در دانشگاهها
اختصاص یافته است.

دکتر منصور غالمیوزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
با ارسال نامهای از سوی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گرگان به جهت برگزاری آزمون سراسری سال  ۱۳۹۹با رعایت حداکثری الزامات بهداشتی تشکر و قدردانی کرد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این نامه آورده است :فرصت خدمت به نیکوترین و شایسته ترین مردم در نظام اسالمی ،فرصت گرانبها و پر
صورت گرفت؛
تقدیر از رئیس دانشگاه افتخاری است که افزون بر خوشنودی آنها ،رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشت و به یقین کسانی موفق و سربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی
از این فرصت برای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به مردم نهایت استفاده را ببرند .به طور حتم این کار برای رضای خداوند بدون اجرت و
پاداش نخواهد ماند.
علوم کشاورزی و
دکتر غالمیدر ادامه این نامه آورده است :تالش خالصانه و صادقانه جنابعالی تجسم وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است .ثمره این بذر،
منابع طبیعی گرگان درخت امیدی است که به بار مینشیند و نوید بخش آیندهای پرنشاط و زیباست .نیل به آرزوهای بزرگ ملی ،نیازمند فکر روشن ،عزم راسخ ،ارادهای استوار
و شجاعت و اخالص است .در طول زمان برنامه ریزی اجرای آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اهتمام و همدلی و مجاهدت
به جهت برگزاری
تمامینهادهای مددکار و یاری دهنده تقدیر شدنی است.
ایشان در پایان خاطرنشان کرده است :بدین وسیله از تالش و کوشش بی دریغ شما و همکاران محترم آن نهاد به ویژه مشارکت تأثیرگذار در ایجاد
آزمون سراسری
همدلی ملی در برگزاری آزمون سراسری دانشگاهها بارعایت الزامات بهداشتی که نمادی از استمرار جریان علمیدر کشور است قدردانی و تشکر میکنم.
سال ۱۳۹۹
موفقیت و بهروزی روز افزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت:
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دیدار رئیس دانشگاه
علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان از
خبرگزاریایرنا

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،پانزدهم مرداد با
حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) مرکز گلستان ضمن تبریک
فرا رسیدن روز خبرنگار گفت :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همواره
آمادگی الزم بمنظور همکاری با خبرنگاران استان در زمینههای مختلف جهت تهیه
خبر و اطالع از آخرین فعالیتهای علمیو پژوهشی دانشگاه را داشته و این همکاری
در اطالعرسانی مناسب فعالیتها و دستاوردهای علمیجامعه دانشگاهی به مردم مفید
و ضروری است.
دکتر نجفینژاد در ادامه با اشاره به فعالیتهای عمرانی دانشگاه و
پیشرفتهای حاصله گفت :از سال ۱۳۹۲تاکنون  ۲۰هزار مترمربع فضای آموزشی،
پنج هزار و  ۷۰۰مترمربع کارگاه و آزمایشگاه ،سه هزار و  ۵۰۰مترمربع مجموعه

ورزشی ۲۴ ،هزار مترمربع محوطهسازی و  ۲۰هزار مترمربع فضای سبز در این
دانشگاه ایجاد و ساخته شد.
وی به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند آموزش دانشجویان پرداخت و
افزود :از ابتدای شیوع این بیماری،برگزاری کالسهای مجازی و آنالین در دستور کار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قرار گرفت.
رئیس دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد :برگزاری کالسهای مجازی در
اواسط سال تحصیلی قبل ،تمرین و تجربه خوبی برای تامین و تکمیل زیرساختهای
الزم در این بخش بود که تالش میکنیم تجربیات بدست آمده در زمینه آموزش
مجازی را به خوبی استفاده و شرایط را برای استفاده مطلوب از آموزش مجازی در
سال تحصیلی آینده ،فراهم کنیم.

توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت؛

طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانهها

پژوهشگران و محققان واحد فناور علوم و فنون آب هیرکان ،مستقر در مرکز
رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،موفق به طراحی ،ساخت
و ارزیابی نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانهها (Sediment
 ))Transport Estimator(STEبا به کارگیری تمامیروابط موجود و
الگوریتمهای هوشمند و شبکههای عصبی مصنوعی شدند.
پژوهشگر و مدیر عامل این واحد فناور در این خصوص گفت :برآورد بار رسوبی

در رودخانهها یکی از مهمترین بخشهای مطالعات انتقال رسوب و مهندسی رودخانه است.
بنابراین دستیابی به شیوههای نوین و خالقانه ای که بتواند ضمن افزایش سرعت و دقت
در محاسبات و روشهای مختلف برآورد بار رسوبی را در رودخانهها مورد ارزیابی قرار دهد،
دارای اهمیت بسیاری است .با توجه به وجود روشهای متعدد و مختلف برآورد بار رسوبی
در رودخانهها و همچنین حجم باالی محاسبات آنها ،وجود یک نرم افزار جامع محاسباتی
برای افزایش دقت و سرعت در این زمینه نیاز بود.
دکتر امیر احمد دهقانی با بیان اینکه این نرم افزار کاربردی قادر است تا با
استفاده از روشهای نوین ،تراز سیالب در رودخانه را به ازای دبیهای مختلف
برآورد نماید و ظرفیت عبور دبی در مقاطع مختلف رودخانه را ارائه نماید گفت:
استفاده از تمامیروابط موجود در دنیا جهت تخمین میزان رسوب در این نرم افزار این امکان
را برای شرکتهای آب منطقه ای ،آبخیزداری و شرکتهای مهندسی مشاور در زمینه مهندسی
آب و رودخانه فراهم میکند تا برآورد دقیقی از میزان حمل رسوب و نشست رسوبات در
باالدست سازهها داشته باشند و بتوانند در مطالعات مهندسی و مدیریت سیالب و رسوب
از آن بهره گیرند.
وی با اشاره به اینکه زبان برنامه نویسی  VB.NETبرای نرم افزار برآورد گر
بار رسوبی در رودخانهها در محیط ویندوز طراحی شده است ،افزود :در این نرمافزار
سعی شده تا هم روشهای هیدرولوژیکی و هم روشهای هیدرولیکی برآورد رسوب مورد
مطالعه قرار گیرد.
این عضو هیأت علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان
خاطر کرد :با توجه به اینکه در شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور بصورت ماهانه بار
رسوبی اندازه گیری میشود و با توجه به دشوار بودن این کار ،معموال در هر استان تعداد
کمیرودخانه مورد اندازه گیری بار رسوبی واقع میشود .با توسعه این نرم افزار و استفاده از آن
توسط شرکتهای آب منطقه ای ،میتوان برای رودخانههای فعلی که در آنها اندازه گیری
انجام میشود ،روابط بهینه با نرم افزار تولید و رودخانههای دیگر کشور را مورد اندازهگیری
قرار داد.

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی

آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 3222 0640 :ـ  / 017سایتwww.gau.ac.ir :

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت؛

آیینافتتاحمجازی

پروژههایعمرانیقابل
بهرهبرداریدانشگاهها

ومراکزآموزشی،پژوهشی
و فناوری کشور

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ،آیین افتتاح پروژههای عمرانی قابل
بهرهبرداری و منتخب دانشگاهها ،مراکز آموزشی ،پژوهشی و فناوری کشور به
صورت مجازی و با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،یازدهم شهریور ماه در
محل وزارت علوم برگزار شد و طی آن مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع
مبلمان و فرآوردههای چندسازه چوبی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این آیین گفت :در سال پایانی دولت ،برنامهریزیها
به صورتی خواهد بود که تعداد پروژههای ناتمام برای دولت آینده را به حداقل برسانیم.
وزیر علوم با تشکر از حمایتهای سازمان برنامه و بودجه در این شرایط ،این
حمایتها را عامل اصلی و مهم در اتمام پروژهها دانست و گفت :آنچه در این هفت
سال در آموزش عالی اتفاق افتاده ،تالش مستمر برای اتمام پروژههای در دست احداث
بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی به حد نهایی و قابل اعتماد در جامعه
علمیکشور وجود دارد ،اظهار داشت :الزم است مسئوالن و برنامه ریزان کشور مساعدت
کنند تا شاهد ظهور و بروز این ظرفیت علمیو فناوری در جامعه و توسعه کشور مبتنی بر
علم و فناوری باشیم.
وزیر علوم گفت :در بخشهای مختلف آموزش عالی دستاوردهای مناسبی برای عرضه

به مردم داشته و داریم که میتوانند در فرصتهای مناسبی عرضه شوند و حتما باید به
خودباوری در کشور امیدوار باشیم.
دکتر غالمیبا تشکر از همه دست اندرکاران در به نتیجه رساندن و اتمام
پروژههای عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی اظهار داشت :امروز شاهد افتتاح
پروژههای عمرانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان یکی از
دانشگاههای منتخب کشور و تعداد دیگری از دانشگاهها و مراکز آموزشی،پژوهشی و فناوری
به عنوان نمونهای از تالش همکاران دانشگاهی هستیم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین ضمن تسلیت
به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدا( ...ع) و گرامیداشت هفته دولت گفت:
مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و فرآوردههای چندسازه چوبی یکی
از مهمترین پروژههایی است که در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم که همان دانشگاه
کارآفرین میباشد افتتاح و مورد بهره برداری قرار میگیرد.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه در هفته دولت دو پروژه دیگر شامل مجتمع
آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع غذایی و مجتمع نوآفرینی دانشجویی با
حضور مسئولین استانی افتتاح شده است گفت :این پروژهها با مجموع زیربنای ۳۳۳۶
متر مربع و با اعتباری معادل  ۳۴میلیارد ریال و با هدف حمایت از فعالیتهای کارآفرینانه
دانشجویان و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت احداث شده است.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید گمنام در دانشگاه برگزار شد
به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
واالمقام هشت سال دفاع مقدس ،سی و یکم شهریورماه ،مراسم غبارروبی و
عطرافشانی مزار شهید گمنام دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
در این مراسم ریاست دانشگاه با اشاره به رشادتهای جوانان انقالب در دوران
دفاع مقدس و ایستادگی در مقابل دشمن در میدان جنگ گفت :آمار شهدای هشت
سال دفاع مقدس نشان میدهد که اکثر شهدای ما در سنین کمتر از بیست و پنج سال و
جوان بودند که به دنبال دفاع از کشور و آرمانهای انقالب پا به این عرصه گذاشتند و در
مقابل دشمنان ایستادگی کردند.
دکتر نجفینژاد با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی و حمایتهای
امریکا و کشورهای غربی از صدام افزود :با وجود تمام مشکالت و تحریمهایی که در
کشور وجود داشت ولی این جوانان نشان دادند با داشتن فرهنگ ایثار و شهادت میتوان بر
تمام این مشکالت غلبه کرد و ما باید با داشتن این روحیه در همه میدانها ورود پیدا کنیم.
در ادامه حجتاالسالم و المسلمین طاهری با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد
و خاطره شهدا و دفاع مقدس گفت :در دوران دفاع مقدس ،شهدای ما نشان دادند در
ن الهی که جهاد فیسبیلا ...است توانستند پیروز و
عرصههای مختلف از سختترین امتحا 
سربلند باشند که با داشتن روحیه ایثارگری و شهادت این مهم بدست نمیآمد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دفاع از ارزشهای انقالب
و دفاع مقدس را بسیار مهم دانست و گفت :در این دوران که دشمنان انقالب با استفاده
از فضای مجازی و شبکههای مختلف فارسیزبان ماهوارهای به دنبال ایجاد ناامیدی بین
جوانان و تضعیف این نظام و انقالب هستند ،وظیفه مهم ما این است که در مقابل آنها سکوت
نکنیم و در تمام طول سال این ارزشها را گرامیبداریم.
شایان ذکر است :در پایان این مراسم کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل به مقام شامخ شهید گمنام این دانشگاه ،ادای
احترام کردند.

