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با حضور معاون پژوه
ش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
و به میزب
انی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به عنوان دانشگاه معین برگزار شد:
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان صورت
گرفت:

برگزاری اولین همایش ملی
تجربهنگاری و آیندهپژوهی
مدیریت مردم نهاد مخاطرات
طبیعی با تاکید بر سیل
3

استاندارگلستاندرآئیناختتامیه
هفته پژوهش و فناوری استان:

نهادینه شدن پژوهش در

موضوعاتمختلف،منجر
به بهبود کیفیت زندگی
مردم میشود
5

با حضور سردار رستمیان ،فرمانده
سابق لشکر  ۲۵کربال:

برگزاری آئین بزرگداشت

سالگرد شهادت سپهبد
حاج قاسم سلیمانی
در دانشگاه
11

توسط عضو هیأت علمی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان صورت گرفت:

ساخت دستگاه آنالیز

گیرایی و رئولوژی چسب
برای اولین بار در کشور
10

سال نوزدهم /شماره  /131آذر و دی 1399

پیام دکتر علی نجفینژاد

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان طی پیامی فرا رسیدن روز
دانشجو را تبریک گفت.
دکتر نجفینژاد در این پیام آورده است :شانزدهم
آذرماه ،نماد حق طلبی و مبارزه با استکبار دانشجویان
کشور است .دانشجویانی که در مقاطع مختلف تاریخ
کشور ،چه در دوران سیاه ستمشاهی و چه در دوران
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ،همواره حضور موثری در
صحنه داشته و پیشتاز بوده اند.
وی افزود :دانشجویان ،امروز نیز با توجه به وظیفه
ذاتی خود ،که همانا تالش همه جانبه و جدی در زمینه
کسب دانش و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای
علمی ،پژوهشی و فناوری است ،در نائل آمدن نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران به اهداف عالیه خویش
نقش موثری را ایفا می کنند.
وی خاطرنشان کرد :روز دانشجو سالروز
گرامیداشت شهیدانی است که در سال  ۱۳۳۲خود را
در مقابل گلولههای رژیم قرار دادند تا صدای استقالل
طلبی ،آزادی خواهی و استکبارستیزی مردم ایران را به
گوش جهانیان برسانند.
دکترنجفینژاد ،ضمن گرامیداشت ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه
شهدای دانشجو ،بویژه شهدای شانزدهم آذر سال
،۱۳۳۲شهیدان آذر ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی ،اﺣﻤﺪ ﻗﻨﺪﭼﯽ
و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎ ،روز دانشجو را به جامعه
دانشگاهی و دانشجویان فرهیخته علی الخصوص
دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان تبریک گفت و افزود :در حال حاضر
نیز جامعه علمی و دانشگاهی کشور در عرصه سالمت و
هستهای در راه خدمترسانی به مردم ،شهدای واالمقامی
را تقدیم نموده است که دانشمند برجسته کشور ،شهید
محسن فخریزاده از گلهای معطر بوستان علمی ایران
اسالمی ،از جمله آنهاست.
وی افزود :در این مسیر ،وظیفه آحاد جامعه
دانشگاهی ،بخصوص دانشجویان فرهیخته این است که
تا رسیدن به قلههای پیشرفت از پا ننشینند و همچون
گذشته ،در پیمودن راه نورانی شهدا و عمل به نقش
جهادعلمی پیشگام بوده و آن را با جدیت استمرار
ببخشند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در پایان خاطرنشان کرد :هرچند با تالشهای
مدیران و جدیت اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان
و بستر سازی استفاده از آموزشهای مجازی ،خللی در
زمینه تحصیل دانشجویان ایجاد نشده است ولی قطعا،
دانشگاهها باحضور فعال دانشجویان معنا پیدا میکند ودر
این روزها ،دانشگاهها دلتنگ و مشتاق حضور دانشجویان
به عنوان فرزندان خود هستند که امیدواریم با رفع
ویروس کرونا ،بار دیگر شاهد حضور فعال و پرنشاط آنان
در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه باشیم.

2

آئین مجازی گرامیداشت روز دانشجو

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو ،آئین مجازی
گرامیداشت روز دانشجو،شانزدهم آذر ماه دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدا به ویژه شهدای دانشجو و شهیدان  ۱۶آذر ۱۳۳۲
گفت :شهادت دانشجویان در سال  ۱۳۳۲نشان دهنده روحیه
استکبارستیزی و استقالل طلبی در دانشجویان است که در
برابر استکبار و استعمار منفعل نبوده و نخواهند بود.
دکتر نجفینژاد افزود :امروز با توجه به شرایط حاضر
به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیتهای دانشگاه
همچون آموزش و تعلیم و تربیت به صورت مجازی صورت
می پذیرد و این میتواند فرصت مناسب و نوینی برای باالبردن
توان علمی دانشجویان است تا از این فرصت حداکثر استفاده
را در جهت افزایش توان علمی خود ببرند.
وی با اشاره به این که کار اصلی دانشگاه و دانشجویان
فعالیتهای علمی و جهاد علمی است گفت :در مسیر
توسعه علمی و پژوهشی ،اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته
و جوانان و نخبگان کشور افتخارات زیادی را کسب کرده اند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان تصریح کرد :ابرقدرتهای دنیا نمی خواهند به
جز خود کسی به قلههای علمی جهان برسد تا از این طریق
بتوانند کشورهای دیگر را تحت سلطه علمی که زمینهساز
سلطه اقتصادی و سیاسی است قرار دهند.
ایشان افزود :دانشجویان کشور باید بیش از پیش تالش
کرده تا با دستیابی به اوج قلههای علمی دنیا ،کشور را از سلطه
ابرقدرتها و مستکبرین رها کنند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر

فخریزاده گفت :این شهید برجسته ،تمام دوران تحصیل
خود را داخل کشور گذرانده ،که این نشان دهنده ظرفیت
باالی دانشگاهها و اساتید در کشور است و میتوان با باور به
آنها و اتکا به نیروهای داخلی بسیاری از مشکالت کشور را
برطرف نمود.
ایشان با اشاره به اینکه ناامیدی بزرگترین دشمن
هر انسان و جامعه ای است و دشمنان در حال حاضر
به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند خاطرنشان
کرد :در حال حاضر بی سابقه ترین تحریمها علیه کشور
اعمال شده و با وجود تمام مشکالت ،پیشرفت کشور در
عرصههای مختلف علمی نه تنها متوقف نشده است بلکه با
قدرت بیشتری در حال انجام است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه با بیان اینکه دانشجویان از همان ابتدا
میخواستند خودشان و کشور ایران در برابر دشمنان
قوی باشند گفت :وجود روحیه ضد استکباری و دارا بودن
بصیرت ،از نشانههای بارز دانشجویان است.
در ادامه حجه االسالم و المسلمین طاهری افزود:
دانشجویان در دوران دفاع مقدس و همچنین دفاع از حرم
نیز نقش به سزایی داشتند که حضور و تعلق تعداد بسیاری
از شهدا ،به قشر فرهیخته دانشجویان ،مؤید این نکته است.
وی با بیان اینکه مهمترین فعالیت دانشجویان کشور
تالش در عرصه علمی ،تکنولوژی و پیشرفت است،
گفت :به همت دانشجویان کشور این حرکت عظیم در کشور،
در حال پیشرفت است تا جائیکه دشمنان برای جلوگیری از
این پیشرفت ،دانشمندان کشور که خود روزی دانشجو بودند
را مورد حمله قرار داده اند.
ایشان تصریح کرد :دشمن امروزه به دنبال ایجاد ناامیدی
در بین جوانان است و با تبلیغات سوءگسترده و فراهم کردن
بسترهای فساد در جامعه به دنبال سلب صفات انقالبی گری،
دشمن شناسی ،بصیرت و استکبار ستیزی در بین دانشجویان
کشور است اما به برکت انقالب اسالمی نخواهند توانست به
اهداف شوم خود برسد.
گفتنی است :در پایان این مراسم ،از فعاالن فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تجلیل شد.

پیام استاندار گلستان به مناسبت فرارسیدن ۱۶آذر ماه ،روز دانشجو

به مناسبت فرا رسیدن شانزدهم آذر ،روز دانشجو،
استاندار گلستان پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است ۱۶ :آذر  ۱۳۳۲یعنی کمتر از
چهار ماه پس از کودتای آمریکا بر علیه دولت ملی مصدق،
نیکسون ،معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران میآید و شاه
به پاس تقدیر از متولیان کودتا ،سه دانشجوی دانشکده فنی
دانشگاه تهران را به رگبار مسلسل میبندد.
دکترحق شناس گفت :امروز  ۶۷سال از آن تاریخ
میگذرد؛ نه آمریکا دست از ماهیت استکباری خود کشیده و نه
مردم ایران ،علیرغم فشار حداکثری ،دست از آرمان خود یعنی
پیشرفت و عدالت برداشتند .دانشگاه طی  ۶۷سال گذشته،
مهمترین نیازهای کشور را تامین کرده است؛ تحریمهای

سنوات گذشته ،منجر به خوداتکایی مردم و دانشگاه شده است.
وی در ادامه افزود :امروز به خاطر خدمات دانشگاه
و از جان گذشتگی دانشمندان سرافرازی چون شهیدان
فخریزاده ،احمدی روشن و  ...که در همین دانشگاهها برای
سربلندی ایران عزیز تالش کردهاند ،وابستگی مردم عزیز
ایران به حداقل رسیده است.
ایشان خاطر نشان کرد :اما میدانیم که نباید جوهر
اصلی دانشگاه یعنی دانشجو را فراموش کرد .ارکان دانشگاه،
بدون دانشجو معنی ندارد؛ از طرف دیگر رسالت دانشجو
صرفاً یاد گرفتن دانش نیست بلکه دفاع از عزت و کرامت
مردم باید در آرمان او باشد.
وی افزود :دانشجو امروز خسته از موانع پیشرفت در
گذشته نیست و امیدوار به چشم انداز آینده ،همچنان به
سمت قله پیشرفت حرکت می کند .آرمانخواهی ،عدالتخواهی،
آزادگی و ایستادگی برخی از ویژگیهای ممتاز اوست.
استاندار گلستان در پایان ،ضمن تبریک روز
دانشجو به همه دانشجویان گلستان خاطرنشان کرد:
آرزو دارم در این عصر ناجوانمردانه تحریم و کرونا ،دانشجویان
عزیز در کنار مردم ایران ،گام بلندی به سوی قله پیشرفت و
عزت ایران عزیز بردارند.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت:

برگزاری اولین همایش ملی تجربهنگاری و آیندهپژوهی
مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل

اولین همایش ملی تجربهنگاری و آیندهپژوهی مدیریت مردم نهاد مخاطرات
طبیعی با تاکید بر سیل با حضور دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،سردار ملکشاهکویی ،فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و
جمعی از اساتید دانشگاهی ،چهارم آذر در سالن اندیشه پردیس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با گرامیداشت فرارسیدن
سالروز قیام مردم گرگان در مقابل رژیم ستمشاهی پهلوی در پنجم آذر ،۱۳۵۷
برگزاری این همایش را ابتکاری نو در سطح کشور دانست و گفت :مدیریت مردم نهاد
در مقابل حوادث و بحرانهایی که در سطح جامعه بوجود میآید در اکثر کشورهایی که
حادثهخیز هستند دارای ارزش باالیی است.
دکتر نجفینژاد کاهش آسیبهای بوجود آمده پس از وقوع حوادث طبیعی
ت برنامههای مدیریت بحران دولتها و سازمانهای مرتبط
مانند سیل را جزو اولوی 
دانست و افزود :با استفاده از ظرفیت جوامع و تغییر رویکردها ،از مهندسی سازهای به سمت
رویکردهای مدیریت نرم و مردمی رسیدهایم که در این میان ،استفاده از روشهای غیرسازهای،
بسیار کارآمدتر و مفیدتر است.
وی استفاده از تجربیات مردمی که در مخاطرات طبیعی مانند سیل ،آسیب
دیدهاند را ،بهترین راه برای کاهش ریسک و خطرات بوجود آمده از این حوادث
دانست و گفت :فرایند مشارکت ،مداخله و حضور جوامع در شناسایی و مدیریت جبران

آغاز به کار آزمایشگاه تحقیق و توسعه مرکز رشد دانشگاه
باحضور معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
باحضور دکتر رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه و جمعی از روسای دانشگاهها و
مراکز پژوهشی استان ،آزمایشگاه تحقیق و توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دوازدهم دی ماه آغاز به کار کرد.
دکتر رحیمی در این آئین از امکانات ،وسایل و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه
بازدیدکرد.
گفتنی است :این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیارد ریال تکمیل و به عنوان
آزمایشگاه همکار ،در جهت رفع نیازهای دستگاههای اجرایی راه اندازی شده و شرکتهای
فعال در این مرکز قابلیت ارائه خدمات میکروب شناسی و آزمونهای سنجش قدرت
ضدمیکروبی ،خدمات تشخیص مولکولی میکروبی ،غذایی و جانوری محیط زیستی،
تولید کیتهای تشخیص مولکولی و سایر خدمات حوزه بیوتکنولوژی نظیر تولید مخمر
و کیتهای تغذیه کشت هیدروپونیک را دارند.

خسارتهای ناشی از آسیبدیدگیها تعریفی است از فعالیتهای مردمنهاد و جامعهمحور برای
کاهش مخاطرات طبیعی و استفاده از تجربیات مردم یک منطقه که نقش مستقیمی در بوجود
آمدن این فرآیند دارد.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان نیز در این همایش ،ضمن تبریک فرا رسیدن
چهل و یکمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین توسط امام خمینی(ره) ،به کسب
تجربیات مختلف انقالب اسالمی طی این سالها در عرصههایی نظیر دفاع مقدس،
تحریم و مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی اشاره کرد و گفت :بعد از وقوع جنگ
تحمیلی ،مردم ایران که بخشی از کشور خود را در خطر دیدند با فرمان حضرت امام(ره) ،خود
را از سراسر کشور به جبهههای نبرد رسانده و با حضور در این میدان و رشادتهایی که نشان
دادند ،توانستند در این عرصه بزرگ به پیروزی و موفقیت دست یابند.
سردار ملکشاهکویی با اشاره به اینکه بسیج ،یک نهاد انقالبی است که از توده
مردم و آحاد جامعه تشکیل شده افزود :بررسی وقایع و حوادث تاریخی و انقالبهای
مردمی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که هر گاه حکومتی از پشتوانه مردمی قوی و
مناسب برخوردار است نه تنها به راحتی میتواند مشکالت را پشت سر گذاشته و با تهدیدات
مقابله نماید ،بلکه حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از حکومت میتواند بقاء و حیات آن را در
برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی نیز  ،تضمین کند.
وی تشکل مردمنهادی همچون بسیج ،که با حضور در صحنههای مختلفی نظیر
کمک به مدیریت بحرانهای بوجود آمده بر اثر مخاطرات طبیعی مانند سیل را ،با
اهمیت دانست و افزود :پس از پشت سر گذاشتن بحرانهای اوایل انقالب بهویژه جنگ
تحمیلی ،بهتدریج با گرایش به سمت تأمین سایر نیازمندیهای کشور ،دامنه فعالیتهای
بسیجیان توسعه یافت و از یک سازمان با محوریت نظامی و امنیتی به یک سازمان چند منظوره
با توانمندیهای مختلف در عرصههای گوناگون نظامی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهویژه
فرهنگی تبدیل شد.
شایان ذکر است :این همایش با همکاری معاونت دانش و پژوهش سپاه نینوا استان
گلستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،سازمان بسیج اساتید استان گلستان
(اندیشکده زیست بوم و اقلیم گلستان) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان (کارگروه کشاورزی
پس از سیل) و اداره کل مدیریت بحران استان گلستان برگزار شد که از محورهای اصلی
همایش میتوان به اصول و مفاهیم مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی ،نقش جوامع محلی
در پیشگیری ،آمادگی ،واکنش و بازسازی پس از وقوع مخاطرات طبیعی ،تجربههای موفق و
درسآموختههای مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی در داخل و خارج از کشور (با تأکید بر
سیل) و نهادینه کردن نقش جوامع محلی در مقابله با مخاطرات طبیعی اشاره کرد.

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری از شرکتهای دانش بنیان و
واحدها و هستههای فناور مستقر در مرکز رشد
واحدهایفناوردانشگاه

دکتر رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
به همراه روسای دانشگاههای استان ،از شرکتهای دانش بنیان ،واحدها و
هستههای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید کرد.
دکتر رحیمی در این بازدید با دستاوردها و محصوالت شرکتهای دانش بنیان فعال در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آشنا شد.
گفتنی است :در حال حاضر  ۸۵هسته و واحد فناور در دانشگاه مشغول به فعالیتاند
و از این میان  ۶شرکت دانشبنیان هستند.
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ستاد استانی هفته پژوهش و
فناوریاستانگلستان

در دانشگاه برگزار شد
نشست خبری دکتر نجفینژاد ،جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و
فناوری استان گلستان با حضور اصحاب رسانه استان ،یازدهم آذر ،در سالن رشد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این
نشست ضمن تسلیت شهادت استاد و دانشمند برجسته کشور ،شهید دکتر
فخریزاده و محکومیت جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت :دشمنان تالش
میکنند با استفاده از ابزار ترور ،مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند .ولی غافلند که جریان
علمی در کشور ،جریانی مستمر است که با از دست دادن این نیروها ،هرچند برای ملت
دشوار و برای کشور ضایعه ای بزرگ است ،اما نمیتوانند خللی در مسیر علمی و فناوری
ایران اسالمی ایجاد کنند.
دکتر نجفینژاد افزود :شهادت این اسوههای رشادت ،تقوا و ایثار در کشور باعث
افزایش انگیزه در نیروها و نخبگان کشور شده واین نیروها و نخبگان با تالشهای خود
میتوانند خأل وجود این دانشمندان را پر کرده و سبب رشد علمی و استقالل واقعی کشور
شوند.
ایشان با اشاره به برگزاری آئینهای هفته پژوهش گفت :هدف از برگزاری هفته
پژوهش و فناوری در کشور ،گسترش فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح ،جامعه ،شناسایی
فناوران و پژوهشگران استان ،شناسایی و ارائه یافتههای پژوهش و فناوری در استان و فراهم
کردن شرایط الزم برای تبدیل یافتههای پژوهشی به ثروت است.
دکتر نجفینژاد تاکید کرد :یافتههای پژوهشی زمانی باعث رفع نیازهای کشور
میشود که تبدیل به محصول شود.
وی با بیان اینکه شعار امسال هفته پژوهش و فناوری «پژوهش و فناوری در
خدمت جهش تولید» است گفت :برنامههای مختلفی در هفته پژوهش و فناوری در

استان گلستان برنامه ریزی شده که تمامی این برنامهها ،با توجه به شرایط شیوع ویروس
کرونا در کشور به صورت مجازی خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود :نواختن زنگ هفته
پژوهش در آغاز هفته پژوهش و فناوری ،برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
و فن بازار استان گلستان ،جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان ،جشنواره
پژوهشگران دانش آموزی،نشستهای تخصصی و وبینارهای علمی و پژوهشی با مشارکت
دستگاههای مختلف و دیدار با پیشکسوتان علمی استان از برنامههای اجرایی هفته پژوهش
و فناوری استان گلستان است.
ایشان خاطرنشان کرد :در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در هفته
پژوهش ،حدود  ۱۰۰عنوان میزگرد و نشست تخصصی شامل  ۹برنامه علمی بینالمللی،
 ۲۰برنامه ملی ۲۰ ،برنامه استانی و  ۴۹برنامه داخلی برگزار میشود.
نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در استان گلستان افزود :انتخاب
پژوهشگران برتر استان در پنج زیر گروه  :پزشکی ،پیراپزشکی و دامپزشکی ،کشاورزی و
منابع طبیعی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی و علوم انسانی صورت میگیرد.
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در استان گلستان در پایان
این نشست خبری ،عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری را اعالم کرد که بر این
اساس ،شنبه ،پانزدهم آذر ،روز مدرسه ،دانشگاه و دستاوردهای پژوهش و فناوری،
یکشنبه ،شانزدهم آذر ،روز پژوهش و فناوری ،مشارکت ملی ،دوشنبه ،هفدهم
آذر ،روز پژوهش ،فناوری و جهش تولید ،سه شنبه ،هجدهم آذر ،روز بزرگداشت
پژوهشگران و فناوران برتر ،معلمین برگزیده پژوهش و فناوری ،چهارشنبه،نوزدهم
آذر ،روز پژوهش و فناوری و علوم انسانی و پنج شنبه ،بیستم آذر ،به عنوان روز
پژوهش ،فناوری و تعامالت اجتماعی و علمی نامگذاری شده است.

زنگ پژوهش استان گلستان نواخته شد
همزمان با اولین روز از هفته پژوهش وفناوری ،زنگ پژوهش استان گلستان،
پانزدهم آذرماه با حضور دکتر حق شناس ،استاندار گلستان ،دکترنجفینژاد،
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ،مدیرکل
آموزش و پرورش استان گلستان و جمعی دیگر از مدیران استانی ،در دبیرستان
فرزانگان گرگان نواخته شد.
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش استان گلستان در این آئین با اشاره
به اینکه هفته پژوهش در آذرماه هر سال با هدف آشنایی بیشتر جامعه و مردم
به اهمیت موضوع پژوهش در جامعه برگزار می شود گفت :در این هفته ،پژوهشگران
دستاورد فعالیتهای یکساله خود را به اطالع مردم می رسانند که این امر به فرهنگ سازی
موضوع پژوهش در سطح جامعه کمک می کند.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه طی سالیان گذشته در زمینه علمی و فناوری،
پیشرفتهای فراوانی در کشور انجام گرفته است افزود :خوشبختانه در حال حاضر
بسیاری از نیازهای کشور به همت جوانان و نخبگان کشور برطرف می شود و شاهد قرار
گرفتن محققین ایرانی در بین دانشمندان برتر دنیا در حوزههای مختلف علمی هستیم.
ایشان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند برجسته کشور ،شهید دکتر
فخریزاده تصریح کرد :دنیا با دیدن پیشرفتهای چشمگیر علمی کشور ،در صدد متوقف
کردن این رشد و حرکت علمی است که یکی از نشانههای موفقیت کشور در این حوزه هدف
قرار دادن دانشمندان کشور و تالش دشمنان در خصوص حذف فیزیکی آنان است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه بمناسبت
هفته پژوهش ،در استان برنامههای متنوعی برگزار می شود گفت :امسال برگزاری
نمایشگاه هفته پژوهش بصورت مجازی خواهد بود و دستاوردهای پژوهشگران استان از
طریق فضای مجازی در معرض دید عموم مردم جامعه قرار می گیرد.

دکتر نجفینژاد با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع در حوزه آموزشی
و پژوهشی در این هفته خاطر نشان کرد :بیش از  ۲۰۰کارگاه ،نشست تخصصی و
برنامههای آموزشی در حوزههای مختلف توسط اساتید و محققان دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی برنامه ریزی شده که این امر ،فرصت مناسبی برای استفاده و بهره مندی اقشار
مختلف جامعه است.
شایان ذکر است :این برنامه به صورت زنده از طریق نرم افزار برنامه شاد پخش شد.
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استاندارگلستان در آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان:

نهادینهشدنپژوهشدرموضوعاتمختلف،منجربهبهبود
کیفیتزندگیمردممیشود

آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر حق شناس ،استاندار گلستان
و جمعی از مدیران استانی و پژوهشگران ،نوزدهم آذر ،در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
استاندار گلستان در این مراسم با تشکر از همه مدیران و کارشناسان سازمانها و دستگاههای
اجرایی که در برگزاری هرچه باشکوه تر هفته پژوهش و فناوری در استان تالش کردند گفت :امیدوارم
برگزاری اینگونه مراسمها و بزرگداشتها ،اثرگذار بوده و به حل مشکالت موجود در سطح جامعه کمک کند.
دکتر حق شناس افزود :اگر پژوهشها در موضوعات مختلف نهادینه شود ،قطعاً منجر به بهبود کیفیت
زندگی برای مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز است پژوهشگران قبل از هر پژوهش ،ابتدا به تشخیص مسئله
پرداخته و بر اساس اولویت به آن بپردازند گفت :اصل پژوهش در رشتهها و زمینههای مختلف ،باید در
جهت پاسخ به یک مسئله و اولویت است.
رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان خاطرنشان کرد :در صورتی که
پژوهشگران ،اولویت پژوهشهای خود را در راستای حل ریشهای مسائل و مشکالت موجود در جامعه قرار دهند،
حتماً شاهد آینده بهتری برای زندگی مردم خواهیم بود.

نائب رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در آئین اختتامیه هفته پژوهش:

دستاوردهای پژوهشگران و محققان باید در جهت رفع نیازهای جامعه ،مورد استفاده قرارگیرد

آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر حق شناس،
استاندار گلستان و جمعی از مدیران استانی و پژوهشگران ،نوزدهم آذر ماه در
سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
نائب رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این آئین ،ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و شهدای جهاد علمی به ویژه شهید دکتر فخریزاده

گفت :ترور و حذف فیزیکی دانشمندان کشور ،نشاندهنده پیشرفت چشمگیر علمی در کشور
بوده که دشمنان به دنبال متوقف کردن این حرکت عظیم هستند ،ولی آنها باید بدانند که
شهادت یک نفر ،نمیتواند در این روند ،خللی ایجاد کنند و این پیشرفت علمی با شتاب
بیشتری به راه خود ادامه خواهد داد.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه امسال همانند سالهای گذشته ،هفته پژوهش و
فناوری در استان با نواختن زنگ پژوهش آغاز شد افزود :امسال نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی ،فناوری و فن بازار استان برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شد.همچنین
شرایطی فراهم شده تا عالقهمندان بتوانند در طول سال نیز از دستاوردهای پژوهشی و فناوری
دستگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی استان بازدید کنند.
وی برگزاری مجازی هفته پژوهش و فناوری را یک فرصت دانست و تصریح
کرد :یکی از شاخصههای اصلی هفته پژوهش و فناوری امسال با توجه به برپایی مجازی
آن ،برگزاری بیش از  ۲۰۰برنامه علمی شامل :نشستهای تخصصی ،میزگردهای علمی و
کارگاههای آموزشی در سطوح بینالمللی ،ملی ،استانی و درون دانشگاهی است که از ابتدای
هفته پژوهش آغاز و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان خاطرنشان کرد:
امیدوارم برپایی این برنامهها و بزرگداشتها سبب انتشار پژوهشها و یافتههای حاصل از آنها
در همه ارکان و بدنه جامعه شود و دستاوردهای پژوهشگران و محققان باید در جهت رفع
نیازهای جامعه ،مورد استفاده قرارگیرد.

در آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان صورت گرفت:

معرفی و تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و دانشآموزان برتر استان
آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان و تجلیل از
پژوهشگران ،فناوران و دانش آموزان برتر استان گلستان
در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با معرفی و تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و
دانشآموزان برتر استان برگزار شد.
در بخش پژوهشگران برتر و در گروه علمی پزشکی،
پیراپزشکی و دامپزشکی از دکتر زهرا عرب باقرانی ،دکتر
مجتبی رئیسی و دکتر مرتضی اوالد نبی دوزین از دانشگاه علوم
پزشکی گلستان ،در گروه کشاورزی و منابع طبیعی از دکتر
سیدحسین حسینیفر و دکتر علیرضا صادقی ماهونک از دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،در گروه علوم پایه از
دکتر سید علی اکبر هدایتی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و سکینه علیجانپور از دانشگاه گنبد ،در گروه فنی

و مهندسی از دکتر امیراحمد دهقانی از دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان و دکتر امیر بابایی از دانشگاه گلستان ،در
گروه علوم انسانی دانشگاهها از دکتر علی درخشانی از دانشگاه
گلستان ،در گروه علوم انسانی دستگاههای اجرایی ،از عزتاله
زمانی از نیروی انتظامی گلستان و همچنین از دکتر محمد اسماعیل
اسدی از مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گلستان به عنوان
پژوهشگر اثربخش بخش طرح “تحقیق ،ترویج و توسعه کشاورزی
و حفاظتی و کشت روی سامانه بسترهای بلند” تقدیر به عمل آمد.
در بخش فناوران برتر استان از مهندس سیدحامد نبوی
از شرکت تعاونی سپیدتن پرنیان مستقر در پارک علم و فناوری
گلستان و در بخش دانش آموزان برتر از بال تکین ایری و اسراء
اسفندیاری در مقطع متوسطه اول و ایمان پسرکلو در مقطع ابتدایی
تقدیر شد.
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نشست تخصصی بینالمللی ماهیان خاویاری در دانشگاه برگزار شد
به همت گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و سازمان شیالت ایران ،نشست تخصصی بینالمللی ماهیان خاویاری ،با
حضور دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت و دکتر نجفینژاد ،رئیس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،بصورت مجازی برگزار شد.
در این نشست ،طیف وسیعی از پرورش دهندگان داخلی و پرورش دهندگانی از کشورهای
ایتالیا و امارات و همچنین صادر کنندگان ماهیان خاویاری ،اساتید دانشگاه ،کارشناسان
شیالت ،دانشجویان و مسئولین ذیربط حضور داشتند.
در ابتدای این نشست دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت به بیان
مطالبی درخصوص اهمیت ماهیان خاویاری و فعالیتهای سازمان شیالت پرداخت.
در ادامه دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص
ظرفیتهای موجود در دانشگاه جهت رفع مشکالت این صنعت و همچنین فعالیتهای
مرتبط در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مطالبی را ارائه نمود.
در این نشست مسئولین بخشهای دولتی و خصوصی پیرامون مواردی همچون زمینههای
بازار ماهیان خاویاری و چالشها ،نگاهی به تجارت و صادرات ماهیان خاویاری و خاویار،
استحصال و فرآوری خاویار ،نگاهی به تولید خوراک آبزیان و مشکالت ،الزامات بهداشتی
و بیماری مزارع ماهیان خاویاری ،گزارش مجمع سالیانه انجمن جهانی ماهیان خاویاری،
گزارش اداره کل شیالت استانهای ساحلی دریای خزر ،مشکالت پیش روی صنعت و
ارتباط دانشگاه با صنعت بحث و گفتگو کردند.
همچنین تعدادی از پرورش دهندگان و صادرکنندگان ایرانی ساکن خارج از کشور نیز به
مسایل صنعت ماهیان خاویاری و مشکالت پیش رو اشاره کردند.
در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ بین مسئولین و شرکت کنندگان انجام شد.
**********
برگزاری وبینار ملی دانش بومی آبخوانداری در کشور
و مدیریت پایدار سرزمین

به همت گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مشارکت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور،
انجمنهای علمی آبخیزداری و استحصال سطوح آبگیر باران کشور وبینار هم اندیشی
“دانش بومی آبخوانداری در کشور و مدیریت پایدار سرزمین” با حضور اندیشمندان و
متخصصین این حوزه از سراسر کشور برگزار شد.
این وبینار در محورهایی شامل “معرفی سامانههای بومی آبخوانداری و پخش سیالب” و
“بهروز رسانی و تعیین اثربخشی روشهای طبیعتدوست در مهار سیل و تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی” ارائه گردید.
در این وبینار ،شش سخنرانی علمی پیرامون محورهای وبینار برگزار و در ادامه به معرفی
سامانه بومی پخش سیالب باغستان سنتی قزوین و نیز معرفی ایستگاه آبخوان داری کوثر
پرداخته شد.
در پایان این وبینار ،پنل تخصصی با حضور مدیران اجرایی ،اساتید دانشگاه و انجمنهای
علمی برگزار و در بیانیه ای توصیههای سیاستی این وبینار به تصمیم گیران و تصمیم
سازان بیان شد.
گفتنی است :در این وبینار ،پیام استاد دکتر سیدآهنگ کوثر ،پیش کسوت برجسته
آبخوانداری کشور که به وبینار تقدیم شده بود ،قرائت شد.
**********
وبینار آموزشی با عنوان قارچ ترافل؛ بایدها و نبایدها برگزار شد
به همت دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وبینار
آموزشی با عنوان ” قارچ ترافل؛ بایدها و نبایدها” توسط دکتر سیداسماعیل رضوی ،عضو
هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارائه شد.
دکتر رضوی در این وبینار با بیان اینکه همزیستی گیاهان با قارچ نوعی رابطه مسالمتآمیز
و گسترده است گفت :این همزیستی نقش مهمی در استقرار ،عملکرد و تکامل گیاهان
میزبان دارد و با محافظت از گیاه در برابر تنشهای زیستی (مانند بیمارگرها) و غیرزیستی
(مانند تنش شوری ،تنش خشکی و سمیت فلزات سنگین) ،افزایش سطح جذب ریشه

گیاه میزبان و در نهایت ،افزایش میزان جذب آب و عناصر غذایی بهویژه فسفر ،نیتروژن،
پتاسیم و کلسیم از خاک ،موجب بهبود رشد و عملکرد گیاه میشود .در مقابل ،قارچهای
میکوریز کربوهیدارتها و ویتامینهای مورد نیاز خود را از گیاه دریافت میکنند.
در این وبینار روند همزیستی گیاهان با قارچها و لزوم توجه به حفظ و نگهداری جنگلها
و مراتع از طریق جلوگیری از جمع آوری قارچها توسط افراد مختلف در زمانهای ظهور
اندام باردهی قارچ مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین نیاز به انجام کارهای پژوهشی در جهت فراهم نمودن شرایط طبیعی برای
گسترش ارتباط گیاهان با قارچها (میکوریزایی) مورد بحث واقع شد.
**********
قرار گرفتن دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان
دکتر سید مهدی جعفری و دکتر سید مهدی اجاق از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و
آخرین نتایج اعالم شده از سوی پایگاه شاخصهای اساسی علم  ESIو  ،WOSدر جمع
پژوهشگران پر استناد (یک درصد برتر جهان) در سال  ۲۰۲۰قرار گرفتند.
براساس اعالم پایگاه  ،ESIبرای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر ،کلیه فعالیتهای
علمی  ۱۰ساله اخیر در سطح بینالمللی از جمله تعداد مقاالت ،تعداد استنادها ،تعداد
مقاالت پراستناد ،تعداد استناد به مقاالت پراستناد مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین
مسائلی نظیر ،رعایت اصول اخالقی در پژوهش ،رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل
قبول و نیز مقاالت باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند.
**********
برگزاری سوگواره شمیم یاس در دانشگاه
به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،مراسم سوگواره شمیم یاس
با موضوع سیره بانوی تمدن ساز ،به صورت مجازی برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این مراسم با اشاره به شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه(س) در زمان حیاتشان
گفت :خطبه فدکیه بیانگر مقام علمی و والیتمداری حضرت فاطمه(س) است و به ما نشان
می دهد ایشان در زمان حیات ارزشمندشان ،عالوه بر پرداختن به مسائل علمی ،عبادی،
خانوادگی و اجتماعی ،نسبت به پیامبر(ص) و امام علی(ع) بعنوان ولی زمانشان با تمام
وجود والیتمدار بود و در این راه به مقام واالی شهادت رسید.
حجت االسالم والمسلمین طاهری افزود :سیده النساء العالمین بودن آن حضرت ،سیره
علمی ،عبادی ،والیی و الگوی زنان و مردان مسلمان است.
در ادامه دکتر نریمانی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان بعنوان سخنران
مدعو به مسئله تقوا در زندگی پرداخت و بیان داشت :اسالم زن را یک زن تمدن ساز
تربیت می کند و در این راستا جامعه را به یک جامعه عظیم تبدیل می نماید که هر انسانی
در هر جایگاهی با آموزههای اسالمی رشد کرده است ،با بکارگیری دستورات دینی و احکام
اسالمی ،آن طور که مد نظر خدا ،قرآن و اهل بیت(ع) است جامعه سازی می کند.
گفتنی است که در پایان این مراسم ،مسابقه ای در خصوص موضوع برنامه برگزار شد.
**********
قرار گرفتن عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در بین پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور

آئین بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ،با حضور
دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ،دکت ر منصور غالمی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ،معاونان
وزارتخانههای بهداشت و صمت و همچنین خانواده شهید فخریزاده در سالن شهدای
جهاد علمی به صورت حضوری و پخش به صورت وبیناری برای تمام دانشگاهها و مراکز
پژوهش و فناوری کشور برگزار شد.
در این مراسم  ۳۲پژوهشگر و فناور برگزیده در کشور معرفی شدند که نام دکتر عبدالرسول
سلمان ماهینی ،عضو هیأت علمی گروه آموزشی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع طبیعی در این
بین قرار دارد.
همچنین در این آئین از حامیان برگزیده پژوهش و فناوری ،نشریات برگزیده علمی و
برگزیدگان همکاری جامعه با صنعت نیز تجلیل و قدردانی شد.

با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

کتاب The Pomegranate Botany, Production and Uses
توسط انتشارات  CABIمنتشر شد

با همکاری دکتر فریال وارسته و دکتر مهدی علیزاده اعضای هیات علمی گروه مهندسی
علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،کتاب The
 Pomegranate Botany, Production and Usesتوسط انتشارات  CABIمنتشر شد.
این کتاب  ۵۷۸صفحه دارد و در  ۱۸فصل نگاشته شده است که فصل  ۱۴آن که توسط
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگارش شده و در آن
به بررسی بلوغ میوه انار و روشها و فناوریهای برداشت پرداخته شده است.
الزم به ذکر است :انار یکی از قدیمی ترین میوههای خوراکی دنیا و بومی ایران است که
کشت و پرورش آن برای مصرف تازه خوری ،فرآوری و اهداف دارویی در طی بیست سال
گذشته در دنیا بیش از ده برابر شده است.
**********
حضور دو عضو هیأت علمی و یک دانشآموخته دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در زمره ۲درصد دانشمندان برتر دنیا
بررسی و ارزیابی استنادات دادههای پایگاه اسکوپوس ،نشاندهنده حضور دو عضو هیأت
علمی و یک دانشآموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در فهرست
۲درصد دانشمندان برتر دنیا است.
بر اساس استنادات ارجاعی پایگاه دادههای علمی اسکوپوس ،دکتر سیدمهدی جعفری،
عضو هیأت علمی دانشکده صنایع غذایی ،دکتر سیدحسین حسینی فر ،عضو هیأت
علمی دانشکده شیالت و محیطزیست و دکتر الهام اسدپور ،دانشآموخته مقطع دکتری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در فهرست دانشمندان ۲درصد برتر دنیا
قرار گرفتند.
گفتنی است ،دانشمندان شاخص دنیا ،بر اساس ارزیابی بیشترین تعداد مقاالت تألیفی،
ارجاعات و استنادهای کامل در این فهرست معتبر بینالمللی معرفی میشوند.
**********
انتشار کتاب زبان برنامه نویسی پایتون برای علوم محیطی
توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب زبان برنامه نویسی پایتون برای علوم محیطی ،توسط مرکز نشر دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ و منتشر شد.
گفتنی است :این کتاب توسط دکتر چوقی بایرام کمکی ،عضو هیأت علمی رشته مرتع و
آبخیزداری دانشگاه ،مهندس محمد افضل زاده و مهندس حسین نجفی در  296صفحه
به رشته تحریر درآمده است.
الزم به ذکر است :این کتاب در محل مرکز نشر دانشگاه با تخفیف  20درصد برای
دانشجویان و  10درصد برای اعضای هیات علمی عرضه می شود.
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براساس گزارش نتایج ارزیابی دانشگاه های سبز جهان (:)Green Metric
کسب رتبه  ۱۸توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین
دانشگاههای سبز برتر کشور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اولین حضور خود در رتبه بندی
پایگاه رتبهبندی بینالمللی دانشگاههای سبز جهان( ،)Green Metricدر سال  ۲۰۲۰که
با شرکت  ۹۱۲موسسه از سراسر جهان همراه بود ،موفق به کسب رتبهی  ۵۵۰در سطح
جهان ،و رتبه  ۱۸در میان  ۴۱دانشگاههای سبز برتر کشور شد.
پایگاه رتبهبندی بینالمللی دانشگاههای سبز جهان( ،)Green Metricبا هدف ارائهی
چشماندازی جامع همراه با شناخت شرایط موجود و سیاستهای مرتبط با محیطزیست
و توسعه پایدار در دانشگاههای جهان فعالیت می کند.
این پایگاه با ارزیابی  ۶شاخص کلیدی شامل :محیط زیست و زیرساخت ،انرژی و تحقیقات
اقلیمی ،مدیریت پسماند ،آب ،حمل و نقل و آموزش ،از سال  ۲۰۱۰میالدی آغاز به کار
کرده و در دانشگاه دولتی اندونزی( )UIمستقر است.
**********
برگزاری نشست تخصصی راهکارهای اجرایی توسعه کشت گیاهان دارویی
در استان گلستان
نشست تخصصی با عنوان راهکارهای اجرایی توسعه کشت گیاهان دارویی در استان
گلستان به صورت مجازی ،با حضور متخصصین گیاهان دارویی استانهای گلستان و
مازندران برگزار شد.
دکتر خدایار همتی ،عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت :استان گلستان با دارا بودن ویژگیهای بسیار
مناسبی همچون پتانسیلهای باالی این استان از نظر تنوع آب و هوایی و پوشش گیاهی،
دارا بودن مراکز آموزش عالی و نیروی متخصص ،قرار گرفتن در جاده ترانزیتی و همسایگی
با برخی کشورهای آسیای میانه ،می تواند در زمینه کشت گیاهان دارویی و همچنین
عرضه آن ،نقش بسزایی را در توسعه این صنعت در کشور داشته است.
سپس حاضرین در این نشست تخصصی به ارائه راهکارهای اجرایی توسعه کشت گیاهان
دارویی شامل :انسجام کلیه سازمانهای دولتی متولی در آموزش و پژوهش گیاهان دارویی
استان از طریق تشکیل شورای عالی توسعه گیاهان دارویی  ،انسجام کلیه تولید کنندگان
گیاهان دارویی از طریق تشکیل اتحادیه تولید کنندگان گیاهان دارویی استان ،افزایش
ارتباط بین داروسازها ،طب سنتی و متخصصین گیاهان دارویی  ،انتخاب محدود گیاهان
دارویی برای کشت ،تا رسیدن به نتایج مطلوب از کاشت تا مرحله بازاریابی و پرهیز از
پراکندگی کشت گیاهان دارویی ،آموزش متخصصان ارشد گیاهان دارویی برای کارشناسان
اجرایی گیاهان دارویی و تولیدکنندگان ،با توجه به زمان کاشت ،داشت ،برداشت ،فرآوری و
بسته بندی و بازار یابی پرداختند.
**********
ارتقا رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری به وضعیت آزمایشگاه توانمند
جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
کشور وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری از وضعیت “آزمایشی” به “فعال” و سپس
“توانمند” ارتقا یافت.
سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعالم این
خبر گفت :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال  1397به “عضویت آزمایشی” شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی کشور درآمد که با پیگیری و تعامل سازنده آزمایشگاه مرکزی با شبکه
مذکور و خدمات مناسب به متقاضیان درون و برون دانشگاهی و استمرار فعالیتها توانست
طی دو سال از وضعیت “آزمایشی” به وضعیت “فعال” و سپس به وضعیت “آزمایشگاه توانمند”
ارتقا یابد.
دکتر یوسفی افزود :دریافت تسهیالت مالی جهت تعمیر و سرویس تجهیزات ،ارائه
تخفیفات خدمات آزمایشگاهی تا  ۱۰۰درصد  ،نظامندتر کردن و یکپارچه تر کردن خدمات
آزمایشگاهی در کشور از جمله مزایای حضور فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
است.
وی در پایان خاطر نشان کرد :از همه همکاران هیأت علمی و دانشجویان تقاضا میشود
حضور موثری در شبکه مذکور از طریق وبسایت  https://labsnet.irداشته باشند تا از
تسهیالت و خدمات آن شبکه به نحو مطلوبی برخوردار شوند.
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بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پی شهادت دانشمند
برجسته کشورمان ،دکتر محسن فخریزاده

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با صدور بیانیه ای ترور
ناجوانمردانه دکتر محسن فخریزاده ،دانشمند برجسته کشورمان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است :اقدام وحشیانه استکبار جهانی و رژیم جعلی صهیونیستی در
خصوص ترور دانشمند برجسته کشور ،شهید دکتر محسن فخریزاده ،رئیس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،نشان دهنده عجز و درماندگی
تروریسم درمقابل عزم ،اراده و مقاومت ملت بزرگ ایران بوده و هیچ گاه نخواهند توانست
ذره ای به مسیر پیشرفتهای علمی کشورمان ضربه بزند و قطعاً تالشهای آنان در این
زمینه نافرجام خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است :امروزه استکبار جهانی با بهرهگیری از روش غیرانسانی و
ناجوانمردانه ترور ،نخبگان و دانشمندان کشور را هدف قرار داده ،اما غافل از نتایج معکوس
اینگونه رفتارها است که امروزه شاهد پیشرفتهای شگرفی در حوزههای مختلف علمی
وفناوری در کشور بوده و هستیم.
در این بیانیه دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن محکومیت
این اقدام مذبوحانه تأکید کردند :این گونه رفتارها نه تنها سبب یأس در جامعه نخواهد شد
بلکه زمینه ساز تحکیم هر چه بیشتر وحدت در میان مردم ایران شده و نفرت ملت بزرگ
ایران از دشمنان را بیشتر و همه آحاد ملت ،خصوصا دانشگاهیان فرهیخته را در پیمودن
راه نورانی این شهیدان راه علم ،مصمم تر میکند.
*********
کسب عنوان پژوهش اثر بخش در حوزه کشاورزی ،توسط دکتر افشین
سلطانی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آئین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش
کشاورزی ،با حضور دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،دکتر کاظم
خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی و برگزیدگان علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،بیست
و چهارم آذرماه به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد که در این آئین از دکتر افشین
سلطانی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،در بخش
ایدهپردازان منتخب جشنواره ایدههای برتر بخش کشاورزی با عنوان تحلیل امنیت غذایی
تا  ۲۰۵۰با مدل سازش اهمیت آب ،زمین ،غذا و محیط زیست ،چشمانداز و سیاستهای
الزم ،تقدیر به عمل آمد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این آئین با اشاره به ضرورت توجه به نوآوری
در بخش کشاورزی گفت :راه تحول در حوزه کشاورزی ،از مسیر دانش بنیانها و تغییر
ت بخش
فرهنگ می گذرد و تجاریسازی پژوهشهای بخش کشاورزی با مشارک 
خصوصی اتفاق می افتد.
دکتر سورنا ستاری ،ظرفیتهای پیدا و پنهان بخش کشاورزی در کمک به رشد ناخالص
ملی و اشتغالزایی را با اهمیت دانست و افزود :تغییرات در سیستمهای سنتی سخت و
هزینهبر است ،اما این اقدامات باید انجام شود تا از از ظرفیت علمی فارغالتحصیالن بخش
کشاورزی استفاده نموده و به اهداف مورد نظر برسیم.
در لوح تقدیر وزیرجهاد کشاورزی به دکتر سلطانی آمده است :علم ،پژوهش و فناوری ابزار
اقتدار کشور ها و انسان هاست که با تأثیر بر تمدن و جهت گیری آن در آینده ،کماکان
جایگاه باالیی را به خود اختصاص داده است.

در این مسیر ،محققان توانمند و اندیشمندان گرانقدر به عنوان سرمایههای اصلی ،از نقشی
کلیدی برخوردارند.
در ادامه این حکم میخوانیم :اینک که با تالش مجدانه و متعهدانه ،پژوهشی اثربخش در
حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع« :تحلیل امنیت غذایی کشور تا  ۲۰۵۰بامدل
سازش اهمیت آب ،زمین ،غذا و محیط زیست ،چشماندازها و سیاستهای الزم »ارائه
نموده اید ،با اهداء این نوع از زحمات جنابعالی قدردانی میشود.
*********
برگزاری سلسله نشستهای کارآفرینی با حضور کارآفرین نمونه کشور در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در راستای سلسله نشستهای کارآفرینی ،برنامه نشست مجازی کارآفرینی ویژه روز
دانشجو با حضور عباس برزگر ،کارآفرین نمونه کشوری در حوزه اگروتوریسم و مشارکت
دانشجویان برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر فروزه ،مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
ضمن تبریک روز دانشجو ،به موضوع کارآفرینی از بستر اکوتوریسم و اگروتوریسم اشاره
عمل مبتنی بر دانش بومی و رسمی تأکید کرد.
و بر ایجاد ،تداوم و تعمیق رابطه دانش و ِ
در ادامه عباس برزگر ضمن ارائه مقدمه ای از تجربیات زندگی شخصی خود و بیان طی
راههای متعدد و متنوع برای کسب موفقیت ،به اهمیت آموزش ،نظم ،احترام به حقوق
دیگران و تعامل سازنده با جوامع محلی جهت ایجاد خوداشتغالی و کارآفرینی در حوزه
بوم گردی اشاره نمود.
الزم به ذکر است :در آغاز این جلسه زهرا برزگر که یکی از جوانترین تور لیدرهای
کشور هستند به بیان تجربیات خود پرداخت و در پایان این نشست سواالتی در
خصوص خود اشتغالی و کارآفرینی فارغ التحصیالن در خصوص بوم گردی مطرح و
به آنها پاسخ داده شد.
*********
به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو صورت گرفت:
دیدار فرمانده یگان ویژه استان گلستان با رئیس دانشگاه

فرمانده یگان ویژه استان گلستان با رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دیدار و فرا رسیدن روز دانشجو را به دانشگاهیان تبریک گفت.
دکتر نجفینژاد در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه یگان ویژه در حفظ و برقراری
نظم و امنیت در کشور گفت :جامعه دانشگاهی همیشه قدردان همه تالشها ،زحمات
وخدمات شما بوده است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همچنین به ضرورت همکاری و
تعامالت بین دانشگاه و یگان ویژه اشاره داشت و گفت :جامعه دانشگاهی آماده همکاری در
زمینههای آموزشی ،مشاوره و پژوهشی در زمینههای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
است تا مجموعه یگان ویژه ،آگاهی بیشتری از شرایط اقلیمی استان داشته است.
سرهنگ مالمیر نیز در این دیدار با اشاره به این موضوع که دانشجو قشر آگاه جامعه است،
گفت :هر جامعه که درصدد پیشرفت و توسعه و برآورد نیازهایش است نقطه کانونی و
آغازین و همچنین تاثیرگذار آن تحوالت از دانشگاهها شروع میشود.
فرمانده یگان ویژه استان گلستان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را با اهمیت
دانست و گفت :این مجموعه در حوادثی مثل آتشسوزی جنگلهای استان همیشه آماده
خدمت و کمکرسانی بوده و باید تالش کنیم با استفاده صحیح از منابع طبیعی ،زمینه
بهره بردن نسلهای آینده از این منابع حیاتی و خدادادی را فراهم کنیم.

گزارشتصویری
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بازدید دکتر رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
به همراه دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه معین استان گلستان از دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان ـ  11دیماه 1399

بازدید از دانشکده فنی و مهندسی مینودشت،
زیرمجموعه دانشگاه گنبد

بازدید از از پروژ ه مجتمع نوآوری دانشگاه و فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان
در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازدید از دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول
دانشگاه گلستان

بازدید از دانشکده علوم انسانی آزادشهر ویژه خواهران،
زیرمجموعه دانشگاه گنبد

بازدید از دانشگاه گلستان واقع در سرخنکالته

بازدید از دانشگاه گنبد کاووس و ز مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان
(وابسته به پارک علم و فناوری گلستان)
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برگزاریمیزگرد تخصصیباعنوان سیل وسیاست
دردانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با همکاری انجمن علوم
سیاسی ایران ،نخستین نشست تخصصی با عنوان «سیل و سیاست» با توجه به وقوع
سیالبهای متعدد و ایجاد خسارات در کشور و در راستای حل مساله سیالب ،با حضور
محققان بینالمللی و م ّلی بصورت مجازی برگزار شد.
در این میزگرد تخصصی با طرح چهار پرسش بنیادین تالش شد نقائص و کاستیهای نظام
قانونی و سیاستی کشور در ارتباط با سیالب بررسی شود .این پرسشها ناظر به تعداد و کیفیت
و هماهنگی اسناد حقوقی و سیاستی مرتبط با سیالب ،تعداد و کیفیت و روابط تشکیالت اداری
و رسمی پیشگیری از سیالب و مدیریت بحران سیالب و نیز وجود یا عدم وجود نگاه استراتژیک
در مواجهه با پدیدهی سیالب بودند .در نهایت مهمانان برنامه نسبت به ارائهی راهکارهای عملی
و واقعی نظرات خود را ابراز کردند.
دکتر مصطفی محقق ،هماهنگکنندهی ارشد مرکز سازمان ملل متحد در این
نشست گفت :برای توسعهی مدیریت اطالعات بالیا در آسیا و اقیانوسیه ،نظام مدیریت سیالب
کشور باید از «عادتمحوری» به سمت «استراتژیمحوری» حرکت کند.

مهم ناکامی در مواجهه
وی عدم توسعهی انسانی در یک نگاه کالن را یکی از عوامل ّ
با سیالب دانست و با تشریح رابطهی بین «سیاست» و «علم» افزود :مهمترین کار ،به
وجود آوردن یک اجماع عالمانه بین مدیران و محققان است.
ایشان گفت :سیاست نه فقط یک سند حقوقی و قانونی بلکه ماحصل اجماع بخش نخبه و
بخش عمومی جامعه نیز است.
دکتر مهدی معتق از مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان ( )ZFCدر ادامه بر وجود
پتانسیلهای فراوان علمی و فنّی و اجرایی که طی این سالها در کشور به منصهی
ظهور رسیدهاست تأکید و تصریح کرد :تالشهای صورت گرفته در عرصههای علمی و
اجرایی باید «هماهنگ» شده و با به وجود آوردن یک نظام اطالعاتی ـ هشداری سیل میتوان
نسبت به حل مشکل آشفتگی در سیاستگذاری و تصمیمگیری مرتبط با سیالب اقدام کرد.
دکتر هوشنگ جزی ،مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این میزگرد گفت :در پدیدهای مانند سیل که هر ساله در
حال وقوع است ،دو روش «پیشگیری و کنترل» و «مدیریت بحران» وجود دارد که در اجرای هر
کدام از این شیوهها با کمبودهای جدی مواجه هستیم.
وی افزود :معتقدم که باید ساختار سازمانی مدیریت بحران تقویت شود و به دست عالیترین
سطح مدیریتی کشور بیفتد .همچنین سازمانهای مرتبط با پیشگیری از سیل باید نسبت به
عملکردشان پاسخگو بوده و قبل از وقوع سیل ،نسبت به ایفای تعهداتشان مورد پرسش قرار
گیرند.
دکتر راضیه امامی میبدی ،تحلیلگر دفتر هیأت دولت و دبیر کمیتهی سیاست و
تنظیمگری انجمن علوم سیاسی ایران ،در این نشست تخصصی بیان داشت :ما در کشور
با انبوهی از قوانین مرتبط مواجیهم که عموماً هم بهدلیل تناقضات درونی و بیرونی ،کارآیی ندارند.
دکتر امیر سعدالدین ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
توسعهی زیرساختهای سیاستگذاری در رابطه با مدیریت سیل را از ضروریات دانست.
همچنین دکتر سید حمید رضا صادقی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس،
نسبت به ِ
آفت فرافکنی در پذیرش مسؤولیتها در مدیریت سیالب هشدار داد و اعالم
کرد :در کشور «بهقدر کفایت» ،منابع علمی تخصصی و حتی اقدامات اجرایی انجام شدهاست و در
شرایط فعلی باید به سمت تجمیع و هماهنگکردن تفکرات و اقدامات حرکت کرد.
در پایان ،مهمانان و شرکتکنندگان در این میزگرد به بیان سواالت و نظرات و پیشنهادات
خود پرداختند.

توسط عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت:

ساخت دستگاه آنالیز گیرایی و رئولوژی چسب برای اولین بار در کشور

عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،برای اولین بار در کشور موفق به ساخت دستگاه آنالیز
گیرایی و رئولوژی چسب شد.
دکتر حمیدرضا عدالت در خصوص ساخت این دستگاه گفت :دستگاه آنالیز
گیرایی و رئولوژی چسب با توجه به اهمیت آن برای انجام تحقیقات مرتبط با چسب،
رزین و کامپوزیت ساخته شده است.
وی افزود :با توجه به اینکه دانش ف ّنی و ساخت این دستگاه بصورت انحصاری در
اختیار ایاالت متحده آمریکا بود و وجود تحریمها و قیمت بسیار باالی آن (بیش از ۶۰

هزار دالر) خرید این دستگاه توسط دانشگاه و حتی کارخانجات کشور مقدور نبود.
بنابراین ،مطالعات اولیه ساخت دستگاه از ابتدای سال  ۱۳۹۷شروع و پروسه طراحی
دستگاه در آذرماه  ۱۳۹۷با تکیه بر قطعات و تجهیزات موجود در کشورآغاز شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با بیان اینکه کاربرد اصلی این دستگاه ،اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی ـ
مکانیکی چسبها و رزینها است تصریح کرد :کاربرد این دستگاه ،طیف گسترده
ای از مطالعات را پوشش می دهد و بواسطه آن می توان بسیاری از مشکالت ناشی
از چسبندگی را در تولید محصوالت برطرف نمود و مطالعات دقیق تری در خصوص
چسبها انجام داد که با روشهای قدیمی و مرسوم ممکن نیست.
دکتر عدالت افزود :مطالعه رفتار وابسته به زمان ،رئولوژی و رفتار گیرایی چسب نیز
از دیگر قابلیتهای دستگاه بوده که نه تنها در حیطه صنعت ،بلکه در مطالعات مهندسی
پزشکی و رزینهای مورد استفاده در دندانپزشکی نیز کاربرد دارد.
دبیر کمیته متناظر سازههای چوبی کشور افزود :ساخت نمونههای  Lap-Jointاز
مواد مختلف تحت کنترل دقیق دما ،فشار و جابجایی ،تعیین دمای ژلهای شدن چسبها
و رزینهای گرماسخت با بستر قابل انتخاب ،تعیین مقاومت برشی و مدول االستیسیته
برشی خط چسب ،مطالعه رفتار وابسته به زمان چسب مانند خزش و افت تنش ،تعیین
دمای نرم شدگی چسبهای گرمانرم ( ،)Hotmeltمطالعه توسعه مقاومت چسبندگی
تحت تاثیر دما و زمان ،تعیین دمای افت مقاومت چسبها و رزینها در اثر تخریب
حرارتی ،اندازه گیری مقاومت کششی مواد پلیمری و کامپوزیتی در ابعاد کوچک و مواد
نازک و ظریف از جمله تستهای قابل انجام با دستگاه ایرانی ساخته شده هستند.
وی در پایان گفت :قیمت تمام شده این دستگاه پنجاه و دو میلیون تومان است که
در مقایسه با نمونه خارجی بسیار ارزانتر است.

با حضور سردار رستمیان ،فرمانده سابق لشکر  ۲۵کربال:
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برگزاری آئین بزرگداشت
سالگردشهادت
سپهبدحاجقاسمسلیمانی
در دانشگاه

آئین بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ،پانزدهم دی ماه،
با حضور سردار رستمیان ،فرمانده سابق لشکر  ۲۵کربال ،رئیس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان و جمعی از دانشگاهیان در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن
گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و یارانش و همچنین چهلمین روز
شهادت دکتر فخریزاده گفت :امیدواریم به برکت خون شهدا ،شاهد پیشرفت و ترقی
برای ملت شریف ایران باشیم.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی از یکی از روستاهای کرمان
و از یک خانواده بسیار معمولی و به عنوان یک رزمنده ساده وارد عرصه دفاع
مقدس شد خاطرنشان کرد :وی ،ایثارگری و مبارزه را در میدان عمل آموخت و با طی
مدارج نظامی ،ترقی چشمگیری داشت و به درجه فرماندهی در جنگ رسید و صحنههای
ارزشمندی را در این میدان از خود به نمایش گذاشت.
وی افزود :شهید سلیمانی پس از جنگ هم از خدمت دست نکشید و در ایجاد امنیت در
کشور و منطقه که یکی از پیچیدهترین مسائل است مسئولیت داشت و نقش بسزایی را در از
بین بردن داعش ایفا نمود.
دکتر نجفینژاد تصریح کرد :شهید حاج قاسم سلیمانی توانست با درایت ،هوش نظامی
و حضور موثر در صحنه نبرد ،تمامی فتنههای آمریکا را نقش بر آب کند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان تصریح کرد:
داشتن ایمان پاک و عمل صالح این شهید در جنبههای فردی و اجتماعی و همچنین
روحیه ایثارگری و استکبار ستیزی ایشان ،او را به نماد مقاومت در بین آزادی خواهان
جهان مبدل کرد.
در ادامه این آئین ،فرمانده سابق لشکر  ۲۵کربال گفت :کسانی که در مسیر جهاد
حرکت می کنند ،موفق ،سعادتمند و عاقبت به خیر خواهند شد که شهدای گرانقدر،
نمونههای بارز آنانند.
سردار رستمیان افزود :ملت ایران در  ۴۲سال اخیر همواره در برابر دشمنان در حال
جهاد بوده و هستند و در این میان انسانهای بزرگواری همچون شهید حاج قاسم سلیمانی،
شهید خرازی ،شهید فخریزاده و سایر شهدا جان خود را ایثار کردند.
وی افزود :در جبهه دفاع مقدس که در مقابل هجمه ،توطئه و برنامه غرب به وجود آمد،
ملت بزرگ ایران با مقاومت ،ایثار و جانفشانیهای خود نگذاشتند که ذره ای از خاک میهن
اسالمی به دست دشمن بیفتد و نظام و انقالب دچار خسران شود.
ایشان با بیان ویژگیهای اخالقی و شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:
شهید حاج قاسم سلیمانی انسانی وارسته بود که قدرت فرماندهی خود را با ایمان و توسل به
اهل بیت (ع) به دست آورده بود.
وی ایجاد وحدت در میدان جنگ را از ویژگیهای بارز شهید سلیمانی دانست
و خاطرنشان کرد :این وحدت باعث شده بود تا در میدان نبرد شاهد حضور رزمندگان با
مذاهب مختلف در قالب یک لشکر قدرتمند در برابر دشمنان ،باشیم.
پخش کلیپ زندگی و رشادتهای سردار سلیمانی و ارتباط تصویری با همرزمان این شهید
و یادگاران هشت سال دفاع مقدس ،از دیگر برنامههای این برنامه بود.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

در این ایام ،دکتر علی نجفینژاد ،دکتر محسن آزادبخت ،دکتر امیر احمد دهقانی ،دکتر احمد ندیمی ،دکتر مرتضی خمیری،
زمان ساورعلیا ،غفار یلمه،ابوالحسن مومن و مهدی سجادیفر 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 :

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
برگزار شد:

اولینجلسهشورایمدیریت
آموزشعالیاستانگلستان
اولین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان گلستان ،با حضور دکتر
رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم،تحقیقات و فناوری ،دکتر نجفینژاد،
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه معین استان و
سایر روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ،دوازدهم دی ماه در سالن
رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این نشست با بیان اینکه طرح آمایش
آموزش عالی در اواخر سال  ۱۳۹۴با پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تصویب شد و از سال  ۱۳۹۵به وزارت علوم ابالغ گردید گفت :تشکیل این شورا
مستند به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی است.
دکتر رحیمی افزود :مراکز و موسسات آموزش عالی باید در طرح ساماندهی ،نقش
پذیری و مشارکت در تولید علم در مجامع بینالمللی و مشارکت فعال در زمینه توسعه
فناوریهای خود داشته باشند.
ایشان تاکید کرد :دانشگاههای ضعیف در این طرح یا تجمیع شده و یا به دانشگاههای
دیگر ملحق خواهند شد.
وی افزود :موفقیت در جامعه ،مستلزم حضور در دانشگاهها است و الزم است دانشآموزان
در راستای مهارت آموزی و اشتغال آموزی در دانشگاهها حضور یابند.
ایشان با بیان اینکه شورای عالی استان مرجعی بسیار مهم است و در آن تمامی
روسای دانشگاههای استان حق رأی دارند گفت :در این شورا باید مزیتهای نسبی
استان را شناسایی و برای موسسات ،مأموریتهایی متناسب با این زمینهها تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد :حرکت در حوزه فناوری مانند حرکت در حوزه پژوهش است و

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر
رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر نجفینژاد،
رئیس دانشگاه و سایر اعضای شورا ،دوازدهم دی ماه در سالن رشد دانشگاه
برگزار شد.
در این جلسه ،دکتر نجفینژاد با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :با توجه به فشارهای تحمیلی از سوی کشورهای
استکباری و خصومتهای دشمنان ایران اسالمی ،دانشگاهها باید با جهاد علمی و با استفاده
از علم و دانش جوانان و نخبگان کشور ،زمینههای پیشرفت را برای کشور فراهم کنند.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان پرداخت و افزود :در حال حاضر اگر سیر تحول نسلی دانشگاههای کشور
را بررسی کنیم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،یکی از موفقترین دانشگاهها
در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جزء اولین

حدی در آن وجود ندارد.
دکتر رحیمی گفت :باید زمینه فعالیتهای مراکز رشد را در موسسات آموزشی فراهم
کرد .مهمترین متقاضیان فعالیت در این مراکز ،دانشجویان هستند و می توانند ایدههای خود
را به محصول تبدیل کنند.
ایشان همچنین بر افزایش خدمات بین آزمایشگاهی موسسات آموزش عالی
استان تاکید کرد و افزود :با این کار میتوان با صنعت تعامل بیشتری ایجاد و زمینههای
رفع مشکالت در آن را فراهم نمود.
در ادامه این جلسه رئیس دانشگاه معین استان گفت :در حال حاضر علی رغم همه
محدودیتها و مشکالت ،آموزش عالی استان در جهت کیفیسازی رشد چشمگیری داشته
و شاهد حضور چندین عضو هیأت علمی از دانشگاههای استان در فهرست دانشمندان یک
درصد و دو درصد دنیا هستیم.
دکتر نجفینژاد در پایان خاطرنشان کرد :در زمینه توسعه رشتهها ،تالشهای بسیار
خوبی صورت گرفته و تالش شده است که از موازیکاری جلوگیری شده و رشتهها در حوزه
نیازهای منطقهای تعریف شود.
در ادامه جلسه ،روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان به بیان دیدگاههاو نظراتی خود پرداختند.
دانشگاههای کشور است که موفق به تهیه سند دانشگاه کارآفرین شده گفت:
این دانشگاه ،بهعنوان دانشگاه تخصصی ،امکاناتی چون  ۹۲آزمایشگاه و کارگاه ،دو مزرعه
آموزشی و پژوهشی و جنگل آموزشی و پژوهشی را داراست.
دکتر نجفینژاد گفت :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در موضوعات
کالن کشور و استان ،از جمله طرح مدلسازی امنیت غذایی کشور تا سال  ،۲۰۵۰طرح کالن
مدیریت جامع حوزههای آبخیز ،مطالعه نیمه تفصیلی حوزههای آبخیز جنگلی شمال کشور،
طرح آمایش سرزمین استان ،طرح نجات خلیج گرگان ،طرح سازگاری با کم آبی استان
گلستان و طرح ماهیان خاویاری مشارکت خوبی داشته است.
وی تصریح کرد :توسعه گلخانههای آموزشی و پژوهشی ،راه اندازی مرکز نوآوری و
تحقیقاتی امنیت آب ،غذا و انرژی ،راهاندازی موزه تاریخ طبیعی ،تاسیس شرکت دانشبنیان
دانشگاهی ،راه اندازی مدرسه اشتغال تخصصی کشاورزی و راهاندازی پردیس تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی از جمله برنامههای آتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان است.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این نشست گفت:
پس از جنگ تحمیلی ،خوشبختانه کشور از نظر توسعه کمی آموزشعالی ،شرایط بسیار
خوبی داشته و از نظر شاخص کیفی علمی ،در دنیا دارای رتبه مناسبی است.
دکتر رحیمی افزود :در بخش پژوهشی ،کشور ،طی دو دهه اخیر ،حرکتی شتابان
داشته و جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریمها و فشارهای موجود در حوزههای کمی و
کیفی از رتبههای بسیار خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد :وجود مقاالت بینالمللی توسط محققین،بیانگر وجود فعالیتهای
علمی قابل عرضه خواهد بود و بسیار ارزشمند بوده و بهتر است این مقاالت در راستای نیاز
کارفرمایان صورت گیرد.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم تصریح کرد :یکی از مشخصههای اصلی
اعضای هیئت علمی در تمامی رشتههای دانشگاهی ،محقق بودن آنهاست و نیاز است
اعضای هیئت علمی ،نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود را در قالب مقاالت ارائه کنند.
وی تاکید کرد :مقوله آموزش ،پژوهش و فناوری باید با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشته و
نباید از یکدیگر فاصله بگیرند.
ایشان خاطرنشان کرد :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،یکی از قدیمی
ترین و فعالترین دانشگاههای کشور است که سابقه قوی علمی و تخصصی در زمینه
کشاورزی و منابع طبیعی دارد.
در ادامه این جلسه ،اعضای شورای دانشگاه به بیان نظرات ،طرحها و ایدههای مجموعه
خود پرداختند.

