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 جلسه شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر 
نهاد  مسئول  طاهری،  والمسلمین  االسالم  حجت  دانشگاه،  رئیس  نجفی نژاد، 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر اعضاء، پانزدهم فروردین ماه در 

سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه ضمن 
تبریک فرا رسیدن سال جدید و آرزوی سالمتی، موفقیت و بهروزی برای تمامی 
همکاران، حلول ماه پرخیر و برکت رمضان را تهنیت گفت و افزود: امیدوارم خداوند 
متعال به همه ما توفیق استفاده از این ماه که فرصت مناسبی برای خودسازی و بازسازی 

معنوی انسان است را عنایت کند.
 وی با بیان اینکه در سفر استانی رئیس جمهور مصوبات بسیار مناسبی 
جنگلداری  دانشکده  پروژه  برای  سفر  این  در  گفت:  شد  حاصل  دانشگاه  برای 
برای پروژه مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه ۱۵ میلیارد تومان و  ۱۰ میلیارد تومان و 

همچنین سه میلیارد تومان برای تعمیرات و تجهیزات مصوب گردید که با توجه به 
نقدی بودن این اعتبارات، امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر این پروژه ها را تکمیل و مورد 

بهره برداری قرار دهیم.
 دکتر نجفی نژاد اذعان کرد: تالش می کنیم پروژه مجتمع آزمایشگاهی را تا بهمن ماه 
سال جاری راه اندازی کرده و با انتقال آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه هایی که صرفاً جنبه 
تحقیقاتی دارند به این مجتمع، بتوانیم شرایط مناسبی را برای انجام فعالیت های علمی و 

آزمایشگاهی در دانشگاه فراهم کنیم.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به شعار سال 
جدید تصریح کرد: با توجه به شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی«، انتظار جامعه 
و نظام از دانشگاه ها بسیار باال بوده و دانشگاه ها باید این شعار را به عنوان یک مأموریت تلقی 

کرده و در جهت ارتقاء بهره وری فعالیت های علمی تالش کنند.
 وی پتانسیل و ظرفیت موجود در دانشگاه را برای افزایش فعالیت های دانش 
بنیان بسیار مناسب دانست و تاکید کرد: با ایجاد کارگروه تخصصی در معاونت پژوهشی 
دانشگاه و برنامه ریزی های منسجم تر و تالش همه جانبه همکاران می توانیم در تحقق شعار 

سال نقش موثری داشته باشیم.
حضور  برای  آمادگی  خصوص  در  نکاتی  بیان  با  پایان  در  نجفی نژاد  دکتر   
دانشجویان در دانشگاه خاطرنشان کرد: همانطور که حضوری بودن آموزش ها مورد 
تاکید است، باید به الزامات رعایت پروتکل های بهداشتی توجه ویژه ای شود تا دانشجویان عزیز 

بتوانند در شرایط ایمن و مناسبی به فعالیت های علمی خود بپردازند.
 گفتنی است: در این نشست، اعضای حاضر به ارایه نقطه نظرات خود در خصوص 

آمادگی هرچه بیشتر دانشگاه برای حضور دانشجویان در دانشگاه پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

دانشگاه ها باید شعار  تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی 
را به عنوان یک مأموریت تلقی کنند 

مراسم بزرگداشت روز آزمایشگاه در دانشگاه برگزار شد

روز  بزرگداشت  مراسم  جرجانی،  حکیم  زادروز  بزرگداشت  مناسبت  به 
و  مسولین  از  وجمعی  دانشگاه  رئیس  نجفی نژاد،  دکتر  با حضور  آزمایشگاه، 
در سالن شهید  ماه  اردیبهشت  دانشگاه، ششم  آزمایشگاه های  کارشناسان 

شهریاری دانشگاه برگزار شد  .
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک روز آزمایشگاه به همه فعالین این حوزه 
گفت: فضاها و امکانات آزمایشگاهی و فعالیت های پژوهشی یکی از بخش های مهم و 
کلیدی در دانشگاه ها بوده و توجه به این بخش می تواند در خروجی علمی  دانشگاه ها 

مؤثر باشد.
 دکتر نجفی نژاد با اشاره به اینکه کیفیت مقاالت، تحقیقات، پژوهش ها و 
بسیاری از خروجی های علمی مراکز علمی، تحت تاثیر فعالیت های آزمایشگاهی 
است گفت: بر اساس تاکیدات وزارت علوم، شورای آزمایشگاه در دانشگاه تشکیل شده و 
بسیاری از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته حاصل همفکری و هم اندیشی همکاران در 

این شورا است.
 وی با بیان اینکه طی سال های اخیر اقدامات بسیار مناسبی در زمینه تعمیرات 
و خرید تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه صورت گرفته گفت: نیاز است این گونه 
فعالیت ها در دانشگاه استمرار داشته باشد و قطعاً هر چه در این بخش برنامه ریزی بهتری 
صورت گیرد در منابع صرفه جویی بیشتری خواهد شد و کمک خواهد کرد دانشگاه به یک 

مرجع علمی در منطقه تبدیل شود.
وی اظهار داشت: در فرایند تکمیل فضاهای آزمایشگاهی دانشگاه، پروژه مجتمع 

آزمایشگاهی که فضای استانداردی برای استقرار آزمایشگاه مرکزی و سایر آزمایشگاه 
تخصصی را در بردارد، در حال احداث بوده و خوشبختانه در سفر ریاست محترم جمهور 
به استان اعتبار مناسبی برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده که امیدواریم بتوانیم تا 

بهمن ماه سال جاری شاهد افتتاح و راه اندازی این پروژه باشیم.
 دکتر نجفی نژاد در پایان به حفظ سالمت دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه 
در حین فعالیت های آزمایشگاهی تاکید و خاطرنشان کرد: کارشناسان آزمایشگاه 
در بحث آموزش، رعایت HSE و ایمنی دانشجویان نقش موثری داشته و همواره باید به 

این موضوع تاکید داشته باشند.
  در ادامه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با بیان اهمیت فعالیت کارشناسان 
آزمایشگاه ها در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی گفت: با توجه به اینکه بخش 
مهمی از پژوهش ها و فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه در آزمایشگاه ها انجام می شود، 
کارشناسان این حوزه می توانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه ایفا کنند.
فعالیت های  باالی  بسیار  حساسیت  و  دقت  به  اشاره  با  رضایی  دکتر   
آزمایشگاهی بیان داشت: این حساسیت در فرآیند انجام آزمایش و حفظ شرایط 

آزمایش، اثر مستقیمی در نتایج تحقیقات خواهد گذاشت.
سپس دکتر یوسفی، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به ارائه گزارشی از فعالیت ها و 
اقدامات صورت گرفته در زمینه خرید و تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه طی 

سال های ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ )دوران کرونا( پرداخت.
گفتنی است: در پایان این مراسم از کارشناسان آزمایشگاه های دانشگاه با اهدای گل 

و لوح تقدیر قدردانی شد.
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 همزمان با تقارن بهار طبیعت، بهار قرآن و بهار دانش و به مناسبت بازگشایی 
دانشگاه و میالد با سعادت امام حسن)ع(، مراسم میعاد در بهاران، با حضور دکتر 
استان  انتخابات  و  سیاسی  امور  مدیرکل  احمدی،  دانشگاه،  رئیس  نجفی نژاد، 
گلستان، حجت االسالم و المسلمین طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه و جمعی از مسئوالن و دانشجویان، بیست و هشتم فروردین 

ماه، در تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
تبریک و تهنیت ایام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بندگان در پیشگاه 
خداوند متعال گفت: خوشبختانه بعد از دو سال شاهد دیدار چهره های شاد دانشجویان در 

محیط دانشگاه هستیم که انرژی مضاعفی را به مجموعه دانشگاه داده است.
 دکتر نجفی نژاد افزود: امروز به همت مسئولین، کادر درمان،  دانشمندان ایرانی که 
در راستای ساخت واکسن تالش کردند و واکسیناسیون عمومی صورت گرفته، شرایط برای 
حضور مجدد دانشجویان فراهم شده ولی نیاز است همچنان با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی، از تکرار موج جدید بیماری و بحران ناشی از آن جلوگیری کنیم.
 وی تصریح کرد: کرونا عالوه بر اینکه محدودیت های زیادی را به همراه داشت اما 
فرصت های بسیاری را نیز فراهم کرد که آموزش مجازی، آموزش همگانی دانشجویان، 
این  جمله  از  آن  زیرساخت های  توسعه  همچنین  و  حوزه  این  در  کارکنان  و  اساتید 

فرصت ها بود.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سپس با تاکید بر استفاده 
از آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری گفت: استفاده از تجربیات حاصل شده از 

آموزش مجازی می تواند در ارتقای کیفیت آموزش موثر باشد.
 وی با اشاره به شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: مخاطب این شعار 

عموم مردم هستند اما برای دانشگاه ها به عنوان یک مأموریت تخصصی تلقی می شود.
دکتر نجفی نژاد دانشجویان را محور دانش بنیان شدن جامعه و تحقق اقتصاد 

دانش بنیان دانست و گفت: امروزه جامعه ای که به دانش دست یابد و بتواند آن را به 
محصول و ثروت تبدیل کند، جامعه پیشرفته ای خواهد بود.

 وی استفاده از زمان و غنیمت شمردن آن در مسیر کسب علم و دانش و مهارت 
را به دانشجویان توصیه کرد و افزود: اکنون با توجه به وجود زیرساخت ها، امکانات و 
فضای مناسبی که در دانشگاه به وجود آمده و شرایط تحقق ماموریت دانش بنیان شدن 
دانشگاه فراهم شده، دانشجویان باید با تالش و استفاده از همه ظرفیت ها، در راستای حل 

مشکالت جامعه قدم بردارند.
 وی بر حضور دانشجویان در کانون های فرهنگی، انجمن های علمی و همچنین انجام 
فعالیت های ورزشی و استفاده از امکانات ورزشی موجود در دانشگاه در کنار تحصیل تأکید 

کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: پس از مدت ها دانشجویان با حضور 
خود در دانشگاه، رونق ویژه ای به دانشگاه بخشیده  و موجب طراوت و سرزندگی محیط 

دانشگاه شده اند. 
 حجت االسالم و المسلمین طاهری با بیان اینکه تقارن حضور دانشجویان با ماه رمضان 
می تواند آغاز جدیدی در فعالیت های معنوی، علمی و آموزشی دانشجویان باشد، بر ثمرات 

ویژه  این همزمانی در زندگی دانشجویان تأکید کرد.
 وی با اشاره به کالم امام مجتبی )ع( خطاب به جوانان بیان داشت: امام حسن 
)ع( ماه رمضان را ماه مسابقه بین بندگان برای کسب رضای الهی عنوان کرده اند که در 

این مسابقه انسان های مومن به فوز و رستگاری خواهند رسید.
 وی در پایان به ارائه نکاتی در خصوص غنیمت شمردن عمر و جوانی و اهمیت تلفیق 

علم و دانش با معنویت و ترسیم اهداف عالی برای انسان پرداخت.
 گفتنی است: اجرای گروه موسیقی آداک، برگزاری مسابقه فرهنگی و اهدای جوایز به 
دانشجویان، نمایش کلیپ و گرفتن عکس دسته جمعی از جمله برنامه های اجرا شده در این 

مراسم بود .

به مناسبت بازگشایی مجدد دانشگاه:

آیین میعاد در بهاران ویژه دانشجویان جدیدالورود 
دانشگاه برگزار شد

مراسم دهمین یادواره شهید گمنام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور جمعی از 
اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه، یکم خردادماه، در مسجد النبی )ص( دانشگاه 

برگزار شد.
 حجت االسالم والمسلمین سید سجاد حسینی با بیان اینکه بهشت پس از شهادت برای شهدا آماده 
است گفت: صحبت مستقیم و بی واسطه شهدا با خداوند یکی دیگر از هدایای است که پس از شهادت نصیب 

شهدا می شود.
 وی با اشاره به اینکه خانواده شهدا نباید برای شهیدان خود ناراحت باشند تصریح کرد: شهادت مقامی 

بسیار رفیع و واالست و باید به مقام این شهیدان قبطه خورد.
ایشان با بیان اینکه شهدا اعمال خود را در دنیا بسیار دقیق محاسبه کرده بودند و خداوند را همواره 
ناظر بر همه اعمال خود می دانستند گفت: با نگاهی به وصیت نامه های شهدا متوجه می شویم که یکی از 

بیشترین توصیه های آنها اطاعت از والیت فقیه است.
در ادامه مراسم نیز کربالیی ابوالفضل مرشدی از مداحان اهل بیت )ع( به روضه خوانی و مدیحه سرایی پرداخت.

گفتنی است: در پایان این مراسم از جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم و مدافع وطن، شهیدان حجت ا...نوچمنی،  
عباسعلی اصفهانکالته، سیداحسان حاجی حتم لو، یداهلل ترمیمی و شهید کفاش با اهدای هدایایی تجلیل شد.

دهمین یادواره شهید گمنام دانشگاه برگزار شد
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در راستای تحقق شعار سال؛ 
نشست مسئولین مرکز رشد و مدیرعامل شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز 
رشد دانشگاه با نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد

 در راستای تحقق شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی«، مدیر عامل شرکت 
دانش بنیان فناوران پایدار انرژی یاشار به همراه مسئولین  مرکز رشد دانشگاه با مهندس 
سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی دیدار  و گفتگو 

کردند.
 این نشست که با هدف پیگیری تجاری سازی و کاربردی نمودن دستاورد علمی و فنی 
این شرکت دانش بنیان برگزار شد، راهکارهای مورد نیاز جهت بهره برداری از دستاوردهای 
علمی و فناوری این شرکت بررسی و مقرر گردید تا برای فراهم نمودن مقدمات اجرای این 
دستاوردها، جلسات مشترکی با حضور مدیران شرکت، مهندس سنگدوینی و واحدهای 

تخصصی فعال در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور برگزار شود.
 گفتنی است: شرکت دانش بنیان فناوران پایدار انرژی یاشار با مساعدت ریاست دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز رشد دانشگاه و حمایت های مالی شرکت 
مادر تخصصی ساتکاب، در حال اجرایی نمودن اولین نیروگاه فتوولتایک شناور در آب در 
محل آب بندان روستای محمد آباد شهرستان گرگان بوده که به واسطه آن انرژی مورد 

نیاز پمپ های آب و روشنایی محوطه تامین خواهد شد.
**********

اولین ساعت فرهنگی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه برگزار شد  

اولین ساعت فرهنگی سال ۱۴۰۱ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
سه شنبه، شانزدهم فروردین ماه به صورت مجازی برگزار شد.

این برنامه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با موضوع »قرآن؛ در کالم قرآن« 
توسط دکتر مهدی محمدنژاد، از اعضای هیأت علمی و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

گلستان ارایه شد.
 دکتر محمدنژاد در این برنامه ضمن تبیین جایگاه و منزلت قرآن از زبان قرآن بیان داشت: 
خداوند ۱۴۰۰ سال قبل و در آیه سی ام سوره مبارکه فرقان، به مهجور شدن قرآن در 
بین مسلمانان اشاره کرده است که این مهجوریت به معنای ترک، کم توجهی و یا جدی 

نگرفتن جایگاه و منزلت قرآن است.
   وی با اشاره به اینکه مبنا قرار دادن قرآن توسط مسلمانان در جامعه پیروزی هایی را 
به دنبال داشته است افزود: تشکیل انقالب اسالمی ایران بر اساس مبانی قرآنی منجر به 
پیروزی در مقابل مستکبران شده و هر کجا که مسلمانان به قرآن رجوع کرده و مطابق 

دستورات و خط و مشی قرآن عمل کردند، موفقیت و پیروزی نصیبشان گردیده است.
ایشان در ادامه، بی توجهی به قرائت قرآن در طول زندگی روزانه و عدم تدبر در آیات قرآن 
جهت فهم و اجرایی کردن دستورات آن را در زندگی، دو مشکل اساسی امت اسالمی 

دانست.  
 گفتنی است: در پایان این برنامه حاضرین پرسش هایی را در ارتباط با موضوع مطرح 

کردند که به آنها پاسخ داده شد.

طی مراسمی توسط استاندار گلستان انجام شد؛ 
اعطاء حکم انتخاب مسئول روابط عمومی دانشگاه به عنوان عضو هیأت 

رئیسه روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان

در مراسمی که با حضور دکتر زنگانه، استاندار گلستان و رئیس شورای هماهنگی روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی استان، شانزدهم فروردین ماه در محل استانداری گلستان 
برگزار شد، حکم سید کمال میرشمسی، مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو هیأت رئیسه روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان 

گلستان به وی اعطا شد.
در حکم اعطایی به سیدکمال میرشمسی آمده است: به استناد تصویب نامه هیأت محترم 
وزیران و اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان های کشور؛ بر اساس 
نتایج مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان 
گلستان، جنابعالی به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط 

عمومی های استان گلستان تعیین می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی در ارتقاء جایگاه شورا و روابط عمومی ها و بهبود روند ارائه خدمات دولت مردمی 

به مخاطبان موفق و موید باشید.
گفتنی است: انتخابات اعضای هیأت رئیسه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان 
اسفندماه سال گذشته در سالن شهید رجایی استانداری گلستان با حضور ۷۷ نفر از 
مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد که بر اساس نتایج حاصله،  
آرش فوالدیان، سید کمال میرشمسی، مجید دهنوی، منصوره ساورعلیا، جواد صلواتیان، 
حنظله گرزین و ولی ساور به عنوان اعضای هیأت رئیسه و مقدس و خاندوزی به ترتیب 

به عنوان بازرس خزانه دار انتخاب شدند.
**********

جلسه هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  علمی  انجمن های  دبیران  هماهنگی  جلسه 
منابع طبیعی گرگان با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی، مدیر و کارشناس 

انجمن های علمی دانشگاه در سالن فرهنگ برگزار شد.
 دکتر علی عرب، مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی ضمن تبریک میالد با سعادت امام 
حسن مجتبی)ع( گفت: خوشبختانه حضور دانشجویان در دانشگاه و از سر گیری مجدد 

فعالیت های علمی و فرهنگی، موجب بازگشت شور و نشاط در دانشگاه شده است.
 وی با اشاره به ارزشمند بودن فعالیت های انجمن علمی در جهت پیشبرد و ارتقاء 
شخصیت علمی و اخالقی دانشجویان تصریح کرد: فعالیت های علمی زمینه ساز رشد و 
تعالی علمی، اخالقی و حرفه ای آینده دانشجویان خواهد شد.  مدیر حمایت و پشتیبانی 
فرهنگی دانشگاه سپس به تالش دبیران در پیشبرد فعالیت های علمی ، کارآفرینی و 
فناورانه تاکید کرد.  در پایان دبیران انجمن های علمی مباحثی را در خصوص عملکرد و 

برنامه های پیش رو مطرح و پیشنهاداتی را در راستا ارائه نمودند.
**********

برنامه ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع راه میانبر در سیر و سلوک معنوی 
برنامه ساعت فرهنگی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با موضوع: »راه 
میانبر در سیر و سلوک معنوی« با حضور حجت االسالم والمسلمین نمازی از مدرسان 

حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران مدعو، به صورت مجازی برگزار شد.
 در این برنامه حجت االسالم والمسلمین نمازی با اشاره به اینکه اولیاء الهی، الگوی عملی 
مناسبی برای رسیدن انسان به کمال هستند بیان داشت: در سیر الی اهلل، مهمترین 
منابعی که راه را برای انسان روشن می کنند، بعد از قرآن؛ نهج البالغه و همچنین حضرت 
علی )ع( و اهل بیت )ع( به عنوان الگوی عملی در این راه معرفی و شناخته شده اند و 
هر انسانی برای کسب معارف باید از فرمایشات و اقدامات ایشان به عنوان الگوی زندگی 

بهره مند شود.  
 ایشان در ادامه با اشاره به خطبه های ۷۸ و ۲۲۰ نهج البالغه افزود: از محبوب ترین بندگان 
نزد خدا آن کسی است که خود را برای پیکار با نفس که همان جهاد اکبر است آماده 

کرده باشد.
 وی با بیان اینکه برای سالک الی اهلل شدن باید مدافع حرم قلب بود تا غیر خدا وارد آن 
نشود تصریح کرد: انسان می تواند با مراقبت، به باالترین مرحله سلوک معنوی، که همان 

مکاشفه است برسد و در آنجا تنها خدا را دیده و حکمت را به دست آورد.
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تقدیر استاندار و فرمانده سپاه نینوای استان گلستان از رئیس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 دکتر علی محمد زنگانه، استاندار و رئیس ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور استان 
و سرتیپ دوم پاسدار علی ملک شاهکوهی، فرمانده سپاه نینوا و دبیر ستاد هماهنگی و 
پشتیبانی راهیان نور استان گلستان با ارسال لوحی مشترک، از دکتر نجفی نژاد، رئیس 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به واسطه همراهی موثر و ارزنده ایشان در 

برگزاری باشکوه راهیان نور سال ۱۴۰۰ تقدیر کردند.
 در لوح تقدیر اهدایی به دکتر نجفی نژاد آمده است: خادم الشهید عزیز، برادر نجفی نژاد؛

قدم برداشتن در مسیر حق و حقیقت برای انسان هایی میسر است که قلب هایشان را 
به حبل راسخ و ایمان به حق گره زده باشند. شهیدان بارزترین مظهر این اعصاراند که 

گرامی ترین متاع زندگیشان را تقدیم باورشان کردند.
خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت، در حقیقت پاسداشت حریم حق است، که همه انبیا 
و فرستادگان خداوند مأموریت جزئی نداشته اند. همراهی مؤثر و ارزنده جنابعالی را در 
برگزاری هرچه باشکوه در اردوهای راهیان نور سال ۱۴۰۰ گل  گشتی آسمانی در دیار 
شقایق هاست ارج نهاده، دوام و توفیق روز افزون تان را در طریق نورانی فرهنگ ایثار 
و شهادت در نیل به اهداف واالی حضرت امام خمینی )ره( و پیروی از منویات ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی االمام خامنه ای )مدظله العالی( در حفظ 
دستاوردهای انقالب اسالمی و تحقق آن از درگاه احدیت آرزومندیم. امید است در پرتو 

این خدمت شایسته از زمینه سازان ظهور حضرت ولی عصر )عج( باشید. انشااهلل
**********

برگزاری مراسم احیاء و عزاداری شب ۲۱ ماه مبارک رمضان در دانشگاه

به همت هیأت مصباح الهدی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان و با حضور دانشگاهیان دانشگاه، مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 
و عزاداری شهادت حضرت امیرالمومنین علی )ع(، با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 

نمازی در مسجدالنبی)ص( دانشگاه برگزار شد .
 در این مراسم حجت االسالم و المسلمین نمازی به ارایه مطالبی با محوریت اهمیت نقش 
قرآن، نهج البالغه و احادیث معصومین برای داشتن زندگی بهتر پرداخت و افزود: سنین 
جوانی زمان مناسبی برای مأنوس شدن با قرآن و معارف اهل بیت)ع( بوده و ماه مبارک 

رمضان فرصت بسیار گران بهایی برای خودسازی انسان است.
 ایشان ضمن تسلیت شهادت امام علی)ع( آن حضرت را الگوی کامل بندگی و عبادت 

برشمرد و دانشجویان را به پیروی از سیره آن حضرت فراخواند.
در ادامه مراسم ویژه شب های قدر برگزار و مداح اهل بیت )ع( کربالیی ابوالحسن مؤمن، 
از کارمندان دانشگاه به مدیحه سرایی پرداخت . سپس حاضرین به قرائت دعای جوشن 

کبیر پرداخته و در پایان از آنان پذیرایی به عمل آمد.
 گفتنی است: این مراسم، امشب هم همزمان با شب بیست و سوم ماه رمضان در همین 

محل برگزار می شود.
**********

ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع اسالم و مقتضیات زمان از منظر 
شهید مطهری برگزار شد

در آستانه سالروز شهادت استاد مطهری، برنامه ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع: 
»اسالم و مقتضیات زمان از منظر آیت ا... شهید مطهری« و با حضور سخنران مدعو، 

حجت االسالم والمسلمین نیکزاد، عضو هیأت علمی و مسئول نهاد مقام معظم رهبری در 
دانشگاه علوم پزشکی بابل، به صورت مجازی برگزار شد.

و  عبادات  و  قبولی طاعات  آرزوی  نیکزاد ضمن  والمسلمین  االسالم  ابتدا حجت  در 
بهره مندی از روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بیان داشت: در بحث اسالم و مقتضیات 

زمان، ابتدا باید صورت مسئله که همان روشنگری است مشخص شود.
وی افزود: سه معنا از مقتضیات زمان به ذهن می رسد که شامل: مقضیات زمانه که در 
ظرف زمان ایجاد شده، مقتضیات مردم پسندانه که انتظارات و پسندهای مردم بوده و 
مقتضیات حقیقی و واقعی که مد نظر اسالم است و به دنبال پاسخگویی به این نیازها 

است.  
    عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه بیان داشت: نیازهای بشر در 
حال تغییر است در حالی که دین یک امر ثابتی است و تا قیامت تغییر نخواهد کرد، لذا 
این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان رابطه مشخصی بین این پدیده های ثابت 

و متغیر ایجاد نمود؟ 
 گفتنی است: در پایان این برنامه حاضرین در جلسه، پرسش هایی را در ارتباط با موضوع 

برنامه مطرح نمودند که توسط استاد مدعو به آنها پاسخ داده شد.
**********

انتشار کتاب ترکیبات زیست فعال مواد غذایی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و 
چربی ها توسط مرکز نشر دانشگاه

به همت مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کتاب »ترکیبات زیست 
فعال مواد غذایی- کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها« به صورت الکترونیک منتشر شد.

 این کتاب توسط دکتر علیرضا صادقی ماهونک، مهندس عادله محمدی، دکتر حدیث 
رستم آبادی و مهندس مریم رحیمی پناه در ۵۰۲ صفحه تألیف شده است.

 پژوهشگران و عالقمندان می توانند از طریق ثبت سفارش در مرکز نشر دانشگاه، نسبت 
به دریافت چاپ افست کتاب اقدام کنند.

گفتنی است: این کتاب دویست و سومین اثر منتشر شده توسط انتشارات مرکز نشر 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان محسوب می شود.

**********
تور علمی بازدید از فضاهای دانشگاه برگزار شد

به همت شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویان و به مناسبت بازگشایی دانشگاه، 
تور علمی بازدید از امکانات و فضاهای دانشگاه با حضور دکتر فروزه، معاون فرهنگی، 
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر علی عرب، مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه و جمعی از فعاالن فرهنگی بویژه اعضای انجمن های علمی دانشجویان 

و دانشجویان جدیدالورود، سه شنبه، ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.
 در این برنامه ابتدا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه درخصوص قدمت دانشگاه و 
اهمیت آن در توسعه استان گلستان و جایگاه تخصصی آن در بین دانشگاه ها، مؤسسات و 

سازمان های فعال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی توضیحاتی را ارایه کرد.
 سپس دکتر علی عرب پیرامون اهمیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان 
و همچنین فضای فیزیکی و ساختمان ها، دانشکده ها و واحدهای آموزشی، دانشجویی، 
پژوهشی و اداری مستقر در پردیس توضیحاتی بیان کرد و دانشجویان را به بازدید از 
قسمت های مختلف دانشگاه از جمله کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، مجتمع نوآوری، واحد 

کارآفرینی و موزه دانشگاه دعوت کرد.
در بازدید دانشجویان از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، کارشناسان این حوزه به 
معرفی این بخش و نحوه استفاده از منابع موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه پرداختند.

در ادامه از مجتمع نوآوری بازدید به عمل آمد و در این بازدید مهندس سیدغالمرضا 
موسوی، کارشناس دفتر کارآفرینی دانشگاه به معرفی دفتر کارآفرینی دانشگاه و ارایه 

توضیحاتی در خصوص اهمیت بحث اشتغالزایی و کارآفرینی پرداخت.
 سپس دانشجویان از اتاق انجمن های علمی بازدید و با فعالیت های انجمن های علمی، 

تشکل ها و کانون های فرهنگی دانشگاه آشنا شدند.
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در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، »تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« و با هدف تقویت زیست بوم نوآوری دانش بنیان استان، نشست مشترک 
دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دکتر 
گرایلو،  دکتر  و  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  مظفری،  خواجه 
مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان، ششم اردیبهشت ماه در 

محل مجتمع نوآوری دانشگاه برگزار شد.
بر  این نشست  در  منابع طبیعی گرگان  و  دانشگاه علوم کشاورزی  رئیس 
تداوم و تقویت همکاری  و فعالیت های مشترک فی مابین دانشگاه، اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد 
و گفت: در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای تغییر نگاه مجموعه 
دانشگاه به ویژه دانشجویان در جهت افزایش توان مهارتی خود و راه اندازی کسب و کار 
اختصاصی، تالش های گسترده ای صورت گرفته است و اکنون در بیش از هشت هزار 

مترمربع از فضای سوله ای دانشگاه، فرآیند تولید در حال انجام است.
تولید  برای  فضا  اختصاص  را  دانشجویان  اصلی  مطالبه  نجفی نژاد  دکتر   
و  است  دانشگاه  در  تغییر  نشانه  امر خود  این  افزود:  و  بیان کرد  محصوالت خود 
دانشجویان می توانند با استفاده از ظرفیت مجتمع نوآوری، به عنوان محلی برای پرورش 

ایده ها، در راستای ایجاد فضای کسب و کار مستقل خود اقدام کنند.
 وی با بیان اینکه باور داریم آموزش های فنی و حرفه ای می تواند به عنوان 

بخش اصلی و زیربنایی در آموزش مهارت در فرآیند تبدیل ایده ها به محصول 
بسیار اثرگذار باشد گفت: همکاری و هم افزایی بین سازمانی و شبکه سازی صحیح بین 

ارگان ها می تواند در فعال نمودن چرخه دانش بنیان در استان موثر باشد.
 وی با اشاره به اینکه اکنون در دانشگاه آمادگی کامل برای همکاری با سایر 
دستگاه های اجرایی وجود دارد خاطرنشان کرد: دانشگاه به عنوان اتاق فکر می تواند 

در مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد استان نقش اساسی ایفا کند.
 در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در سال های اخیر 
فعالیت های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حوزه کارآفرینی و آموزش 
مناسب دانشجویان، توانسته کمک قابل توجهی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در زمینه کار و اشتغال کند، به ارائه تعاریفی از اشتغال و کار و ظرفیت های موجود در 

این اداره کل پرداخت.
دکتر خواجه مظفری راه رفع مشکل اشتغال را عزم و اراده دسته جمعی در 
کشور بیان کرد و افزود: همانطور که در زمان شیوع ویروس کرونا، تمامی آحاد ملت 
برای رفع این بیماری تالش همه جانبه داشتند، باید در بحث اشتغال هم این عزم و اراده 

عمومی ایجاد شده تا بیکاری در کشور ریشه کن شود.
وی ضمن تاکید بر ایجاد و توسعه فرهنگ اشتغال در کشور، بخش خصوصی را بستر 

و ظرفیت بسیار مناسبی برای اشتغال دانست.
 وی با اشاره به شعار سال تصریح کرد: نگاه به اقتصاد دانش بنیان، نیازمند نگاهی 

بلندمدت بوده و باید یک سیاست کلی در نظام تلقی شود.
 سپس دکتر گرایلو، مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه 
دانشگاه،  در   )TMC( شغلی  مشاوره  و  آموزی  مهارت  مدیریت  مرکز  ایجاد 
اداره کل  و  منابع طبیعی گرگان  و  دانشگاه علوم کشاورزی  حاصل همکاری 
آموزش های فنی و حرفه ای است گفت: این مرکز فرصت مناسبی برای دانشجویان 
است تا در کنار تحصیل رشته تخصصی خود، به کسب مهارت در حرفه های مختلف 

دیگر نیز بپردازند.
در  پایداری  معموال  مهارت صورت می گیرد،  پایه  بر  که  آموزش هایی  افزود:  وی   
اشتغال را به همراه داشته و افرادی که در کنار آموزش به کسب مهارت می پردازند، در 

بازار کار موفق تر خواهند بود.
وی در پایان بر استقرار مرکز فناوری های نوین در دانشگاه، واگذاری کارگاه های آموزش 
تخصصی به متخصصین دانشگاهی، همکاری دانشگاه در تدوین سند مهارتی پنج ساله 
فنی و حرفه ای استان و برگزاری نمایشگاه های مشترک در حوزه کار و مهارت تاکید کرد .

با هدف هم افزایی در راستای تحقق شعار سال: 

نشست مشترک رئیس دانشگاه و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان و مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای استان برگزار شد

یازدهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با محوریت آغاز اجرا 
و تقسیم کار ملی، ۲۸ تا ۲۹ اردیبهشت ماه به دو صورت حضوری و مجازی 
برگزار و طی آن آینده نگاشت تعالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در کارگروه علم، خردورزی و پیشرفت معرفی و آموزه های چارچوبی 
و روش شناسی و نیز، داللت های نهادی مدیریتی آن برای حکمرانی متعالی 

منظومه دانشگاهی کشور ارائه شد.
تحقق  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  تعالی  آینده نگاشت  الگو 
خردجمعی فعاالن زیست بوم دانشگاهی برای ترجمان عملی اسناد راهبردی باالدستی 
نظیر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و نیز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است و مسیر 

تکامل دانشگاه را در چشم انداز ۱۴۲۵ با رویکرد آینده نگر ترسیم می کند.
گفتنی است: این الگو در سال ۱۴۰۱ به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه اقدام 
زیست بوم نوآوری دانشگاه با رویکرد حمایت از تولید دانش بنیان اشتغال آفرین قرار 

گرفته است.
 الزم به ذکر است: کنفرانس های ساالنه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
رویدادهای هدفمندی هستند که عالوه بر کمک به تولید دانش و هم افزایی علمی در 
مباحث مربوط به پیشرفت، هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل گیری موضوعِی 

بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه ی راه تدوین آن، دنبال می  کنند. 
طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن ها، زمینه 

گسترش و تعمیق تأمالت فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب نظران را به شکلی 
هم  افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می تواند بستری مناسب برای پاسخگویی به 

برخی از پرسش  های بنیادین و کالن الگو و تبادل نظر در مورد آن ها را بوجود آورد.

در یازدهمین کنگره اسالمی ایرانی پیشرفت: 

تجربه  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آینده نگاشت تعالی 
در مسیر اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه شد
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با هدف افزایش همکاری ها و فعالیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های استرالیا، نشست 
مشترک سفیر کشور استرالیا در ایران با رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و با حضور نماینده وزارت امور خارجه در استان گلستان، هجدهم 

اردیبهشت ماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با بیان 
اینکه استان گلستان با اقلیم ها، اکوسیستم ها و نژادهای مختلف، استانی بسیار 
منحصر به فرد است گفت: فعالیت های اصلی استان گلستان، کشاورزی است و این استان 

سهم زیادی در تولید محصوالت غذایی کشور دارد.
 دکتر نجفی نژاد افزود: استان گلستان از نظر تولیدات کشاورزی در رتبه یک تا پنجم کشور 

قرار دارد و دارای نقش اساسی در تامین امنیت غذایی کشور است.
وی اظهار داشت: استان گلستان دارای طبیعتی بسیار زیبا و چشم نواز است و همچنین، 
پارک ملی گلستان به عنوان یکی از ذخایر ارزشمند طبیعی جهان و میراث بشری، در این 

استان قرار دارد .
ایشان با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دارای ۶۵ 
سال قدمت بوده و به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش عالی شمال کشور و اولین 
دانشگاه تخصصی کشور محسوب می شود گفت: فعالیت های علمی دانشگاه در ابتدا 
آموزشی و سپس فعالیت های پژوهشی بود و هم اکنون در حوزه کارآفرینی به عنوان یکی از 

دانشگاه های برتر کشور مطرح است.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به اینکه باور داریم آموزش عالی نقش بسیار موثری در 
ثبات و صلح کشورها به خصوص در منطقه خاورمیانه دارد تصریح کرد: اگر به دنبال 
آرامش و صلح در جهان هستیم، باید بر روی جوانان سرمایه گذاری کرده و بهترین سرمایه 

گذاری، تحصیل آنان در دانشگاه ها است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مسائل و مشکالت محیط 
زیستی نظیر تغییر اقلیم ها، آلودگی هوا، خشکسالی و ... را چالش های مشترک 
همه کشورهای دنیا دانست و گفت: حل این چالش ها جز با همکاری همه کشورهای دنیا 
قابل حل نیست و دانشگاه ها و اساتید با کمک دولت ها می توانند در حل این مشکالت اقدامات 
موثری داشته باشند. ما نیز در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برای حل این 

مشکل، آماده توسعه همکاری ها با سایر دانشگاه های دنیا هستیم.
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه استان گلستان در زمینه حوادث طبیعی با مسائلی 
روبرو است و دانشگاه برای حل این موارد نقش زیادی دارد گفت:  همکاری های 

بین المللی می تواند در رفع این مشکالت بسیار موثر باشد.
دکتر نجفی نژاد در پایان بر توسعه همکاری های علمی و فناوری، تبادل استاد و دانشجو، 
انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی در مسائل منابع طبیعی،محیط زیست و کشاورزی، انتقال 
تکنولوژی و تبادل فناوری، بهره مندی از تجربیات دانشگاه های استرالیا در زمینه ارتباط با 

صنعت و همچنین بهره مندی از تجربیات مراکز تحقیقاتی این کشور تاکید کرد.
لیندال ساکس، سفیر استرالیا در ایران در این نشست با بیان اینکه فعالیت های 
علمی و تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مقاطع 

مختلف تحصیلی و تاریخچه این دانشگاه، نشان دهنده سطح باالی این دانشگاه 
است گفت: امروزه چالش های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و اثرات ناشی از آن، همه 
افراد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و امیدواریم با همان سرعتی که تخریب توسط انسان 

صورت می گیرد، فناوری و تکنولوژی بتواند در رفع این چالش ها اثرگذار باشد.
 وی در ادامه به بیان برخی چالش های محیط زیستی در کشور استرالیا نظیر باال آمدن 
سطح آب دریا، افزایش مناطق بیابانی، حریق جنگل ها، کاهش تنوع گیاهی و جانوری، معضل 

کم آبی و وقوع طوفان های گرد و غبار در این کشور پرداخت.
 سفیر استرالیا با اشاره به اینکه کشور ایران و استرالیا در مواجهه با چالش های 
حوزه منابع طبیعی و محیط زیست شرایط مشترکی دارند بر آموزش و آگاهی 
بخشی به مردم در خصوص مسائل محیط زیستی تاکید و تصریح کرد: متاسفانه 
توسعه بیش از حد در محیط زیست و منابع طبیعی توسط انسان، باعث ایجاد مشکالتی 
جدی در این حوزه شده و نیاز است در کنار استفاده از روش های علمی و فنی، از روش های 

سنتی نیز برای مقابله با این مشکالت استفاده کرد.
 وی با تأکید بر توسعه فرهنگ بازیابی و همچنین قیمت گذاری بر روی منابع 
مختلف طبیعی از جمله آب، برای نشان دادن ارزش واقعی و باالی آن، بیان داشت: 
باید حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آن توسط انسان مورد 
توجه ویژه قرار گیرد که در این خصوص، راه اندازی پویش های اطالع رسانی و آگاه سازی مردم 

اثرگذار خواهد بود.
 سفیر استرالیا در ایران با بیان اینکه دانشگاه ها می توانند در میزان تولید و ارتقای کیفیت 
محصوالت کشاورزی نقش بسیار اثرگذاری داشته باشند بر تبادل دانشجویان و اساتید 

دانشگاه های دو کشور و ایجاد شبکه علمی برای حل بسیاری از چالش ها تأکید کرد.
اینکه دانشگاه علوم  بیان  با  امور خارجه در استان گلستان  نماینده وزارت 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از معتبرترین و مطرح ترین دانشگاه ها در 
سطح کشور بوده و دارای ظرفیت ها و قابلیت های علمی بسیار باالیی است گفت: 
امیدوارم حضور سفیر استرالیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زمینه ساز 

توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی این دانشگاه با دانشگاه های کشور استرالیا شود.
دکتر میرشاهی اظهار داشت: استان گلستان با توجه به اقلیم ها و وجود نژادهای 
مختلف، استانی منحصر به فرد در کشور است و به عنوان یک مرکز بین المللی محسوب و 

متصل کننده کریدور شمال به جنوب و همچنین اتصال ایران به کشورهای اوراسیا است.
وی با اشاره به اینکه استان گلستان دارای ۴۸۶ کیلومتر مربع مرز مشترک با 
کشور ترکمنستان است گفت: از ویژگی های برجسته این استان، زندگی ۱۵ یا ۱۶ نژاد و 

مذهب مختلف در کمال آرامش در کنار یکدیگر است.
 نماینده وزارت امور خارجه در استان گلستان تصریح کرد: در استان گلستان 
ساالنه ۹۲ محصول زراعی و باغی تولید می شود که عالوه تامین نیاز استان، نیاز بسیاری دیگر 

از استان های کشور را هم برطرف می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط سیاسی کشور ایران و استرالیا بسیار مناسب است 
و امیدواریم با حضور سفیر این کشور در استان، زمینه های همکاری بیشتر در حوزه های 

مختلف با هدف توسعه استان گلستان صورت گیرد.

نشست مشترک سفیر کشور استرالیا در ایران 
با رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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آیین دید و بازدید نوروزی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
المسلمین  و  االسالم  حجت  دانشگاه،  رئیس  نجفی نژاد،  دکتر  حضور  با  گرگان، 
طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اعضای هیأت علمی 
و کارمندان دانشگاه، چهاردهم فروردین ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار 

شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین ضمن تبریک 
فرا رسیدن سال جدید و ماه مبارک رمضان گفت: تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن، 
نویدبخش ایام خوب و با برکتی است که امیدواریم با حضور دانشجویان در دانشگاه بار دیگر 

پویایی و نشاط را در این محیط علمی شاهد باشیم.
 دکتر نجفی نژاد با اشاره به اینکه برگزاری کالس های آموزشی به صورت غیر 
حضوری و استفاده از ابزارهای مجازی تجربه بسیار گرانسنگی بود گفت: امروزه در 
دنیا، همزمان با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای آموزشی هم تغییر کرده و نیاز است در این زمینه 

سرمایه گذاری های مناسبی صورت گرفته تا از قافله این پیشرفت عقب نمانیم.
 وی سال ۱۴۰۰ را سالی پرفراز و نشیب دانست و افزود: در این سال عالوه بر مشکالت 
ناشی از بیماری کرونا، از نظر مالی نیز با مشکالت بسیاری مواجه بودیم و امیدواریم در سال 

جدید با توجه به اعتبارات مناسب در نظر گرفته شده، این مشکالت مرتفع گردد.
 ایشان با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان گلستان در اسفند سال گذشته 
تصریح کرد: این سفر خوشبختانه سه مصوبه مهم برای دانشگاه به ارمغان داشت که بر اساس 
این مصوبات، پروژه دانشکده جنگلداری و پروژه  مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه تکمیل و مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به شعار سال جدید بیان داشت: مأموریت اصلی دانشگاه ها، 

ثروت آفرینی از طریق فعالیت های علمی است و دانشگاه ها با توجه به اینکه کانون اصلی تولید 
دانش و فناوری هستند می توانند در تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نقش 

موثری داشته باشند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این آیین همزمانی آغاز 
سال نو و ماه مبارک رمضان را تقارنی مثبت دانست و افزود: بر اساس روایات ائمه 

اطهار)ع(، ماه مبارک رمضان با توجه به جنبه معنوی آن، ابتدای سال انسان ها است.
حجت االسالم و المسلمین طاهری با اشاره اینکه شعار »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرینی« کامالً با فعالیت های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
منطبق است گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین سایر دانشگاه ها، با 
توجه به امکانات و ظرفیت های مناسب موجود، می تواند در زمینه دانش بنیان در سطح جامعه 

اثرگذار باشد .
 وی بر تلفیق علم، عمل و معنویت تاکید و بیان داشت: اگر در هر حوزه ای دانش، عمل 
و معنویت، مکمل و همراه هم باشند، موفقیت و پیشرفت حاصل خواهد شد که پیشرفت های 

کشور در عرصه نظامی نمونه ای از آن است.
 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خاطرنشان کرد: امیدوارم 
همه ما اعضای جامعه دانشگاهی، بتوانیم با فعالیت های علمی خود، زمینه ساز رشد جامعه و 

اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران باشیم.
گفتنی است: شعر خوانی توسط دکتر فروزه، عضو هیأت علمی دانشگاه، نمایش کلیپ با 
موضوع فعالیت ها و اقدامات انجام شده دانشگاه در سال ۱۴۰۰، گرفتن عکس یادگاری دسته 
جمعی و حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا از 

دیگر برنامه های انجام شده در این آیین بود.

آیین دید و بازدید نوروزی کارکنان دانشگاه برگزار شد


