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همزمان با ایام ا ...دهه مبارک فجر:

آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه بازسازی و مقاومسازی
بلوک  ۲خوابگاه دختران دانشگاه برگزار شد
همزمان با ایام ا ...دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ایران ،آئین افتتاح و
بهرهبرداری از پروژه بازسازی و مقاومسازی بلوک  ۲خوابگاه دختران دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با حضور معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
استاندار گلستان ،رئیس دانشگاه و جمعی از کارکنان ،بیستم بهمن ماه برگزار
شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آئین ،ضمن
تبریک ایام ا ...دهه مبارک فجر انقالب اسالمی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
و به ویژه شهدای انقالب و شهدای  ۱۹بهمن سال  ۱۳۵۷شهر گرگان گفت :این
شهیدان با از خودگذشتگی و جانفشانی خویش حماسه بزرگی را آفریدند و زمینه ساز
پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی ایران شدند.
دکتر نجفینژاد با اشاره به اینکه برخی از بلوک های خوابگاهی عمر زیادی
داشتند افزود :نیاز بود تا با مقاوم سازی و بازسازی این ساختمان ها ،بهره وری را در
این ساختمان ها افزایش داده و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن را برای استفاده بهتر
دانشجویان برطرف کنیم.
وی با تشکر از صندوق رفاه دانشجویان به جهت تأمین بخشی از اعتبار
این پروژه بیان داشت :امیدوارم با رفع کامل بیماری کرونا هرچه زودتر شاهد حضور
دانشجویان در دانشگاه بوده تا دانشجویان عزیز بتوانند از امکانات ایجاد شده در دانشگاه
بصورت بهتر و مطلوب تری استفاده کنند.
ایشان همچنین به پروژه در حال ساخت خوابگاه پسران اشاره داشت و تصریح
کرد :از همه خیرین استان دعوت میکنیم دانشگاه را در ساخت و تکمیل این پروژه حمایت
کنند.
دکتر نجفینژاد در پایان با تأکید بر اینکه شرایط خوابگاهی مناسب می تواند
زمینه های جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی را فراهم کند خاطر نشان کرد:
گسترش و توسعه امکانات خوابگاهی و حضور دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه می تواند
نقش موثری در ارتقا سطح دانشگاه و بین المللی شدن آن داشته باشد.
در ادامه معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار گلستان گفت :با مشاهده

روند فعالیتها و اقدامات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،هر روز شاهد
پیشرفت ،توسعه و بالندگی در این دانشگاه هستیم.
مکتبی در ادامه با اشاره به ویژگیهای یک مدیر موفق گفت :مجموعه مدیریتی
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مجموعه ای سالم ،کارآمد و رو به جلو
بوده و این رشد متوازن در دانشگاه ثمره این نوع از مدیریت است.
وی تصریح کرد :دستگاه ها باید با ایجاد فضای خوابگاهی مناسب برای دانشجویان،
آرامش خاطر و امنیت را برای آنها و خانواده هایشان فراهم کنند.
ایشان بیان داشت :طی دوران مدیریت دکتر نجفینژاد در دانشگاه اقدامات بسیار
ارزنده ای صورت گرفته است که باید این فعالیت ها به صورت مناسب در سطح جامعه
انعکاس یابد.
گفتنی است :در پایان این آئین از عواملی که در اجرای پروژه فعالیت داشتند با اهدا
لوحی قدردانی شد.

از وب سایت جدید دانشگاه رونمایی شد

به همت مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه و در ایام ا ...دهه
مبارک فجر ،آئین رونمایی از وب سایت جدید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و  ۲۸مرکز تابعه ،بیستم بهمن ماه ،در سالن اندیشه دانشگاه
برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت :عصر
حاضر ،عصر اطالعات است و سایت مربوط به هر سازمان به عنوان شناسنامه آن سازمان
تلقی می شود.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه سایت دانشگاه با توجه به طیف وسیعی از
مخاطبان ،باید استاندارد و بروز شده باشد گفت :همه معاونت ها و دانشکده ها باید در
امر بروزرسانی اطالعات مربوط به بخش خود فعال باشند تا روند خدمات دهی به مخاطبان،
علی الخصوص دانشجویان تسهیل شود.
ایشان همچنین بر انجام فعالیت های جاری در دانشگاه از طریق سامانه ها تأکید

کرد و خاطر نشان کرد :استفاده از سامانه ها در دانشگاه باید به عنوان فرهنگ سازمانی
تلقی شود و توجه به این نکته بحثی کلیدی است.
در ادامه مدیر مرکز انفورماتیک دانشگاه به ارائه ویژگی های سایت جدید
پرداخت و افزود :در طراحی وب سایت جدید ،بسیاری از مشکالت فنی موجود مرتفع
شده و قابلیتهای بیشتری را در اختیار کاربران دانشگاهی قرار میدهد.
دکتر عالالدین افزود :برای صفحه اصلی ،دانشکده ها ،معاونتها و مدیریت ها ،قالب های
جداگانه ای طراحی شده و تالش شده تا ضمن تجمیع برخی لینکهای سایت قدیم ،نحوه
دسترسی مخاطبان برون سازمانی و درون سازمانی ،بر اساس استانداردهای روز صورت گیرد.
وی تصریح کرد :تغییرات ظاهری درنحوه نمایش آیکن ها ،با هدف سهولت دسترسی
کاربران با تاکید روی جنبه بصری و شاخص های ارزیابی ،ارسال نظرات بازدیدکنندگان،
جستجو در فرم ها ،کتاب ها ،اضافه شدن  ، locationاطالعات تماس و رعایت اصول سئو
(بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو) از دیگر امکانات و مزایای آن است.
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تخمگذار در مزرعه
آموزشیتحقیقاتی

دانشگاه افتتاح و راه
اندازی شد

همزمان با ایام ا ...دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ،سالن پرورش مرغ
تخمگذار ،با حضور رئیس دانشگاه ،اعضای هیأت رئیسه و جمعی از کارکنان
دانشگاه ،بیست ویکم بهمن ماه در مزرعه آموزشی تحقیقاتی شماره یک
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح و راه اندازی شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آئین گفت :پروژه
سالن پرورش مرغ تخمگذار با هدف بهبود کیفیت امور تحقیقاتی و پژوهشی ،امروز افتتاح
و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
دکتر نجفینژاد افزود :امیدواریم بتوانیم همه امکانات الزم برای انجام فعالیت های
آموزشی و پژوهشی را در مزرعه دانشگاه فراهم کنیم تا دانشجویان بتوانند زیر نظر اساتید،
کسب مهارت و تجربه کرده و از این مهارت کسب شده در جهت رفع نیازهای جامعه
استفاده کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت ها در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه چند بعدی
و چند بخشی است گفت :فعالیت های هر یک از بخشهای دانشگاه در مزرعه باید
مکمل یکدیگر باشد.
در ادامه رئیس دانشکده علوم دامی به بیان ویژگیهای سالن پرورش مرغ
تخمگذار پرداخت و گفت :با توجه به فعالیت دانشکده علوم دامی در بخش های
مختلف دام و طیور و گستردگی صنعت طیور در کشور ،نیاز بود تا سالن پرورش مرغ
تخمگذار جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان احداث شود که امروز
خوشبختانه شاهد افتتاح و راهاندازی آن هستیم.
گفتنی است :سالن پرورش مرغ تخمگذار با زیربنای  ۱۴۴متر مربع و با اعتباری
حدود دو میلیارد و ششصد میلیون ریال احداث گردیده است و ظرفیت پرورش ۶۰۰
قطعه مرغ تخم گذار را دارد.

با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و همکاران دانشگاهی:

آئین بهره برداری از نانوایی جدید در پردیس دانشگاه
در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران و با
هدف خدمت رسانی به دانشجویان و همکاران دانشگاهی ،آئین بهره برداری از
نانوایی جدید دانشگاه ،با حضور رئیس دانشگاه ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معطم رهبری در دانشگاه و جمعی از مدیران و کارکنان ،بیستم بهمن ماه در پردیس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این آئین گفت :این نانوایی با اعتبار حدود
 ۸۰۰میلیون ریال احداث شده است و تنور آن توسط یکی از سازندگان و صنعتگران بومی
استان طراحی و ساخته شده است.
دکتر هزارجریبی افزود :نانوایی راه اندازی شده نسبت به سایر نانوایی ها ،دارای مزایایی
از جمله قابلیت پخت پنج نوع نان ،کاهش  ۳۵تا  ۴۰درصدی در مصرف انرژی ،پخت نان با
استفاده از حرارت غیر مستقیم در جهت بهبود کیفیت نان و همچنین قابلیت پخت نان در
صورت قطعی برق است.

با هدف تعظیم و تکریم خانواده های معظم شهدا:

مسئوالن و کارکنان دانشگاه با مادران شهدا دیدار کردند

با هدف تعظیم و تکریم خانواده های معظم شهدا و در راستای اجرای طرح دیدار از ۱۲۴۷
مادر شهید در سراسر استان ،همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی و والدت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) ،روز زن و گرامیداشت مقام
مادر ،جمعی از مسئوالن و کارکنان دانشگاه با حضور در منزل شهیدان محمد و احمد روشنی
یساقی ،قنبرعلی شهاب الدین و غالمرضا پیران ضمن دیدار با مادران ّ
مکرم این شهیدان با
آرمانهای شهدا تجدید بیعت و از جانفشانی شهیدان و صبر و صالبت مادران شهدا تقدیر
کردند.
دکتر نجفی نژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دیدار ضمن تقدیر از
خانواده شهدای واالمقام ،شهدا را عصاره پاکی و شجاعت دانست و بر پیروی از راه و آرمان شهیدان تاکید
کرد.
سپس مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن قدردانی از مادران و خانواده
معظم شهدا بر صبر و استقامت این عزیزان در راستای تحکیم ارزشهای انقالب اسالمی و تعمیق فرهنگ
ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین طاهری افزود :نمونه های ناب و اصیل کارگزاران و مسئوالن نظام
اسالمی شهیدان حاج قاسم سلیمانی و فخری زاده بودند که در راه تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران از هستی خود گذشتند و با نثار خون خود پایه های این نظام مقدس را استحکام بخشیدند.
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به مناسبت هفته منابع طبیعی:
مراسم نمادین درختکاری و تجلیل از کارکنان فضای سبز دانشگاه برگزار شد

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی ،مراسم نمادین درختکاری و غرس نهال ،سیزدهم
اسفند ماه با حضور رئیس دانشگاه ،معاون اداری ،مالی و توسعه منابع و جمعی از کارکنان
در پردیس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن تقدیر از تالشهای مجموعه کارکنان فضای سبز در
فراهم کردن محیطی زیبا و متنوع در دانشگاه گفت :در این روزهای کرونایی دیدن این
مناظر موجب تقویت روحیه کارکنان و ایجاد محیطی سرشار از آرامش با توسعه فضاهای
سبز میشود که جای تقدیر و تشکر دارد.
شایان ذکر است :در این مراسم از کارکنان فضای سبز دانشگاه به پاس ارائه خدمات طی
سال جاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.
**********
کاشت نهال درختان مثمر به یاد شهداء در دانشگاه

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری امور اداری و بسیج کارکنان دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به مناسبت هفته منابع طبیعی ،به نام و یاد شهداء،
با حضور خانواده معظم شهید عاطفی نژاد و مشارکت مسئولین و جمعی از کارمندان
دانشگاه ،چند اصله نهال میوه در محوطه فضای سبز پردیس دانشگاه کاشته شد.
گفتنی است :در این آیین ،از خانواده محترم شهید عاطفینژاد تجلیل شد.
**********
تقدیر از مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به جهت مشارکت فعال در برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر عبدالساده نیسی ،دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و
فناوری و دکتر علی باستی ،دبیر اجرایی بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار ،از دکتر عبدالقیوم قلیپوری ،مدیر مرکز واحدهای فناوری رشد دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به جهت مشارکت فعال در برگزاری بیست و
یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار کشور ،با اهداء لوح سپاس
قدردانی نمودند.
در بخشی از این لوح آمده است :این لوح به پاس قدردانی از کوششهای مجدانه ،ساعی و
همراهی جنابعالی و همکارانتان به حضور تقدیم میشود.
**********
امضاء دو تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین دانشگاه علومکشاورزی و
منابعطبیعی گرگان و پارک علم و فناوری گلستان
دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان و پارک علم و فناوری گلستان با هدف
تأسیس ،راهاندازی و راهبری یک “مرکز رشد مشترک” و راهاندازی و بهسازی کارگاه
نمونهسازی ،دو تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.
این تفاهمنامههای مشترک در راستای سیاستهای کلی کشور مبنی بر توسعه اقتصاد
دانشبنیان و ایجاد زیستبوم کارآفرینی برای دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی و
همچنین در راستای اهداف دولت تدبیر و امید در توسعه ساختارها و زیربناهای الزم برای
رشد فعالیتهای داناییمحور ،به ویژه ایجاد مراکز رشد به امضا رسید.

حضور عضو هیات علمی دانشگاه بعنوان کارشناس مهمان در برنامه زنده” در
مسیر توسعه” شبکه آفتاب استان مرکزی

دکتر افشین عادلی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بعنوان کارشناس مهمان در برنامه زنده” در مسیر توسعه” شبکه آفتاب استان مرکزی
حضور یافت.
دکتر عادلی در این برنامه با اشاره به موضوع ظرفیت های تولید و صادرات ماهیان زینتی
در کشور گفت :بازار جهانی ماهیان زینتی ارزشی معادل  ۸میلیارد دالر دارد که برای سال
 ۲۰۲۴به میزان  ۱۲میلیارد دالر برآورد می شود.
وی افزود :صادرات ماهیان زینتی ایران در ده سال گذشته حدود  ۳۱درصد رشد داشته و
بالغ بر  ۵۰۰هزار دالر رسیده است.
ایشان با تأکید بر ظرفیتهای موجود در استان مرکزی در زمینه تولید و صادرات ماهیان
زینتی تصریح کرد :استان مرکزی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغالزایی صنعت ماهیان
زینتی در کشور ،بالغ بر  ۷۰درصد صادرات در این عرصه را به خود اختصاص داده است.
دکتر عادلی در پایان تدوین برنامه راهبردی برای ماهیان زینتی کشور را بهترین راه حل
برای توسعه این صنعت در آستانه آغاز برنامه پنج ساله هفتم توسعه دانست.
**********
بازدید بانوان دانشگاه از طرح کارآفرینی یکی از کارکنان دانشگاه

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و همزمانی این هفته با چهل و دومین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،بانوان دانشگاهی ،سیزدهم بهمن ماه ،از طرح
کارآفرینی مهندس کریم آبادی ،آزاده هشت سال دفاع مقدس و از کارآفرینان موفق استان
گلستان بازدید کردند.
در این بازدید ،مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان دانشگاه ضمن تبریک ایام دهه فجر و
والدت با سعادت دخت نبی مکرم اسالم(ص) گفت :دانشگاه به عنوان یک نهاد تأثیرگذار
باید بتواند علم را به ثروت تبدیل کرده و در راستای راهبرد تحقق دانشگاه کارآفرین،
دانشگاه میتواند نقشی اساسی در حمایت و هدایت افراد کارآفرین در زمینه رشد و پرورش
آنها داشته باشد و سبب موفقیت و رونق در جامعه شود.
دکتر شعبانپور ضمن اشاره به نقش مهم کارکنان دانشگاه در اجرای فرهنگ سازمانی
کارآفرینانه افزود :با توجه به اینکه بخش عظیمی از فارغ التحصیالن بیکار دانشگاه ها،
دختران هستند باید به ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان و علی الخصوص
دانشجویان دختر توجه ویژه ای نمود.
در ادامه،صدیقه امین زاده ،مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان کارمند نیز ضمن تبریک
این ایام پربرکت ،به شیوه نامه مدیریت سبز دانشگاهها اشاره نمود و اجرای این برنامه را
نیز در چارچوب همین سیاست ها دانست.
وی با اعالم خبر برگزاری سلسله نشست هایی با عنوان «از کارمندی تا کارآفرینی» در
حوزه بانوان دانشگاه ،از بانوان همکار برای مشارکت در این نشست ها دعوت کرد.
در پایان این بازدید مهندس کریم آبادی بعنوان کارآفرین موفق استانی به معرفی گلکده
پرورش گیاهان و گلهای زینتی تحت مدیریت خود پرداخت.

توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم صورت گرفت:

تقدیر از دو عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مجریان طرح برگزیده
دانشگاهی در سال ۱۳۹۹
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کنگره شهدا در مرحله دانشگاهی و تدوین تقویم زمانی برنامه ها در جهت انسجام بیشتر
آنها تاکید کرد.
وی موضوع کاروان راهیان نور را یک فعالیت فرهنگی اثرگذار و چشمگیر در خصوص
آشنایی با سبک زندگی رزمندگان ،ایثارگران ،شهدا و حماسه آفرینان هشت سال دفاع
مقدس دانست و تصریح کرد :با توجه به شرایط خاص کرونا ،مطلوب است برنامه های
جایگزین در این حوزه در قالبهای مختلف  :جشنواره ،مسابقات و  ...برگزار شود.
در ادامه جلسه گزارش مصور فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در
خصوص دور سوم کنگره شهدای دانشجو (مرحله دانشگاهی) توسط دکتر فروزه ،مدیر
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارائه گردید.
گفتنی است؛ همچنین در این جلسه در خصوص حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری
کاروان راهیان نور بصورت مجازی بحث و تبادل نظر شد.
در پایان مراسم از تابلو اولین جشنواره ملی دانشگاهیان تاریخ ساز با حضور اعضاء رونمایی شد.
**********

کسب عنوان شایسته تقدیر توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان
دانشگاه در نخستین جشنواره ملی پژوهشهای برتر حوزه تعاون

دکتر غالمحسین رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با
ارسال لوح تقدیر از دکتر حمیدرضا رضایی ،عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه
و دکتر رامتین جوالیی ،عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه به عنوان مجریان
طرح برگزیده دانشگاهی در سال  ۱۳۹۹تقدیر کرد.
طرح دکتر رضایی با عنوان Next generation methods to preserve farm animal
 biodiversity by optimizing present and futur breedingoptionsو طرح دکتر جوالیی
با عنوان «طرح ارائه مدل استاندارد جهت ارزیابی اقتصادی اجتماعی طرح های عمرانی به
بخش های غیر دولتی» به عنوان طرح های برگزیده دانشگاهی در سال  ۱۳۹۹برگزیده
شدند.
دکتر رحیمی در این لوح تقدیر خطاب به آنان آورده است :نظر به تالش های مستمر
جنابعالی در حوزه ارتباط با صنعت و فعال ساختن ظرفیت های بالقوه و استفاده مطلوب از
فرصت های این عرصه در جهت بهبود شرایط کشور ،بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر این
وزارت از جنابعالی به عمل می آید.
امیدوارم حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه ،با دستان توانایتان ،بیش از پیش تقویت شود .از
خداوند متعال برای جنابعالی ،موفقیت روز افزون و بهروزی مسألت داریم.
**********
برگزاری نشست تخصصی سالمت بخشی خلیج گرگان:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طرح پژوهشی دکتر غالمحسین عبدالهزاده ،دکتر
محمد شریف شریفزاده ،غالمحسین حسینینیا و علیقلی حیدری در بخش مقاله با
عنوان شناسایی و اولویتبندی گزیدارهای توسعه تشکیالت ترویج تعاون کشور و خانم الهه
رستمی فلوردی در بخش پایاننامه با عنوان رابط سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی
جمعی در تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان قائمشهر ،در نخستین جشنواره ملی
پژوهشهای برتر حوزه تعاون ،موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شدند.
وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری اندیشکده تعاون« ،جشنواره ملی پژوهشهای
برتر حوزه تعاون» را با تأکید بر شعار سال جهش تولید برگزار کرد که طی فراخوانی در
مردادماه امسال از تمامی پژوهشگران حوزه تعاون دعوت شد تا آثار پژوهشی خود شامل
مقاالت چاپ شده ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ،کتاب (تألیف یا ترجمه) ،رساله دکتری
و پایاننامه کارشناسی ارشد را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
شایان ذکر است :مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهشهای برتر حوزه تعاون
باهدف معرفی و تقدیر از آثار پژوهشی منتخب این حوزه ۲۸ ،بهمن  ۱۳۹۹با حضور
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و حضور مجازی استانداران سراسر کشور برگزار شد.
**********

به همت کلینیک مادر تخصصی دانشگاه و با همکاری دانشکده شیالت و محیط زیست
دانشگاههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،علوم پزشکی گلستان و علوم پزشکی
مازندران « نشست تخصصی سالمت بخشی خلیج گرگان :انسان و محیط ،فرآورده ها و
آبزیان» ،بصورت مجازی برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر مهدی ذوالفقاری به بیان نقش محوری خلیج گرگان در سالمت
و بهداشت جوامع محلی و منطقه پرداخت.
در ادامه حاضرین در خصوص جنبه های مختلف آلوده شدن این پهنه آبی و یا احتمال
پسرفت آب خلیج گرگان بر بهداشت و سالمت منطقه به ویژه احتمال تقویت حضور
میکروارگانیسم ها و حشرات بیماریزا یا ریزگردهای آلوده بحث و تبادل نظر کردند.
سپس بر بررسی همه جانبه و طرح مسئله این موضوع مهم در جوامع علمی کشور و ارائه
توصیه های تخصصی الزم در این موضوع تأکید شد.
**********

نشست همکاریهای مشترک دانشکده علوم جنگل با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان با حضور رئیس دانشکده ،مدیران گروههای علمی ،مدیر کل ،معاون و
روسای ادارات مربوطه در محل اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.
در این جلسه توانمندیهای دانشکده در خصوص اجرای طرحهای تحقیقاتی ـ اجرایی،
مشاورت فنی در خصوص مشکالت روز عرصههای جنگلی ،سابقه همکاریهای گذشته در
برگزاری کارگاه ها و همایشهای مشترک مطرح و آمادگی دانشکده در برگزاری دورههای
آموزشی جهت کارشناسان اجرا اعالم گردید.
مدیر کل منابع طبیعی ضمن ابراز خرسندی درخصوص این همکاریها به شرح مشکالت
موجود در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همچنین انتظارات اداره کل از دانشگاه
پرداخت.
**********

انسان و محیط ،فرآوردهها و آبزیان

انتخاب ایده عضو هیأت علمی دانشگاه در دومین رویداد الگوها و
راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

ایده دکتر محمد شریف شریفزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،از سوی داوران منتخب دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در
همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت ،به عنوان ایده برگزیده انتخاب و در کتاب خالصه
ایدهها به چاپ رسید.
گفتنی است که مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
طی نامهای با اعالم این مطلب،از تالش های ارزنده دکتر شریفزاده و سایر همکاران
قدردانی کرد.
**********

جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان
برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان ،نهم
اسفند ،با حضور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مسئول دفاتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و جمعی از نمایندگان دانشگاه های
استان در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این جلسه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ارائه گزارش عملکرد
دانشگاه های استان در خصوص سومین دوره کنگره شهدای دانشجو پرداخت.
دکتر نجفی نژاد در ادامه به برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های فرهنگی در خصوص

برگزار ی جلسه مشترک دانشکده علوم جنگل دانشگاه با اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

محفل انس با قرآن و تجلیل از فعاالن قرآنی دانشگاه برگزار شد

محفل انس با قرآن و تجلیل از فعاالن قرآنی و مذهبی دانشگاه ،با حضور رئیس و معاونین
دانشگاه ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از کارکنان،
بیست و سوم اسفند ماه در مسجدالنبی (ص) برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم با اشاره به اینکه
برگزاری جلسات قرآنی یکی از قدیمیترین فعالیتها در کنار فعالیتهای علمی در
دانشگاه است گفت :به همت همکاران و از سالیان گذشته ،فعالیتهای قرآنی در حوزههای
مختلف دانشگاه به شکل خودجوش برقرار است.
دکتر نجفینژاد افزود :بحث قرآن ،ورای از سایر فعالیتها ،یک نیاز ضروری برای انسان
است و میتواند منجر به رشد فردی و نهایتاً رشد جامعه شود.
ایشان همچنین بر بحث آموزش قرآن به فرزندان از سنین پایین تأکید و تصریح کرد:
نسل جدید ،نسلی متفاوت است و باید از ابزارهای نوین در انتقال آموزههای قرآنی به آنان
استفاده کرد.
در ادامه مسئول دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه بر اهمیت قرآن در زندگی انسان
تأکید کرد و افزود :یکی از مهمترین راههای رفع مشکالت و معضالت در جامعه ،تمسک
به قرآن و اهل بیت (ع) است و انسان با تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) ،خود را در برابر
مشکالت بیمه خواهد کرد.
گفتنی است :در پایان این مراسم از فعالین قرآنی و مذهبی دانشگاه با اهداء لوح و هدایایی
تقدیر شد.
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برگزارینشستعلمی،اجراییباموضوعبررسیوضعیتپوششگیاهیو
معرفیگونههایمناسبمراتعقشالقیاستانگلستاندردانشگاه

نشست علمی ،اجرایی با موضوع بررسی وضعیت پوشش گیاهی و معرفی گونه
های مناسب مراتع قشالقی استان گلستان با حضور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،مسئول انجمن مرتعداری شاخه شمال کشور ،مسئولین
دستگاههای اجرایی ،محققین و جمعی از بهرهبرداران ،هفتم بهمن ماه در سالن رشد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت:
برگزاری این نشست می تواند منشاء تصمیمات ارزندهای در زمینه بهرهبرداری پایدار و
علمی از مراتع در استان باشد.
دکتر نجفینژاد با اشاره به اینکه اهمیت مراتع قشالقی کمتر از جنگلهای
هیرکانی نیست افزود :نیاز است همانند حساسیت ایجاد شده نسبت به حفظ جنگل ها
در بین مردم و جامعه ،این حساسیت در قبال منابع طبیعی دیگر ازجمله مراتع ایجاد شود.
ایشان بیان داشت :وجود مراتع قشالقی ،دارای ظرفیت ها و مزایای بسیار مناسبی است
که تأمین معیشت افراد بومی و همچنین مدیریت بحران و سیل از جمله مهم ترین آنها است.
وی تصریح کرد :نیاز است تا با ایجاد تغییر نگرش در زمینه مدیریت این مناطق مرتعی و
توجه بیشتر به بهره برداری های چند منظوره و جایگزینی و کشت گیاهان دارویی و صنعتی،
تحوالت اساسی در زمینه مراتع استان ایجاد گردد.
دکتر نجفینژاد بر مشارکت هرچه بیشتر بین دستگاههای اجرایی ،مراکز و
موسسات تحقیقاتی و بهره برداران و ذینفعان در اجرای پروژه ها تأکید کرد و افزود:
استفاده از اطالعات و دانش بومی بهره برداران ،قطعاً میتواند در تصمیمات موثر باشد.
در ادامه مسئول انجمن مرتعداری شاخه شمال کشور گفت :بیش از  ۶۲درصد از
وسعت استان گلستان را منابع طبیعی و  ۴۲درصد از مساحت استان را مراتع تشکیل داده است.
دکتر حشمتی افزود :بر اساس استناد های موجود ،در این عرصه  ۴۲درصدی مراتع
استان ۲۱۹ ،عرصه قشالقی وجود دارد که  ۱۹۹مورد آن دارای کتابچه طرح هستند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر از مهمترین تهدیدات استان ،وجود ریزگردها است که
میتوان از طریق مهندسی زیستی و بیولوژیکی و کاشت و استقرار گونه های گیاهی مناسب
این تهدید را برطرف کرد و همه مناطق استان دارای پتانسیل بسیار باالیی است و گونههای
بسیار خاصی در استان وجود دارند.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان برگزار شد

دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان با حضور دکتر
نجفینژاد ،رئیس دانشگاه معین استان و سایر روسای دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی استان ،بیست و هشتم بهمن ماه ،در سالن رشد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه معین استان در این نشست با اشاره به آئین نامه پیادهسازی
آمایش آموزش عالی کشور گفت :مهمترین اهداف این آئیننامه تمرکززدایی ،واگذاری
برخی تصمیم گیریها و اجرای طرحهای مشخص در سطح استان ،همافزایی موسسات
آموزشعالی واقع در هر استان در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی و مأموریتگرایی،
مشارکت هرچه بیشتر موسسات در تصمیمگیریها و تصمیم سازیهای آموزش عالی
کشور ،توجه بیشتر به نیازها و بهرهگیری موثرتر از فرصت ها ،مزیت ها و ظرفیت های
استانی ،ارتقای کیفی سطح تصمیمسازی و تصمیمگیری در آموزش عالی با توجه به
مزیت های استان ،کمک به متناسب سازی و متوازن نمودن توسعه موسسات آموزش
عالی در سطح کشور،کاهش بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری ها در وزارت با
واگذاری برخی وظایف به استان ها ،ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای

آموزش عالی در هر استان است.
دکتر نجفینژاد افزود :وظایف شورای مدیریت آموزش عالی استان ،پیگیری و
اجرای وظایف ابالغ شده از طرف وزارت و شورای مرکزی در بخشهای آموزشی،
پژوهش و فناوری ،مالی و اداری ،دانشجویی فرهنگی و امور ستادی ،برگزاری مستمر
جلسات و ایجاد همافزایی میان موسسات آموزش عالی استان ،همکاری ،هماهنگی و
ارائه گزارشهای مورد نیاز به ساختارهای نظارتی و اجرایی وزارت ،تصویب گزارشهای
عملکرد تهیه شده توسط دبیرخانه شورای استان یا سایر گزارش های مورد نیاز
جهت ارائه به وزارت و یا سایر نهادهای ذی صالح و تصویب آییننامه داخلی شورا و
کارگروههای موقت ذیل آن است.
ایشان در این نشست بر باز تعریف مأموریت های علمی دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی استان ،تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت و کارگروه آموزشی دانشجویی و
کارگروه نوآوری ،فناوری و کارآفرینی تاکید کرد.
در ادامه هریک از روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان به ارائه نظرات
و پیشنهادات خود در خصوص نحوه تشکیل کارگروهها ،نوع همکاریها و  ...پرداختند.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد:

اولین همایش ملی پتانسیلهای صنعتی گونههای چوبی تند رشد

اولین همایش ملی پتانسیلهای صنعتی گونههای چوبی تند رشد سیزدهم
اسفندماه ،به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
رئیس این همایش ملی گفت :یکی از موضوعات اساسی و کلیدی که امروز در کشور با
آن مواجه هستیم مسئله تأمین چوب برای رفع نیازهای کشور است.
دکتر نجفینژاد افزود :رفع نیاز چوب در کشور با توجه به مسائل زیست محیطی در
صورت استفاده از منابع جنگلهای طبیعی و چالشهای موجود در تأمین ارز در بحث واردات،
باید با بهرهگیری از منابع موجود در جهت رفع این نیاز کشور اقدام شود.
وی سیاستها ،طرحها و برنامههای صورت گرفته در زمینه تسهیل فرآیند واردات
چوب به کشور را نادرست دانست و خاطر نشان کرد :میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای
موجود در کشور و استفاده از توان علمی دانشآموختگان رشتههای منابع طبیعی ،با توسعه

زراعت چوب در کشور هم اشتغالزایی صورت گیرد و هم نیازهای کشور به چوب برطرف گردد.
در ادامه ،نائب رئیس این همایش با اشاره به اینکه امروزه اهمیت جنگلها برای
محیط زیست و صنایع چوبی مرتبط با رفاه انسانی بر کسی پوشیده نیست گفت :با
توجه به گستره جنگلهای ایران که در مقیاس جهانی جزء کشورهای با مساحت کم جنگل
طبقهبندی میشود ،لزوم حفاظت از این سرمایه بیش از پیش احساس میشود.
دکتر آزادفر افزود :فعال شدن فعالیتهای زراعت چوب با گونههای تند رشد و استفاده
حداکثری از تمامی پتانسیلهای موجود در کشور ،یکی از راهکارهای کلیدی در جهت رفع
نیازهای صنایع ،اشتغالزایی و توسعه پایدار کشور به شمار میرود.
الزم به ذکر است :تعداد  ۴۵مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و در کمیته داوری مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد  ۱۹مقاله به صورت سخنرانی و  ۲۱مقاله در قالب
پوستر ارائه شد.

نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با روسای
دانشکده ها ،معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه برگزار شد

با توجه به گذشت حدود یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور و تداوم آموزش
به شکل غیرحضوری ،نشست مشترک رئیس دانشگاه با روسای دانشکدهها ،معاونین
و مدیران گروههای آموزشی ،با هدف قدردانی و تشکر از زحمات آنها،هجدهم اسفند
ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت :در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پس از شیوع ویروس کرونا ،با وجود برخی
کمبودها و مهیا نبودن برخی زیرساخت ها ،اقدامات مناسبی صورت گرفت و تجربیات بسیار
خوبی حاصل شد که میتوان این تجربیات را در اختیار آموزش عالی کشور قرار داد.
دکتر نجفینژاد افزود :آموزشهای الکترونیکی و مجازی همواره در کشور و دانشگاهها

مطرح بود ولی تا قبل از شیوع ویروس کرونا در اولویت نبود و با توجه به شرایط خاص دوران
کرونا این امر در دانشگاها محقق شد.
وی آموزش همگانی را از دستاوردهای مهم در دوران کرونا دانست و تصریح کرد:
بر این باورم که دستاورد مجموعه آموزشی که هدفش تربیت نیروی انسانی است ،حاصل تالش
اساتید و کارشناسان دانشگاه است.
دکتر نجفینژاد بیان داشت :تصمیماتی که در مدیریت گروههای آموزشی گرفته میشود
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و زمینهساز پیشرفت و تحول در دانشگاه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :میتوان با تعریف
رشتههای آموزشی جدید و رشتههای بین رشتهای ،در راستای تحوالت و نیازهای جامعه،
شرایط را برای حضور جوانان در دانشگاهها فراهم کرد.
مبحث آموزش باید همچنان محور اصلی فعالیتها در دانشگاه باشد و تالش شود بخش
پژوهش ،فناوری و کارآفرینی نیز در حد فعالیتهای آموزشی فعال شود.
دکتر نجفینژاد در ادامه از افتتاح و بهرهبرداری پروژه مجتمع نوآوری در دانشگاه
در اوایل سال  ۱۴۰۰خبر داد و خاطر نشان کرد :مجوز راهاندازی پردیس علم و فناوری
دانشگاه ،در هیأت امنا دانشگاه تصویب شده و شرایط راهاندازی آن در حال آماده شدن است.
در پایان این نشست حاضرین در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در جهت بهبود روند
آموزشی و خدماتدهی بهتر به دانشجویان پرداختند.

در ایامیکه گذشت:

مرحومه سهیال کر کارمند بازنشسته دانشگاه و زندهیاد حسن سوری (دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه) به دیدار معبود
شتافتند که روابط عمومی دانشگاه ،ضایعه درگذشت اندوهناک این همکار ارجمند و دانشجوی گرانقدر را به خانواده داغدار
آنها و تمام کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض مینماید.
همچنین در این ایام ،دکتر فرشاد کیانی ،دکتر علیرضا علیعرب ،رویا ریاحی ،گزل پورغاز ،محسن صالحی ،محمد مهری
و حسن مقصودلو 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 مینماید.

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

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

آخرین نشست شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۹برگزار شد

آخرین نشست شورای دانشگاه در سال  ،۱۳۹۹با حضور رئیس دانشگاه ،اعضای
هیأت رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه ،بیست و پنجم اسفند ماه در سالن خلیج فارس
برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ،بر حفظ
استقالل این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
تأکید کرد و گفت :اکنون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با توجه پیشرفتهای
چشمگیردر حوزههای متفاوت ،در شرایطی قرار گرفته که نگاه مجموعههای درون و برون استانی
به آن نگاهی مثبت و امیدوارانه است.
دکتر نجفینژاد با اشاره به شرایط خاص ایجاد شده پس از شیوع ویروس کرونا گفت:
خوشبختانه توانستیم به همت مدیران و کارکنان ،خود را به خوبی با شرایط وفق داده و روند
فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی را حفظ کنیم.
ایشان با بیان اینکه در معاونت پژوهش و فناوری ،سامانهای برای ثبت فعالیتهای

پژوهشی وجود نداشت ،گفت :سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی در معاونت پژوهشی فعال شده
و امیدواریم در سال  ۱۴۰۰با تکمیل سامانهها ،فعالیتهای اداری را از طریق سامانه انجام داده تا
با صرف کمترین انرژی به اهداف مورد نظر برسیم.
دکتر نجفینژاد همچنین بر توجه بیشتر به بهروهوری و استفاده بهینه از سرمایههای دانشگاه،
تدوین نقشه تعالی دانشگاه در افق  ،۱۴۲۰تکمیل سامانه آموزشی ،ایجاد کارگروههای مسئله
محور ،تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت ،کاربردی کردن پایاننامههای دانشجویان و باز تعریف
رشتهها و تدوین برنامههای درسی جدید و بازنگری در آنها تأکید کرد.
در ادامه دکتر یوسفی ،سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و دکتر ذوالفقاری ،مدیر کلینیک
مادر تخصصی دانشگاه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزههای مربوطه طی یکسال
گذشته پرداختند.
گفتنی است :در پایان این جلسه حاضرین از مجتمع نوآوری دانشگاه که در بهار  ۱۴۰۰افتتاح
خواهد شد ،بازدید کردند.

تقدیر از عضو جامعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
به جهت فعالیت در مسیر سند دانشگاه کارآفرین

در نشست پایانی اعضای هیات رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،از فعالیتهای دکتر اسماعیلزاده ،قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در این آیین ،رئیس دانشگاه از فعالیتهای مستمر دکتر اسماعیلزاده در اجرای
برنامههای سند دانشگاه کارآفرین ،همکاری و همراهی مستمر با دانشجویان خالق و کارآفرین ،نوآوری در اختراعات،
تحقیقات و تولید تجهیزات علمی ،همت و تالشی خستگی ناپذیر در جهت ایجاد ایدههایی نو و خالق و همراهی
دلسوزانه با دانشگاه با اهداء لوح و مدال یادبود ،تقدیر کرد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اهمیت انجام فعالیتهای کارآفرینانه
توسط اعضای هیات علمی و آموزش آن به دانشجویان گفت :دانشگاهیان به عنوان مهمترین عنصر سازنده
دانشگاه و متخصص در رشتههای خود ،موقعیت خوبی برای مشارکت در فعالیتهای کارآفرینانه دارند و میتوانند در
طیف وسیعی از فعالیتهای کارآفرینانه مشارکت داشته باشند.
در این آئین دکتر اسماعیلزاده با اشاره به تالش و زحمات دانشجویان این دانشگاه ،آنها را الیق
دریافت این تقدیرنامه دانست و گفت :با همت و پشتکار دانشجویان خالق و عالقمند توانستیم به این موفقیت
دست یابیم و امیدواریم در ادامه نیز ،با همکاری اعضای هیات علمی گروههای مختلف دانشگاه ،بتوانیم جوانانی
کارآفرین را تحویل جامعه دهیم.

بازدیدمشاورعلمی
پژوهشیمعاونت
تحقیقاتوفناوری
ریاست جمهوری از
پروژههایکارآفرینی
دانشگاه

دکتر وطنی ،مشاور معاونت علمی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری
ریاست جمهوری ،به همراه دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان از پروژ ه در حال احداث مجتمع نوآوری دانشگاه بازدید
به عمل آورد.
معاون علمی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری ،در
بازدید از آخرین مراحل تکمیل پروژه مجتمع نوآوری دانشگاه ،ضمن تاکید
بر اهمیت این پروژه گفت :وجود این پروژه یکی از راههای رسیدن به دستاوردهای
مهم علمی توسط دانشجویان کارآفرین میشود و با افزایش رشد اقتصادی ،شاخصهای
بهرهوری باال رفته و باعث به وجود آمدن تکنولوژی ،کاالها و خدمات جدید میگردد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به تالش
مجموعه دانشگاه در ساخت پروژه مجتمع نوآوری گفت :تمام تالش مجموعه
مهندسی و پیمانکاری این پروژه در جهت رسیدن به اهداف مدیریت سبز بوده که این نوع
ساخت و سازها اهداف چند گانه کارآمدی و صرفهجویی در مصرف انرژی را به دنبال دارد.

