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با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دکتر شعبان شتایی به عنوان سرپرست دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب شد

دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، دکتر شعبان 
شتایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب 

و از زحمات دکتر نجفی نژاد، رئیس سابق دانشگاه تقدیر کرد.
ارزشمند  تجارب  و  تخصص  تعهد،  مراتب  به  نظر  در حکم دکتر شتایی آمده است:   
جناب عالی به موجب این حکم به عنوان »سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان« منصوب می شوید.
راهبردهای  انقالبی،  روحیه  علمی،  مبانی  اسالمی،  آموزه های  از  پیروی  با  می رود  انتظار   
اساسی دولت مردمی و برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسالمی و جلب همکاری استادان، 
مدیران، یاوران علمی )کارکنان( و دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله 
ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاست ها و برنامه های اسناد باالدستی مرجعیت 
و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش- محور، پژوهش آموزش- 
محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی 

محورهای سند »دانشگاه اسالمی« به کار گیرید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
منویات رهبر حکیم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه پروردگار 

متعال خواستارم.
گفتنی است: دکتر شتایی، استاد تمام گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان است که از سوابق اجرایی ایشان می توان به: ریاست دانشکده جنگلداری و رئیس 
بسیج اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اشاره کرد. همچنین انتشار بیش 
از ۲۰۰ مقاله علمی پژوهشی در مجالت ملی و بین المللی و سردبیری و عضو هیات تحریریه 
مجالت مختلف در زمینه علوم و فناوری جنگل و حفاظت زیست بوم گیاهان و کسب مقام استاد 
نمونه کشور در موضوع آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان 
جنگلها و مراتع کشور و اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور از دیگر 

سوابق علمی ایشان برشمرده می شود.
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نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست جدید دانشگاه و دکتر نجفی نژاد، 
رئیس سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعضای هیأت رئیسه 
و روسای دانشکده های دانشگاه، امروز، سیزدهم تیرماه در سالن اندیشه دانشگاه 

برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه انتخاب 
اینجانب به عنوان سرپرست دانشگاه فرصتی است تا به عنوان خدمتگزار در 
خدمت نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و امانتدار تالش های جانبازان، شهدا و 
امامین انقالب باشم گفت: انشااهلل خداوند توفیق دهد تا صادقانه در این دانشگاه قدیمی و 

پر افتخار خدمت کنم.
 دکتر شعبان شتایی ضمن تشکر و خدا قوت به دکتر نجفی نژاد و اعضای هیأت 
رئیسه دانشگاه گفت: در سال های گذشته اقدامات بسیار مناسبی در دانشگاه انجام شده و 
قطعا در ادامه مسیر از تجربیات ایشان و روسای اسبق دانشگاه در پیشبرد اهداف این مجموعه 

علمی استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: دانشگاه یک محیط علمی، معنوی و فرهنگی است و برای ارتقای آن باید 

تالشی انقالبی و جهادی داشته باشیم.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه توسعه 
کمی در دانشگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد، بر توسعه کیفی دانشگاه تاکید و 

آن را از اهداف خود عنوان کرد.
 وی تالش و همدلی آحاد جامعه را شرط پیشرفت و تحقق اهداف جامعه دانست 
و تصریح کرد: در استان نیاز های زیادی وجود دارد که باید برای حل آنها همه جانبه تالش 

کنیم.
مسئولیت  و  دغدغه مند  متخصص،  انسانی  نیروی  تربیت  شتایی  دکتر 
نیاز  مورد  و  دنیا  روز  نوآوری  و  فناوری  علمی،  توسعه  همچنین  و  پذیر 
دیپلماسی  بخش  شدن  فعال  افزود:  و  برشمرد  خود  برنامه های  از  را  جامعه 
پرورش  جهت  در  مهارتی  و  عملیاتی  اثربخش،  آموزش های  به  توجه  علمی، 
انجام  نوآوری ها،  و  دانش بنیان ها  بحث  به  توجه  جامعه،  در  کارآمد  دانشجویان 
فعالیت های نیاز محور و کم کردن فاصله دانشگاه با دستگاه های اجرایی و ایجاد 
فضای تعاملی با آنها، نظام مند و هوشمندسازی امورات دانشگاه در جهت افزایش 
بهره وری اقدامات، ارتقای سطح رفاه عمومی کارکنان و ارتقای فرهنگی و معنوی 
کارکنان و دانشجویان با توجه به هجمه های دشمن، از جمله برنامه های اینجانب 

در دوران مدیریت جدید خواهد بود.
 وی در پایان با اشاره به فرمایشی از امام راحل)ره( که دانشگاه باید مبدأ تحوالت 
باشد، خاطر نشان کرد: امیدوارم با تالش ها و همدلی های همه همکاران بتوانیم، دانشگاهی 

در تراز انقالب اسالمی داشته باشیم.

نشست مشترک روسای جدید و سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با اعضای هیأت رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه برگزار شد

دکتر نجفی نژاد: 

موفقیت در دانشگاه با تالش دسته جمعی، همفکری، همدلی، هم یاری 
و اراده جمعی کارکنان دانشگاه محقق خواهد شد

علوم  دانشگاه  سابق  رئیس 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
رئیس  با  مشترک  نشست  در 
و  رئیسه  هیأت  اعضای  و  جدید 
دانشگاه  دانشکده های  روسای 
سالن  در  تیرماه  سیزدهم  که 
اندیشه دانشگاه برگزار شد ضمن 
تبریک به دکتر شتایی، به عنوان 
علوم  دانشگاه  جدید  سرپرست 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
گفت: خدا را شاکرم که توفیق شد 
تا بیش از هشت سال مسئولیت 
در جامعه دانشگاهی داشته باشم 
و  پیشرفت  جهت  در  گامی  و 

پیشبرد اهداف دانشگاه بردارم.
در  پیچیده  از مدیریت های  یکی  را  دانشگاه  در  نجفی نژاد مدیریت  دکتر 
جامعه دانست و تاکید کرد: موفقیت در دانشگاه با تالش دسته جمعی، همفکری، 

همدلی، هم یاری و اراده جمعی کارکنان دانشگاه محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: موفقیت های به دست آمده طی سال های اخیر در دانشگاه، حاصل 
تالش همه همکاران بوده است که جا دارد از تک تک آنها تقدیر و تشکر کنم.

دکتر نجفی نژاد بیان داشت: بر اساس تصمیم گرفته شده در ابتدای دوران مدیریت 
خود، رویکرد جدیدی در خصوص مبحث کارآفرینی و تبدیل شدن دانشگاه به نسل سوم 
اتخاذ شد و در همین راستا اقدامات مناسبی انجام گرفته، اما برای بلوغ و اصالح آن 

نیازمند تالش همه جانبه دانشگاهیان هستیم.
  وی یکی از حلقه های تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم را تأسیس پردیس 
علم و فناوری در دانشگاه دانست و افزود: امیدآفرینی باید به عنوان یک مأموریت 
اصلی در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد تا دانشگاه به یک مجموعه کارآفرین تبدیل شود 
و در این جهت نیاز است تا به اشتغال آفرینی و مهارت افزایی دانشجویان توجه ویژه ای 

صورت گیرد.
 رئیس سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت: 
با راه اندازی پردیس علم و فناوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
این ظرفیت وجود دارد که بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و هسته فناور در دانشگاه 

مشغول فعالیت شوند.
 وی در پایان با آرزوی موفقیت برای دکتر شتایی در سمت سرپرست دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، از همه همکاران و مدیران دانشگاه خواست تا با قوت 

و قدرت به انجام فعالیت های خود برای رسیدن به پیشبرد اهداف دانشگاه تالش کنند.
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نشست خبری تیم مطالعات طرح نجات خلیج گرگان برای ارائه نتایج طرح 
با حضور تیم مطالعاتی از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دکتر 
حضور  و  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رئیس  نجفی نژاد، 
وبیناری دکتر علیزاده، مجری طرح مطالعاتی، هفتم تیرماه، در سالن اندیشه 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این کنفرانس خبری 
با بیان اینکه یکی از موضوعات و مسائل مهم استان گلستان، احیای خلیج 
گرگان است گفت: خلیج گرگان به عنوان یک اکوسیستم آبی پیچیده و سرمایه ملی 
کشور، نقش زیادی در موضوعات محیط زیستی استان گلستان و سایر استان های همجوار 

دارد.
 دکتر نجفی نژاد افزود: خلیج گرگان ارائه دهنده خدمات محیط زیستی فراوانی 
به استان گلستان است و همواره نقش زیادی را در ایجاد تعادل در منطقه ایفا کرده و 

می نماید.
وی تصریح کرد: در پنجاه سال گذشته، خلیج گرگان دچار تغییراتی در عمق و 
سطح شده است و متاسفانه در سال های اخیر شاهد تشدید آن هستیم که به همین 
منظور مطالعات علمی و پژوهشی در راستای احیا و حفظ آن در دستور کار دانشگاه ها 
مطالعات  و  گرفته  قرار  بلندمدت  و  کوتاه مدت  راهکارهای  ارائه  برای  پژوهشگاه ها  و 
عالج شناسی آن به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با همکاری دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه صنعتی شریف واگذارشده است.

در ادامه این نشست، مجری طرح مطالعه نجات خلیج گرگان به ارائه نتایج 
مطالعات عالج شناسی خلیج گرگان پرداخت و در این خصوص گفت: سه عامل 
کاهش تراز آب، فشار انسانی و تغییر اقلیم که افزایش دما و کاهش بارش را به همراه 

داشته، باعث بروز مشکالت کنونی خلیج گرگان شده است.
دکتر علیزاده بیان داشت: در ستاد ملی احیای خلیج گرگان، ۲۴ پروژه مطالعاتی 
و تحقیقاتی تعریف شده که یکی از این پروژه ها با همکاری استانداری گلستان، توسط 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران انجام شده و در این خصوص مطالعات 
هواشناسی،  داده های  مجموعه  از  اطالعاتی  بانک  تشکیل  میدانی، شبیه سازی جدید، 

آب شناسی، داده های موج، داده های رسوبی و ... صورت گرفته است.
وی تغییرات فصلی، امواج شدید سونامی، بیالن آب، کاهش آب رودخانه ها، 
افزایش میزان تبخیر آب و رژیم باد را از عوامل موثر بر تغییر تراز آب بیان کرد 
و گفت: در سال های اخیر، میزان تبخیر آب و مصرف آب در حوزه آبخیز افزایش یافته 

که خود باعث کاهش تراز آب شده است.
ایشان تصریح کرد: خلیج گرگان ۴۸۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و در سال، ۷۵۰ 
میلی متر از آب آن تبخیر می شود و شوری آن نسبت به دریای خزر به مراتب بیشتر است.

دکتر علیزاده بیان داشت: نتایج مطالعات نشان داد در خلیج گرگان سرعت جریان به 
شدت پایین بوده و نرخ رسوب گذاری در این منطقه بسیار باال و عمده جریان ها در آن 

وارد  شونده هستند.
وی با اشاره به اینکه در مطالعات صورت گرفته مدلسازی های موج، جریان و 
چرخه آب و مدلسازی جوی انجام شده است گفت: در مدل سازی جوی انجام شده 
نتایج حاصله بیانگر این بود که در صورت خشکی خلیج گرگان با توجه به رسوبات باالی 
آن، این منطقه به منشاء غبار محلی تبدیل خواهد شد که تا ۵۰ کیلومتر اطراف خود این 

غبار را پخش خواهد کرد.
این  نتایج مدل سازی جریان و چرخه آب گفت:  دکترعلیزاده در خصوص   
مدل سازی نشان داد وقتی ورودی خلیج گرگان تعریض و تعمیق شود تبادل آب بهبود 
یافته و با کاهش ماندگاری آب و افزایش سرعت جریان باعث می شود که کیفیت آب 

خلیج گرگان بهبود یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انجام الیروبی برای افزایش سطح و عمق خلیج گرگان 
اثربخش نیست ولی به منظور تبادل بهتر آب دریای خزر با خلیج گرگان و جلوگیری از 
رشد بی رویه گیاهان دریایی و در نتیجه بسته شدن دهانه خلیج و به منظور بهبود کیفیت 

آب خلیج گرگان انجام الیروبی باید صورت گیرد.
 گفتنی است: خبرنگاران رسانه های گروهی استان در پایان این نشست به بیان 

سواالت خود پرداختند که به آنها پاسخ داده شد.

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

نشست خبری تیم مطالعات طرح نجات خلیج گرگان برای ارائه نتایج طرح 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در نشست مشترک روسای 
جدید و سابق دانشگاه با اعضای هیأت رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه 
که سیزدهم تیرماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد، ضمن تبریک و تهنیت 
به دکتر شتایی به جهت انتصاب ایشان در سمت سرپرست دانشگاه گفت: دکتر 
شتایی از لحاظ علمی از نیروهای نخبه و از لحاظ فرهنگی از نیروهای کارآمد و 
دلسوز است که جادارد تا همه کارکنان در جهت همراهی و همکاری با ایشان و 

مدیریت جدید دانشگاه تالش کنند.
 حجت االسالم و المسلمین طاهری با تشکر از زحمات دکتر نجفی نژاد، رئیس 
سابق دانشگاه گفت: فعالیت های بسیار خوبی در دوره مدیریت دکتر نجفی نژاد انجام 
شده و از لحاظ علمی، عمرانی و کارآفرینی اقدامات مناسبی صورت گرفته و اکنون دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین دانشگاه های کشور از رتبه بسیار خوبی 

برخوردار است.
 وی با بیان اینکه خداوند عالم را عالم تغییر و تحول قرار داده است و این تغییر و 
تحول برای خود فرد و مجموعه قطعا نافع خواهد بود گفت: این تحوالت باعث درک 

بهتر ابعاد زندگی خواهد شد ولی باید مسیر درست نیز ادامه یابد.
  وی تأکید کرد: مدیران و مسئولین باید ایام خدمت خود را غنیمت شمرده تا بتوانند در 

پیشگاه خداوند پاسخگو باشند. 
 وی بیان داشت: دانشگاه شاید در سطح جامعه، مجموعه ای کوچک شمرده شود ولی از 
لحاظ پرورش نیروی انسانی متخصص و فرهیخته، دانشگاه می تواند اثربخشی بسیاری در 

سطح جامعه داشته باشد.
 حجت االسالم والمسلمین طاهری با اشاره به اینکه سرعت تولید علم در دانشگاه 
بر اساس رتبه بندی های بین المللی بسیار مناسب است خاطر نشان کرد: در جامعه 
امروز، مسئولین باید کارهای خود را مطمئن و با قدرت انجام دهند و هر شخص در هر 

جایگاهی، باید متعهد به کار خود بوده و وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهد.

حجت االسالم و المسلمین طاهری: 

دانشگاه با پرورش نیروی انسانی متخصص و فرهیخته می تواند اثربخشی بسیاری 
در سطح جامعه داشته باشد
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اولین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه به ریاست سرپرست جدید دانشگاه

اولین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ریاست دکتر 
شتایی، سرپرست دانشگاه و سایر اعضاء، بیستم تیرماه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه با تقدیر از زحمات 
دکتر نجفی نژاد، رئیس سابق دانشگاه، بر تالش مضاعف دانشگاهیان برای ارتقای کیفی 

ارایه خدمات مؤثر در زمینه رفع مشکالت و چالش های موجود در جامعه تاکید کرد.
دکتر شتایی افزود: همه ما در مجموعه دانشگاه باید برای ارتقاء جایگاه دانشگاه در سطح 

ملی و بین المللی تالش کنیم.
**********

نشست مشترک سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 
مسئولین حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
با دکتر رضایی معاون پژوهش و فناوری و مدیران این حوزه، بیستم تیرماه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با اشاره به اهمیت 
حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه به انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در 

سطح بین المللی و معرفی دانشگاه به مجامع ملی و بین المللی تاکید کرد.
دکتر شتایی با ترسیم چشم انداز آینده حوزه پژوهشی و فناوری بر ارتقاء مجالت علمی در 
دانشگاه، توجه ویژه به ارتباط با جامعه و صنعت، تقویت ظرفیت های شبکه آزمایشگاهی 

و فعال سازی پایگاه داده ها در دانشگاه تاکید کرد.
در پایان دکتر رضایی و مدیران حوزه پژوهش و فناوری به ارائه گزارش مجموعه اقدامات و 

فعالیت های صورت گرفته در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداختند.
**********

نشست مشترک سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 
اعضای مجمع عالی بسیج استان گلستان برگزار شد

نشست مشترک سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و معاونت اقشار 
سپاه نینوای استان گلستان و اعضای مجمع عالی بسیج استان گلستان، بیستم تیرماه 

برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دیدار گفت: استفاده از 
ظرفیت های مجمع عالی بسیج و تقویت روحیه بسیجی در پیشبرد اهداف نظام و کشور 

در دستور کار خواهد بود. 
دکتر شتایی تاکید کرد: با تالش و کار جهادی می توان به آینده استان و کشور امیدوار بود.

سپس سرهنگ صفار، معاون بسیج اقشار سپاه نینوا  ضمن تبریک به دکتر شتایی به 
جهت انتصاب ایشان در سمت سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

آمادگی خود را جهت همکاری در اجرای برنامه های مشترک با دانشگاه اعالم کرد.
گفتنی  است: فراهم نمودن شرایط جهت استفاده از ظرفیت های موجود در مجمع عالی 
بسیج و اقشار بسیج به ویژه بسیج سازندگی، اساتید، دانشجویان و کارمندان از محورهای 

مطرح شده در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی این نشست بود.

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و در بازدید از خوابگاه های 
دانشجویی صورت گرفت: 

دیدار و تجلیل از دانشجویان سادات حاضر در خوابگاه های دانشجویی
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و دهه امامت و والیت، دکتر شتایی، سرپرست 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه جمعی از مدیران دانشگاه با 
دانشجویان حاضر در خوابگاه های دانشجویی دیدار و از دانشجویان سادات ساکن خوابگاه 

تجلیل داشت.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن بازدید از امکانات رفاهی 
خوابگاه های دانشجویی دانشگاه، از نزدیک با دانشجویان ساکن در خوابگاه دیدار و گفتگو 

داشت و دانشجویان نیز مشکالت خود را با ایشان در میان گذاشتند . 
دکتر شتایی در ادامه با اشاره به برگزاری مستمر جلسات گفتگو با دانشجویان در محیط 
خوابگاه گفت: برگزاری چنین نشست هایی باعث می شود خواسته های دانشجویانی که 
محور اصلی حوزه آموزش و پژوهش در کشور هستند و در این مکان علمی، آموزش 
می بینند به مسئولین دانشگاه منتقل و مشکالت و کمبودهای احتمالی در خوابگاه های 

دانشجویی پیگیری و برطرف شود.
**********

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و دهه امامت و والیت: 
دیدار و تجلیل از خانواده علمای سادات و مراجع تقلید فقید شهر گرگان و 

جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی سادات دانشگاه 

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و دهه امامت و والیت، دکتر شتایی، سرپرست 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه جمعی از مدیران و کارکنان 
دانشگاه با خانواده و بیت مرحوم آیت ا... طاهری، مرحوم آیت ا... میبدی و مرحوم آیت ا... 
علوی گرگانی، حجت االسالم و المسلمین طاهری، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه و جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی سادات دانشگاه دیدار و این عید 

بزرگ جهان اسالم را به آنها و خانواده محترمشان تبریک گفت.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن تبریک این عید خجسته 
به همکاران، به اهمیت واقعه غدیر اشاره و در خصوص فضایل این عید گفت: سنت حسنه 
تکریم سادات یکی از سنت های پسندیده است که در میان مسلمانان مرسوم  بوده همواره 

مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار داشته است
**********

با هدف فعال نمودن تفاهم نامه منعقد شده بین دو مرکز  و بررسی راهکارهای 
همکاری در جذب دانشجویان غیر ایرانی صورت گرفت: 

نشست سرپرست دانشگاه با ریاست نمایندگی 
جامعه المصطفی العالمیه گلستان

دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه جمعی از 
مدیران دانشگاه، بیست  و هشتم تیرماه، با حجت االسالم و المسلمین سید کمال حسینی، 

رئیس نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه گلستان دیدار و گفتگو داشت.
در این نشست دو طرف با اشاره به اهمیت فعال نمودن تفاهم نامه منعقد شده بین دو 
مرکز و بررسی راهکارهای همکاری و استفاده از ظرفیت های یکدیگر در جذب دانشجویان 
غیرایرانی جهت تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و توسعه 

فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی تاکید داشتند.
گفتنی است: ریاست دانشگاه پس از نشست با ریاست نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه 
گلستان، از این مرکز بازدید داشت و مقرر شد تا با تعیین کارگروه ویژه، بندهای مختلف 

تفاهم نامه بیش از پیش اجرایی گردد.
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بازدید علمی تخصصی دانشجویان مقاطع مختلف رشته مرتع و آبخیزداری 
دانشگاه برگزار شد

بازدید علمی- تخصصی ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی مهندسی طبیعت، کارشناسی 
ارشد و دکتری مدیریت و کنترل بیابان و دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری با حضور 
هشت عضو هیات علمی دانشگاه و ۲۹ نفر از دانشجویان به مدت شش شبانه روز برگزار 

شد.
اردوی علمی چشم اندازهای مختلف حوزه های منابع طبیعی، رخساره های  این   در 
ژئومورفولوژیک، اشکال فرسایشی، قنات ها، سامانه های استحصال آب و مدیریت رواناب و 
استفاده از آب های نامتعارف موجود در کویر، پروژه های بیابان زدایی، استفاده چندمنظوره 
از مراتع، عملیات کنترل گردوغبار حرکت ماسه های روان، آشنایی با دانش بومی، استفاده 
از گیاهان دارویی- صنعتی و همچنین از مجتمع پتاس خور و بیابان و کارگاه استحصال 

اسانس و عصاره گیاهی مورد بازدید قرار گرفت.
  الزم به ذکر است: این بازدید علمی از یکم تا ششم خرداد ماه و به سرپرستی دکتر 
محسن حسینعلی زاده از مسیرهای آزادشهر )استان گلستان(، شاهرود، مجن، دامغان، 
معلمان )استان سمنان(، جندق، چوپانان، مصر، خور و بیابانک، انارک، کاشان، آران و 
بیدگل، مشهد اردهال، نیاسر )استان اصفهان(، نراق و دلیجان )استان مرکزی( و مسیر 

اتوبان کاشان- قم انجام گردید.
**********

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی: 
مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه برگزار و نفرات برتر 

معرفی شدند

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی مسابقات ورزشی در رشته های پرس 
سینه، طناب کشی، مچ اندازی و فوتسال ویژه دانشجویان پسر دانشگاه برگزار شد و نفرات 

برتر در هر رشته معرفی شدند.
 در مسابقه رشته پرس سینه که در اوزان ۷۰-، ۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم برگزار شد، در وزن 
منفی ۷۰ کیلوگرم مصطفی شیبانی، ابراهیم محمدی و ایوب رضایی، در وزن منفی ۹۰ 
کیلوگرم علی سروش، همایون محمدی و محمد دانشی و در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم 
عباس نمدی پور، امیر قانع و علی بابلیان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم هر وزن قرار 

گرفتند.
 همچنین مسابقات مچ  اندازی در سه وزن ۷۰-، ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم برگزار شد که در 
وزن ۷۰- کیلوگرم مهدی صارم، عادل بهدانی و کوروش جمشیدی، در وزن ۸۰- کیلوگرم 
علی جعفری، نیما حسینی و علیرضا مرادی و در وزن ۸۰+ کیلوگرم علی عشوری، 

ابوالفضل اصغرنژاد و علی بابلیان به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم هر وزن شدند.
 مسابقات طناب کشی  نیز با حضور سه تیم برگزار و تیم طناب کشی با ترکیب نفرات: رضا 
خدادادی، علیرضا دانشی، حسن رضایی مقدم، سعید پورزمان، محمد دانشی و عباس 

نمدی پور رتبه اول را کسب کردند.
 گفتنی است: مسابقات فوتسال دانشجویی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است و تاکنون 
تیم های سردار سلیمانی، قهرمان، مکانیک و دکتری به مرحله نیمه نهایی این مسابقات 

رسیده اند که مسابقه فینال نیز، دهم خرداد ماه برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم اختتامیه گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی دانشگاه
مراسم اختتامیه گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان با حضور جمعی از مدیران دانشگاه و دانشجویان،  دهم خرداد ماه در سالن 

خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
 معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه با بیان خاطرات هفت ساله زندگی 
دانشجویی خود در خوابگاه ها گفت: رفت و آمد دانشجویان به اتاق های یکدیگر و آشنایی 
با قومیت ها، زبان  و سبک های زندگی مختلف و تبادل فرهنگی با هم دیگر از مزیت های 

زندگی خوابگاهی است که باید از این فرصت مغتنم، به خوبی استفاده کرد.
 دکتر فروزه بیان داشت: ساکنین خوابگاه های دانشجویی مردم شناسان خوبی در جامعه و 

زندگی مشترک خود خواهند بود.
وی دانشجویان را به آموختن زبان دوم و نرم افزارهای مختلف در خوابگاه توصیه و 
خاطرنشان کرد: جوانان باید قدر دوره جوانی خود را به خوبی بدانند و خود را برای زندگی 

آینده مهیا کنند.
 در پایان از مدیران حوزه دانشجویی، کارشناس مسئول و کارشناسان برگزیده حوزه 
دانشجویی و معاونت فرهنگی و متصدی برگزیده، خدمات و تاسیسات خوابگاه هایی 
خواهران و برادران، دانشجویان برتر خوابگاهی و دانشجویان برتر در مسابقات ورزشی 

تقدیر شد.
 گفتنی  است: پخش کلیپ، برگزاری مسابقه، اجرای بیت باکس توسط دانشجوی دانشگاه 

و اجرای گروه موسیقی مهرگان از دیگر برنامه های این مراسم بود.
**********

انتشار کتاب با عنوان زیست پلیمرهای کند سوز کننده در مرکز نشر دانشگاه
 دویست و پنجمین اثر از انتشارات مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان با عنوان: »زیست پلیمرهای کند سوز کننده« منتشر شد.
 این اثر توسط مهندس مهرنوش توکلی و دکتر علی قاسمیان ترجمه و دارای ۱۷۴ صفحه 

بوده که به صورت الکترونیک منتشر شده است.
  پژوهشگران و عالقمندان می توانند برای دریافت چاپ افست این کتاب نسبت به ثبت 

سفارش  از طریق مرکز نشر دانشگاه اقدام کنند. 
افست جهت  نسخه چاپ  دو  الکترونیک،  کتاب های چاپ  تمامی  از  است:  گفتنی   

بهره برداری و استفاده دانشجویان و اساتید در کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود است.
**********

مسابقات شنای انتخابی کسب سهمیه المپیاد ورزشی ۱۴۰۱ دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور برگزار شد

مسابقات شنای انتخابی کسب سهمیه  المپیاد ورزشی ۱۴۰۱، با حضور دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، در مجموعه استخر آفتاب دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان برگزار و تیم های برتر این مسابقات معرفی شدند.
 این مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار شد که در بخش دختران تیم دانشگاه 

صنعتی نوشیروانی بابل به مقام قهرمانی رسید.
در بخش پسران نیز تیم دانشگاه نوشیروانی بابل موفق شد با کسب مجموع ۳۳۸ امتیاز 
در جایگاه نخست و تیم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ۳۱۵ امتیاز در 

رتبه دوم و تیم دانشگاه مازندران با ۲۱۹ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.
همچنین شناگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مسابقات انفرادی 
موفق شدند در ماده های ۵۰×۴ متر مختلط تیمی، ۵۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر پروانه 
و ۲۰۰ متر آزاد با کسب مقام نخست، سهمیه ورود به المپیاد دانشجویان سراسر کشور 

را کسب کنند.
گفتنی است: مسابقات دانشجویان دختر در روزهای هشتم و نهم خرداد ماه و دانشجویان 
پسر از دهم تا یازدهم خردادماه و با حضور پنج دانشگاه شامل دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه گیالن، دانشگاه مازندران 

و دانشگاه ادیب ساری برگزار شد.
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نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و مسئولین 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان گلستان با هدف بررسی مسائل فرهنگی 
دانشگاه های استان، امروز، بیست  وسوم تیرماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست ضمن تبریک 
دهه امامت و والیت با اشاره به فرموده امام راحل )ره( مبنی بر اینکه دانشگاه مبدا تحوالت 
است گفت: دانشگاه ها نقش ارزنده ای در تربیت نیروی انسانی دارند و می توانند در سطح 

جامعه، بسیار اثرگذار باشند.
 وی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در بین دانشگاهیان، تأکیدات فراوانی 
به انجام فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و توجه به این مسئله داشته و در مورد هجمه های 
فرهنگی هشدار داده اند، که همه ما وظیفه داریم به صورت فیزیکی و مجازی به شکل آفندی 

و پدافندی برنامه هایی را برای مقابله با این هجمه ها داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم.
 دکتر شتایی در پایان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به 
مسئله فرهنگی تاکید داشته اند، خاطرنشان کرد: پرداختن به مسائل فرهنگی باید به شکل 

جدی در دستور کار تمامی مسئولین قرار گیرد.

دکتر منتظری: 
دانشگاه به عنوان مبدا همه تحوالت در جامعه نیازمند توجه بیشتر همه 

مسئولین است
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دهه امامت 
و والیت سرشار از معنویت و حکمت است گفت: امیدوارم همه ما رهرو پیامبر )ص( و 

اهل بیت )ع( باشیم تا دچار خسران نشویم.
دکتر منتظری افزود: دانشگاه به عنوان مبدا همه تحوالت در جامعه نیازمند توجه بیشتر 

همه مسئولین است.
 وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با دانشگاه ها در دو حوزه نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری و حوزه فرهنگی ارتباط مستقیم دارد تصریح کرد: 
نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس با دانشگاهیان می تواند به عنوان یک الگو برای سایر 

دانشگاه ها در زمینه تالش در جهت رفع مشکالت فرهنگی کشور باشد.
ثمربخش  علت  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب   
نبودن بسیاری از فعالیت های فرهنگی در کشور را عدم برگزاری هم اندیشی برای 
نقش آفرین موثر دانشگاه ها در این حوزه دانست و بیان کرد: باید از تالش ها و تجارب 
حاصل شده از فعالیت های فرهنگی در دانشگاه های کشور، الگویی تعریف شود که قابل ارایه 

در همه دانشگاه ها باشد.

مهندس سنگدوینی:
 رفع بسیاری از مشکالت حوزه فرهنگ نیازمند منابع مالی نیست و جسارت 

و تصمیم درست مسئولین را می طلبد
 مهندس سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در بسیاری از موارد مردم از مسئولین جلوتر هستند گفت: متأسفانه در 

کشور به مسایل فرهنگی توجه زیادی نشده است.
 وی افزود: مدیریت کشور نیازمند اصالح بوده و مسئولین باید تماس با مردم را در اولویت 

کار خود قرار دهند.
 مهندس سنگدوینی عدم ارتباط مسئولین با مردم را از دالیل ضعف فرهنگی در 
کشور دانست و خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکالت فرهنگی مردم نیازمند منابع مالی 

نیست و تنها جسارت و تصمیم درست  مسئولین را می طلبد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی: 
رفع مشکالت کشور نیازمند پیوند علمی حوزه و دانشگاه است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بسیاری از 
مشکالت جسمی انسان، ناشی از اختالالت روانی است گفت: سبک زندگی انسان 

باید سبک زندگی اسالمی باشد.
 حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی با تأکید بر جهش علمی 
انقالب اسالمی وظیفه اساتید و دانشجویان  در بخش کشاورزی بیان داشت: در 
با وظیفه یک انسان عادی برابر نیست و باید در جهت رفع مشکالت جامعه نگاهی 
مسئوالنه داشته و در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی تالشی همه جانبه داشته 

باشند.
 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اسالم دینی 
کامل است و برای تمامی گره های علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... برنامه و 
راهکار دارد خاطر نشان کرد: اهالی علم و دانش در حوزه و دانشگاه می توانند برای رفع 
بسیاری از چالش های پیش روی خود به کالم وحی مراجعه کرده و به راه حل مورد نظر 

برسند.
وی بر پیوند علمی حوزه و دانشگاه تاکید کرد و افزود: تا زمانی که وحدت حوزه 
و دانشگاه در حد شعار باشد، مشکالت کشور رفع نخواهد شد و نیاز است حوزه و دانشگاه با 

یکدیگر دست همکاری علمی بدهند.
 گفتنی است: در پایان این نشست حاضرین به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و مسایل و 
چالش های مرتبط با حوزه فرهنگ در دانشگاه ها پرداختند  و به سواالت آنان توسط اعضای 

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی پاسخ داده شد.

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

برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
و مسئولین و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان گلستان
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نشست معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با عوامل اجرایی 
آزمون های در استان گلستان، چهارم خرداد ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این مراسم یاد و خاطره 
امام راحل)ره( و همه شهدایی که با از جان گذشتگی خود، مسیر انقالب اسالمی 
را هموار کردند، گفت: امیدوارم امروز بتوانیم در استان گلستان، مسیر  مناسب تری را برای 

برگزاری آزمون طراحی و به سرانجام برسانیم  .
با اشاره به اینکه در استان گلستان در آزمون سراسری ۱۴۰۰  رتبه  ایشان 
پذیرفته شدگان گروه ریاضی ۲۳، گروه علوم تجربی  ۲۴، گروه  علوم انسانی ۲۶، 
گروه هنر ۱۳ و گروه زبان خارجه ۱۵، کشور بوده خاطر نشان کرد: این رتبه ها نشان 
می دهد که رتبه پذیرفته شدگان استان گلستان در گروه های ریاضی، علوم تجربی و علوم 

انسانی پایین تر از میانگین کشوری است. 
وی با اشاره به اینکه تعداد دانشگاه ها و موسسات پذیرنده دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد استان گلستان، ۱۴ دانشگاه است، خاطر نشان کرد: در استان 
گلستان، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای ۱۹۸۶ ظرفیت برای پذیرش داوطلبان 
هستند که از این بین، ۱۵۵۷ دانشجو این ظرفیت را پر کرده اند و در این بین، دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ۳۰۳ ظرفیت و پذیرش ۲۳۱ دانشجو باالترین نرخ پذیرش 

دانشجو در استان را داشته است.

در ادامه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن عرض خیر 
مقدم به حاضرین و گرامیداشت سوم خرداد ماه گفت: امنیت امروز کشور مدیون 

شهدایی است که جان خود را نثار کردند تا ما بتوانیم در آرامش زندگی کنیم.
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه بحث کنکور یکی از اقداماتی است که بیشترین 
گسترش را در کشور داشته و تقریباً همه خانواده ها با آن در ارتباط هستند گفت: 
کنکور اقدام و فعالیتی است که نیازمند همکاری بین سازمانی بوده و برای موفقیت آن، 

هماهنگی همه اجزا مورد نیاز است.
 وی بر کلیدی بودن مبحث کنکور در کشور تاکید و خاطر نشان کرد: ارائه طرح ها، 
ایده ها، برنامه ها و نوآوری ها در برگزاری هرچه بهتر کنکور از طرف همه عوامل درگیر در این 

حوزه می تواند در برگزاری هرچه بهتر آن موثر باشد.
و  سواالت  نشست،  این  در  کننده  شرکت  آزمون های  اجرایی  عوامل  است:  گفتنی 

دیدگاه های خود را مطرح کردند.

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

نشست معاون وزیر و رئیس 
سازمان سنجش آموزش 
کشور با عوامل اجرایی 
آزمون های سراسری 

استان گلستان 

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری 
که چهارم خرداد ماه با حضور جمعی از خبرنگاران استان در سالن اندیشه 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، ضمن تبریک روز 
مقاومت و آزادسازی خرمشهر گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در تیرماه سال 
جاری با رقابت بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر در کشور  و رقابت بیش از 
۳۴ هزار داوطلب در استان گلستان برگزار می شود که امیدواریم شاهد آزمون 

خوبی در سراسرکشور باشیم.
تعداد  و  طراحی  تغییر  و  دفترچه ها  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  ایشان 
پاسخنامه های آزمون سراسری گفت: این کار می تواند میزان امکان تقلب در حین 
آزمون را کاهش داده و باعث صرفه جویی در وقت داوطلبان و آرامش و آسودگی آنان شود.
دکتر پورعباس در ادامه از احتمال اعمال تغییرات در کنکور ۱۴۰۲ بر اساس 
مصوبات شورای انقالب فرهنگی و همچنین مصوبات مجلس شورای اسالمی 
خبر داد و گفت: در نظر است، مبنای کنکور ۱۴۰۲ با تغییرات عمده ای  از جمله حذف 
دروس عمومی از آزمون و اعمال تاثیر آن بر پایه های تحصیلی، برگزاری آزمون به صورت 
دو بار در سال و تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی همراه شود که امیدواریم در نیمه دوم 
خرداد ماه سال جاری، دستورالعمل های مربوط به این تغییرات را به اطالع عموم مردم 

برسانیم.
وی انتشار سواالت آزمون های سراسری، ارشد و دکتری قبل از برگزاری آزمون را با 

توجه به تدابیر شدید حفاظتی و نظارتی، غیر ممکن و محال دانست و هرگونه ادعا در این 
خصوص را کذب و غیر واقعی عنوان کرد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان از مهیا نمودن تمهیدات الزم 
جهت برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی در کشور 
خبر داد و خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا برگزاری آزمون به صورت الکترونیکی امری 
بسیار رایج است و هم اکنون در کشور نیز آزمون های زبان تولیمو، تافل و ... به این شکل 
برگزار می شوند و امیدواریم بتوانیم با فراهم کردن زیرساخت های الزم و استانداردسازی 
و هوشمند کردن حوزه های آزمون، ضمن کاهش مشکالت در فرآیند برگزاری آزمون، 
نسبت به عادی سازی و اثر بخشی بیشتر آزمون های سراسری برای داوطلبان اقدام کنیم.

با حضور جمعی از خبرنگاران استان و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛

نشست خبری معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد
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آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
با حضور مسئولین دانشگاه و دانش آموختگان مقاطع مختلف دانشگاه، پنجم تیرماه 

در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
  رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین گفت: بسیار 
خوشحالیم که بعد از عدم برگزاری دو ساله جشن دانش آموختگی دانشجویان به دلیل شیوع 

ویروس کرونا در کشور، امسال مجدداً این جشن برگزار می شود.
دلگرمی مجموعه  دانشجویان موجب  و هیجان  نشاط  شور،  افزود:  دکتر نجفی نژاد   

دانشگاهیان شده که به رشد علمی و ارتقای سطح دانش دانشگاه نیز کمک خواهد کرد.
 وی با بیان اینکه ۶۵ سال قبل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
تاسیس و فراز و نشیب های زیادی را گذرانده است خاطر نشان کرد: ابتدا هدف دانشگاه، 
تربیت نیروی انسانی ماهر بود و امروز، کارآفرینی و افزایش مهارت دانشجویان جزء مأموریت های 

اصلی این دانشگاه است.
 دکتر نجفی نژاد تصریح کرد: در سال های اخیر با همت همه همکاران دانشگاهی، توانستیم 
امکانات و شرایط مناسبی را برای فعالیت های کارآفرینی و حوزه کسب و کار دانشجویان ایجاد 

کنیم و در همین راستا، پردیس علم و فناوری دانشگاه راه اندازی خواهد شد که باعث پیوند 
بیشتر بین دانش آموختگان و دانشجویان با دانشگاه می شود و دانشجویان و دانش آموختگان 
می توانند با راه اندازی کسب و کار خود و حمایت دانشگاه، در تبدیل ایده به ثروت فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت: در حال حاضر 
ده ها شرکت دانش بنیان و هسته  فناور وابسته به اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و 
دانشجویان دانشگاه مشغول به فعالیت هستند و تعداد زیادی از دانشجویان در این فضا اشتغال 

دارند.
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه هر دانش آموخته می تواند خود یک کارآفرین باشد 
خاطرنشان کرد: دانشجویان و نیروهای انسانی جوان، بزرگترین سرمایه های کشور هستند و 

قطعاً به کمک این عزیزان کشور آینده بهتری خواهد داشت.
 گفتنی است: دریافت عکس دسته جمعی دانش آموختگان، اجرای گروه موزیک لشکر۳۰، 
اجرای گروه هنری شعبده بازی و تردستی، اجرای گروه آواز ایرانی آوای وصال، اجرای موسیقی 
پاپ و قرائت دسته جمعی سوگندنامه توسط دانش آموختگان و صلوات خاصه امام رضا )ع(، از 

جمله برنامه های انجام شده در این آیین بود.

آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد 


