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مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان با حضور دکتر داداش پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 
امور دانشجویان، دکتر گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویی، مهندس سیدالنگی، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و جمعی از مدیران و مسئولین 
استانی و جامعه دانشگاهی، بیست و سوم مرداد ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم با بیان 
اینکه دانشگاه، یکی از نهادهای توسعه پیشرفت اسالمی ایرانی است گفت: بر اساس 
فرمایشات امام راحل)ره( مبنی بر اینکه »دانشگاه مبدا همه تحوالت یک کشور است«، 

دانشگاه ها همواره باید مورد توجه ویژه قرار داشته باشند.
 دکتر شتایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه »تحول هر 
جامعه یکی از شاخص های ارزیابی پیشرفت آن جامعه است و دانشگاه ها از جمله 
نهادهای متولی این امر هستند« گفت: این بیانات نشان دهنده اهمیت دانشگاه در عرصه 

اسالمی، ایرانی است.
وی قرار گرفتن در جایگاه ریاست دانشگاه را یک فرصت خدمتگزاری برشمرد 
و افزود: مسئولیت ها، امانت هایی الهی هستند که با رعایت این اصل در تمامی شئون کاری، 

می توان منشا خدمات ارزنده ای برای جامعه بود.
 دکتر شتایی، توجه به اصل توسعه و پیشرفت در زمینه علم، فرهنگ و معنویت 
را مبنای کار در دانشگاه بیان کرد و افزود: تبدیل دانشگاه به مرجعیت و دیپلماسی 
علمی که مورد تاکید وزارت علوم است از جمله اهدافی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر توجه به بحث 

آموزش های اثربخش و مهارتی در دانشگاه تاکید و بیان داشت: آموزش ها در دانشگاه 
باید به نحوی باشد که جامعه، از آثار آن منتفع شده و برای عموم مردم اثر بخش باشد.

دکتر شتایی در پایان، حمایت از بحث دانش بنیان ها، کارآفرینی و نوآوری، پیگیری 
جهت راه اندازی پردیس علم و فناوری، توجه به اصل ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش 
اجرا، برنامه ریزی در جهت حل مشکالت منطقه ای، فراهم آوردن محیطی امن و پر 
آرامش برای همه اعضای دانشگاهی، حفظ موقعیت و جایگاه فعلی دانشگاه و تالش 
در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه و ارتقاء آن و جلوگیری از هدررفت ها و توجه 
به بحث بهره وری و رسیدن به نقطه رشد هشت درصدی را از جمله محورهای اصلی 

فعالیت در دوران مدیریت خود بیان کرد.

با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان: 

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
 و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تبریک انتصاب دکتر شتایی به عنوان 
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت: امیدوارم 
قطار پیشرفت و توسعه دانشگاه با سرعت بیشتری مسیر خود را طی کرده و 

ایشان منشاء خدمات شایسته ای برای جامعه دانشگاهی باشند.
بودن  محور  سیزدهم  دولت  در  اینکه  بر  تاکید  با  داداش پور  هاشم  دکتر 
دانشگاه ها امری ثابت شده است گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، در سفرهای 

استانی رئیس جمهور بیش از ۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به دانشگاه ها تخصیص پیدا کرده 
است که رقم بسیار مناسبی بوده و نشان از توجه ویژه دولت به دانشگاه ها دارد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تاریخ شهادت شهدای دانشگاه از 
سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۰ گفت: وجود پنج شهید از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حرم 
نشان می دهد که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همواره در مدار انقالب و 

نظام اسالمی در حرکت بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های سرزمینی کشور بر پایه کشاورزی است تصریح 
کرد: دانشگاه های کشاورزی می توانند با وجود نخبگان علمی خود ظرفیت های جدیدی را 

در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد کنند.
معاون وزیر علوم با اشاره به اهمیت بحث امنیت غذایی در کشور بیان داشت: 
امنیت غذایی نیازمند درون زایی تولید نهاده های کشاورزی است تا کشور در این زمینه از 

واردات بی نیاز شود.
 وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه ها مغز منفصل دولت در استان ها بشمار 
می روند و هر کشور، استان و شهری که به توسعه و پیشرفت دست یافته، بی شک از مسیر 
مراکز آموزش عالی محقق شده و هرگونه بی توجهی به این نهاد، توسعه و رشد همه جانبه 

آن استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

معاون وزیر علوم در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عنوان کرد: 

دانشگاه های کشاورزی باید به امنیت غذایی کشور کمک کنند
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علوم  دانشگاه  رشد  مرکز  در  مستقر  پلیمر  نوین  نانو  بنیان  دانش  شرکت 
نانوبیومواد خود را به  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد محصوالت 

دانشگاه ها و شرکت های بیش از ۱۸ کشور توسعه یافته دنیا صادر کند.
کانادا،  آمریکا،  اینکه کشورهای  بیان  با  پلیمر  نانونوین   مدیرعامل شرکت 
مکزیک، اسپانیا، ایتالیا، فنالند، دانمارک، آلمان، لهستان، روسیه، بلژیک، چین، 
محصوالت  مقصد  تایلند  و  جنوبی  کره  استرالیا،  ژاپن،  هندوستان،  اندونزی، 
شرکت دانش بنیان بوده اند گفت: نخستین فروش خارجی شرکت در سال ۲۰۱۲  به 
دانشگاه Lappeenranta فنالند و شرکت Merk آلمان بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز 
 Poznan از تگزاس آمریکا و دانشگاه لهستانی  Gold One Supplies شرکت
خریدار محصوالت نانومتری شرکت بوده اند و در طی این مدت برخی مشتریان نظیر 
انستیتو نانوفناوری اسپانیا و مرکز اپتیک مکزیک و انستیتو پژوهش های پیشرفته کشور 
هند، بیش از ۵ بار محصوالت این شرکت را خریداری کرده و در تحقیقات خود استفاده 

نموده اند.
 دکتر یوسفی افزود: مشتریان داخلی و خارجی شرکت بیش از ۳۵۰ مقاله ISI به 
چاپ رسانده اند که عناوین و چکیده های مقاالت ISI چاپ شده از سایت گوگل اسکالر 
با جستجوی نام شرکت قابل دسترس است. چاپ این مقاالت در مجالت معتبری نظیر 
ACS NANO با ضریب تاثیر ۱۸ سبب معرفی بهتر شرکت و کیفیت باالی محصوالت 
آن در دنیا شده و بدلیل همین کیفیت باال و نیز قیمت مناسب منجر به توسعه فروش 

خارجی و توسعه صادرات محصوالت در بازار تحقیقات شده است.
علوم  دانشگاه  چوب  مهندسی  و  تکنولوژی  گروه  علمی  هیأت  عضو  این   
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر 
جزء ۵۰ شرکت نخست دانش بنیان ثبت شده کشور و از نخستین شرکت های تولیدکننده 
نانوسلولز دنیا بوده که گواهی دانش بنیان خود را در بهمن ۱۳۹۰ اخذ نموده است و تاکنون 
توانسته عالوه بر نیاز تحقیقات شرکت های صنعتی ماده اولیه نانومتری بیش از ۸۰۰ پایان 
نامه و رساله دکتری را در کشور تامین کند و از این منظر کشور از واردات نانوبیومواد ذکر 

شده بی نیاز کرده است.

 وی تاکید کرد: تولید و تامین نانوبیومواد استراتژیکی مانند نانوسلولز در کشور سبب 
توسعه تولید علم حوزه نانوبیومواد و محصوالت آنها شده و رتبه ایران را در دنیا ارتقا داده 
است. برای مثال در تولید علم نانوسلولز روش سنتز باکتری و محصوالت آن رتبه ایران در 
دنیا بعد از چین و آمریکا در رتبه سوم قرار گرفته و گزارش آن در مجالت ISI به چاپ 
رسیده است که این دستاورد عمدتا به دلیل خودکفایی در تامین نانوبیومواد توسط شرکت 

نانو نوین پلیمر برای پژوهش محققان ایرانی بوده است.
نظیر  نانوبیومواد  انواع  شامل  شده   صادر  محصوالت  افزود:  یوسفی  دکتر 
آنها ضایعات  اولیه  بوده که ماده  نانوکیتوسان  و  نانوکیتین  نانوسلولز ،  انواع خانواده 
برای  است.  میگو  پوسته  نظیر  و سایر ضایعات  و گندم  کلزا  مانند ساقه  کشاورزی 
مثال در شرکت از ساقه کلزا، ساقه برنج و ساقه گندم و باگاس که کمترین ارزش 
خارجی  کشورهای  به  و  تولید  ارزش  با  هایتک  نانوسلولز  انواع  دارند  را  اقتصادی 

توسعه یافته صادر می شود.
 وی بیان داشت: دامنه کاربردی این نانوبیومواد وسیع بوده و در حوزه هایی نظیر 
کاغذسازی و بسته بندی، مهندسی پزشکی، داروسازی، پزشکی، فیلتراسیون هوا و آب، 
چسب و رزین، نانوکامپوزیت ها، خودرو، هوافضا، ساختمان، نساجی، صنایع غذایی و ... 

قابل استفاده هستند.
 مدیرعامل شرکت نانونوین پلیمر تاکید کرد: از مشخصه های تولید دانش بنیان 
با فناوری های هایتک نظیر نانو باال بودن شدت تحقیق و توسعه، باال بودن ارزش افزوده 
حاصل از توسعه و تجاری سازی محصوالت، باال بودن سهم نیروی انسانی دانشی و نوآوری 
مبتنی بر فناوری است که در مقایسه با تولیدات و محصوالت سنتی کشور نظیر پسته، 
فرش و نفت و ... سهم بسیار موثرتری می تواند در افزایش شیب پیشرفت کشور و نرخ رشد 
پایدار اقتصادی داشته باشد بنابراین باید توجه ویژه ای به مدل کسب و کار دانش بنیان در 

عمل و نه در شعار داشت.
  دکتر یوسفی در پایان اظهار امیدواری کرد: همه شرکت های دانش بنیان به ویژه 
شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه و شرکت نانو نوین پلیمر از 

حمایت موثرتر جهت شکوفایی و رسیدن به اهداف متعالی خود برخوردار گردند.

صادرات محصوالت شرکت 
دانش بنیان مستقر در 

مرکز رشد دانشگاه به بیش از 
۱۸ کشور توسعه یافته دنیا 

پرافتخار  ورود  سالروز  مردادماه،  ششم  و  بیست  فرارسیدن  مناسبت  به   
آزادگان به کشور، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

با آزادگان دانشگاه، دیدار و از آنان تقدیر کرد. 
دکتر شتایی در این دیدار با اشاره به ایثارگری های رزمندگان هشت سال 
مردم،  همه  وظیفه  این  گفت:  آزادگان سرافراز  مجاهدت های  و  مقدس  دفاع 
خصوصاً مسئوالن و مدیران کشور است که قدردان زحمات، ایثارگری و مجاهدت های 
افراد و انسان هایی باشند که ارزشمندترین سرمایه زندگی، یعنی جان و جوانی خود را 

در راه دفاع از کشور و ارزش های اسالمی نثار کردند.
 سرپرست دانشگاه خاطرنشان کرد: مادامی که روحیه ایثارگری و دفاع از قهرمانان 
و دلسوزان واقعی مردم در بین جامعه و در اذهان آحاد مردم، ساری و جاری باشد، 

کشور و نظام مقدس اسالمی هیچ آسیبی نخواهد دید و انشاا... روز به روز، پله های 
پیشرفت را بیشتر طی خواهد کرد. 

و  آزادگان  وظایف  از  یکی  گفت:  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول   
رزمندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس، تبیین و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به 
نسل های بعد، خصوصاً جوانان این مرز و بوم است که همه در زمینه انتقال مفاهیم 
ارزشی، خاطرات و فرهنگ واالی ایثارگری و دمیدن روح امید به آینده به جوانان، در 

برابر پیشگاه الهی و در برابر خون شهدا مسئول هستیم.
 در ادامه آزادگان دانشگاه به بیان دیدگاه ها و خاطراتی از دوران اسارت خود پرداختند. 
گفتنی است: در پایان این نشست سرپرست دانشگاه با اهدای لوح و نشان یادبود از 

آزادگان سرافراز دانشگاه تقدیر کرد.

دیدار و نشست صمیمی سرپرست دانشگاه با آزادگان دانشگاه
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به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور در خبرگزاری ایرنا گلستان و پایگاه 
خبری گلستان ما، از تحریریه این رسانه ها بازدید و با مسئوالن و خبرنگاران آنها 

دیدار و گفتگو کرد.  
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این بازدید ضمن 
تقدیر از تمامی فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی، بر اهمیت نقش خبرنگاران در 
راستای ارتقای سطح آگاهی جامعه تاکید کرد و افزود: خبرنگاران همواره در شرایط 
سخت، رسالت خود را که همان اطالع رسانی دقیق و صحیح اخبار است به خوبی انجام داده 

و در بسیاری از مواقع موجب اصالح امور در جامعه شده اند.
 دکتر شتایی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان امروز 
دارای بعد ملی بوده و اکنون در نقطه ای ایستاده که حاصل دهه ها تالش است افزود: 
هدف ما در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حرکت به سمت بین المللی شدن 

است و در این راستا اقدام به جذب دانشجویان غیرایرانی از کشورهای دیگر نموده ایم.
 وی یکی از بحث های مورد تاکید در دانشگاه را ایجاد دانشگاه نسل چهارم 
در کنار توسعه کیفی دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم باید به حوزه 

دانش بنیان توجه ویژه داشت و در جهت تبدیل دانشگاه به دانشگاه فناور اقدام کرد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در حال حاضر 
مجوز تاسیس پردیس علم و فناوری در دانشگاه را اخذ کرده ایم و آمادگی داریم تا به سمت 

برطرف کردن نیازهای صنعت و فناوری گام برداریم.
 دکتر شتایی در پایان با بیان اینکه در صورت استقرار پردیس علم و فناوری 
کشاورزی و منابع طبیعی شرایط برای استقرار واحدهای دانش بنیانی و فناور مرتبط 
با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی فراهم خواهد شد خاطرنشان کرد: امیدوارم تا با 
حمایت های استانی و ملی، برای حل مشکالت موجود در این حوزه و تحقق منویات رهبر 

فرزانه انقالب اسالمی در زمینه شعار سال، قدم های مؤثری را برداریم.

به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار صورت گرفت:

بازدید سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
از خبرگزاری ایرنا گلستان و پایگاه خبری گلستان ما

نشست مشترک دکتر شتایی سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و ابراهیم شهبازی، رئیس جهاد دانشگاهی استان گلستان، با 
هدف ارتقای سطح همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی، نهم مرداد ماه در 

دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه اعتقاد 
دارم جهاد دانشگاهی، مجموعه ای درون دانشگاهی است گفت: جهاد دانشگاهی 
نهادی انقالبی و پیشرو است که از اوایل انقالب در راستای رفع مشکالت موجود نقش 

آفرینی های بسیاری داشته است.
 دکتر شتایی با تاکید بر افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی فی مابین 

مجموعه دانشگاه و جهاد دانشگاهی استان گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت های 
موجود در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جهاد دانشگاهی استان، این دو 
نهاد می توانند به طور مشترک در انجام پژوهش های مختلف علمی و تحقیقاتی در استان 

همکاری نمایند.
 وی با بیان اینکه مبحث بذر در استان یکی از مباحث بسیار مهم تلقی می شود 
تصریح کرد: استان گلستان می تواند به عنوان یکی از مراکز مهم تامین بذر در کشور و 

همچنین کشورهای همسایه تبدیل شود.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ادامه بر انجام پروژه های 
مشترک در زمینه هایی مختلف ازجمله پرورش ماهی در قفس، پرداختن به بحث آلودگی و 

محیط زیست، فرآورده های دارویی و کسب و کارهای دانشجویی تأکید کرد.
  دکتر شتایی بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاهی در مجموعه جهاد 
دانشگاهی استان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان تالش خواهیم کرد تا بتوانیم ارتباط خود را با بخش صنعت و دستگاه های 

اجرایی ارتقا داده و در جهت توسعه کیفی دانشگاه قدم برداریم.
گلستان  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  شهبازی،  ابراهیم  ادامه  در   
در  گرفته  صورت  اقدامات  و  فعالیت ها  مجموعه  از  گزارشی  ارایه  به 
افزود:  و  پرداخت  کنون  تا  انقالب  اوایل  از  کشور  دانشگاهی  جهاد 
جهادهای  بین  در  مجموعه ها  جوان ترین  جزء  گلستان  استان  دانشگاهی  جهاد 
نظیر  اقداماتی  تاکنون  تأسیس  ابتدای  از  توانسته  و  است  کشور  دانشگاهی 
راه اندازی مرکز افکارسنجی، نظرسنجی و آسیب شناسی، انجام بیش از ۴۰ طرح 
تحقیقاتی در استان، راه اندازی دهکده گیاهان دارویی در شهرستان گالیکش به 

وسعت ۹ هکتار و... را انجام دهد.

نشست مشترک روسای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 و جهاد دانشگاهی استان گلستان برگزار شد
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 آیین گرامیداشت هفته دولت، روز کارمند و تجلیل از کارمندان دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با حضور جمعی از مدیران و کارمندان دانشگاه،  

ششم شهریور ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و 
تبریک روز کارمند به همه کارمندان و آرزوی سالمتی برای مقام عظمای والیت 
گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با قدمتی بیش از ۶۵ سال توانسته 
افتخارات زیادی را طی سال های گذشته کسب نماید که این افتخارات حاصل تالش فراوان و 

همه جانبه همه اعضای جامعه دانشگاهی از گذشته تاکنون است.
دکتر شتایی افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در دانشگاه انتظار می رود 
تا دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی نقش آفرینی کرده و این امر انشاهلل با همدلی، همراهی، 

همکاری، پشتکار و اقدامات جهادی و انقالبی اعضای دانشگاه محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه، مجموعه ای سازمانی بوده و دارای تشکیالتی 
خاص است گفت: همه باید در راستای خدمت گذاری به جامعه علمی و آحاد جامعه انجام 

وظیفه کنیم.
دکتر شتایی از زحمات صادقانه همه کارمندان برای به تعالی رسیدن دانشگاه 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: توسعه کیفی در ابعاد علمی و فرهنگی باید در همه اجزای 

دانشگاه پیاده سازی شود و در این زمینه نیازمند همکاری همه همکاران خواهیم بود.
سرپرست دانشگاه بر افزایش بهره وری در دانشگاه تاکید و تصریح کرد: منظور 
از بهره وری، محدودسازی نبوده و هدف، جلوگیری از اسراف و هزینه های اضافی به صورت 

نظام مند خواهد بود.
و  حوزه ها  فعالیت های  انجام  برای  ارزیابی  و  نظارت  سیستم  اصالح  بر  وی 
کارمندان در دانشگاه تاکید کرد و گفت: سیستم نظارت و ارزیابی باید طوری طراحی 

شود تا حس رقابت صادقانه و عدالت محوری در دانشگاه به وجود آید.
 دکتر شتایی با بیان اینکه برنامه های تحولی زیادی از جمله بین المللی سازی دانشگاه، 
آموزش های اثربخش و مهارتی، جذب دانشجویان غیر ایرانی و ... برای دانشگاه برنامه ریزی 

شده که انجام آن ها باعث توسعه کیفی دانشگاه خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه تالش خواهیم کرد تا سطح رفاه را دربین کارمندان 
افزایش دهیم خاطر نشان کرد: ما در حوزه ریاست دانشگاه چه به صورت حضوری و چه 
به صورت مکتوب آماده دریافت پیشنهادات سازنده همه کارمندان و کارکنان دانشگاه هستیم 

و اعتقاد داریم که این پیشنهادات می تواند در بهبود بسیاری از امور اثر گذار باشد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: گفتار، رفتار و 

عملکرد صادقانه باید از مولفه های شخصیتی کارمندان باشد
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز 
کارمند و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و عرض تبریک به 
همه کارمندان و کارکنان دانشگاه گفت: انشاا... خداوند به همه ما توفیق خدمتگزاری در 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را عنایت کند.
حجت االسالم والمسلمین طاهری با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم )ص( گفت: 
گفتار، رفتار و عملکرد صادقانه باید از مولفه های شخصیتی کارمندان باشد و هر کسی که در 

هر جایگاهی قرار دارد دارای مسئولیت بوده و باید وظیفه خود را به احسن وجه انجام دهد.
وی عمل به وعده و امانت داری را از مشخصه های مومنین عنوان و تأکید کرد: 
امروزه دشمنان به دنبال سست کردن بنیان های اعتقادی مردم هستند و همه وظیفه داریم 
به دستورات الهی همچون رعایت حجاب و مراقبت از نگاه، دست و زبان و پاکدامنی توجه 

ویژه داشته باشیم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: 

همه ما در پیشگاه خداوند مسئول هستیم و باید بدانیم تمام امورات و اعمال ما مورد حساب 
و کتاب الهی قرار خواهد گرفت.

معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه: کارمندان دانشگاه به عنوان 
بازوان علمی، نقش مهمی در ارتقا جایگاه دانشگاه دارند

 معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه با بیان اینکه بنده سال های زیادی 
را در بین کارمندان دانشگاه فعالیت کرده ام گفت: کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان یکی از بهترین مجموعه های دانشگاهی هستند که با نهایت تالش به 

انجام خدمات صادقانه می پردازند.
 دکتر مفتاح هلقی با بیان اینکه کارمندان دانشگاه همواره با هدف کسب رضایت 
الهی و انجام امورات محوله به بهترین نحو و ایجاد رضایت برای  ارباب رجوع، از 
هیچ تالشی فروگذار نیستند گفت: کارمندان یکی از مهمترین محورهای دانشگاه هستند 

که به عنوان یاوران علمی نقش مهمی در ارتقاء جایگاه دانشگاه دارند.
 وی اساتید، کارمندان و دانشجویان را سه قطب اساسی برای  پیشرفت در 
دانشگاه بیان کرد و افزود: همدلی و همراهی کارکنان دانشگاه زمینه ساز پیشرفت های 

دانشگاه در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و... خواهد شد.
 دکتر مفتاح در پایان به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه 

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه در طول سال گذشته پرداخت.
در آیین گرامیداشت روز کارمند دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 

گرگان؛ از کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه تجلیل شد
 بر اساس ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه در سال گذشته که توسط حوزه های مختلف 
انجام شد، از حوزه ریاست، سیده هاجر هاشمی، دکتر صدیقه عرب امیری، محبوبه مهقانی و 
حسینعلی خاندوزی، از حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع، هایده محمودی، آزاده مفرد، 
غفار یلمه، ابوالقاسم کریمی فرد و اشکان کاظمیان، از حوزه معاونت پژوهش و فناوری، مرتضی 
فوالدی، مهسا دومهری و رویا ریاحی، از حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، حمیدرضا 
دهرویه و رحمت رضایی نژاد، از حوزه معاونت آموزشی، مریم کشیر، مریم تربتی نژاد و سارا 
ساورعلیا، از دانشکده صنایع غذایی، منصوره اسالمی، از دانشکده تولید گیاهی و دانشکده  
علوم دامی، گزل پورقاز، از دانشکده شیالت و مرتع، سیده هما حسینی و از دانشکده جنگل 
و چوب، علی اکبر محمدعلی پورملکشاه، به عنوان کارمندان نمونه دانشگاه معرفی و از آنان 

تجلیل شد.
همچنین ابوالفضل حاجی مالحسینی، مدیر دانشجویی دانشگاه و عباس بای، مدیر امور 
حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه به عنوان مدیران نمونه دانشگاه انتخاب و از آنها تقدیر 

به عمل آمد.

آیین گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند در دانشگاه برگزار شد
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بازدید اعضای ستاد کمیته امداد کشور از گلخانه کارآفرینی پرورش 
کاکتوس در دانشگاه

اعضای ستاد کمیته امداد کشور با حضور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان از گلخانه کارآفرینی پرورش کاکتوس دانشگاه بازدید کردند.

 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این بازدید گفت: با توجه به 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در جهت حمایت از 
کسب و کارهای مرتبط با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، این آمادگی در دانشگاه وجود 
دارد تا از کسب و کارهای دانشجویان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد و با اولویت 
دانشجویان مددجوی دانشگاه و با دریافت حمایت های کمیته امداد، نسبت به استقرار 

واحدهای کسب و کار تولیدی، حمایت ها و پشتیبانی های الزم را انجام دهد.
دکتر شتایی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مسیر تبدیل 
شدن به دانشگاه نسل سوم پیشرفت های مناسبی داشته است گفت: دانشگاه به عنوان 
خاستگاه تولید علم، با تلفیق علم و عمل نقشی اساسی در ارتقاء فعالیت های دانش بنیان 

در کشور داشته و خواهد داشت.
**********

برای اولین باردر کشور توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان انجام می شود؛ 

ساخت سامانه بازچرخانی آب های بازیافتی )پساب فاضالب و آب های 
خاکستری( با هدف استفاده در دیوار سبز خارجی

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پژوهشی که در قالب رساله 
دکتری درحال انجام است، درحال ساخت سامانه بازچرخانی آب های بازیافتی )پساب 
فاضالب و آب  های خاکستری( با هدف تصفیه آب های بازیافتی جهت استفاده در دیوار 
سبز خارجی و همچنین استفاده در تولید محصول زینتی- دارویی چندمنظوره با اهداف 

آروماتراپی، تهیه دمنوش و اسانس هستند.
محققان در این پژوهش با توجه به نوظهور بودن دیوارهای سبز شهری و ایراد وارده به 
دیوارهای سبز به عنوان مصرف  کننده لوکس آب شهری و همچنین بحران جدی آب در 
کشور، به بررسی کاربرد انواع آب های بازیافتی در کشت گیاهان زینتی و زینتی  دارویی در 

دیوار سبز خارجی به  عنوان جایگزین برای مدیریت آب شیرین خواهند پرداخت.
 گفتنی است: این پژوهش توسط منصوره جوزای از دانشجویان رشته علوم و مهندسی 
باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب رساله دکتری به  راهنمایی 
دکتر حسین زارعی و مشاوره دکتر سارا خراسانی  نژاد )اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( و دکتر تقی میری )عضو هیأت علمی گروه مهندسی 

شیمی دانشگاه بیرمنگهام انگلستان( درحال انجام است.

به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان صورت گرفت: 
تجلیل سرپرست دانشگاه از عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه

به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان از دکتر نصرت اهلل رأفت نیا، عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه، با اهدای 

نشان یادبود و یک جلد کتاب تاریخچه دانشگاه تقدیر کرد.
در این دیدار، دکتر شتایی ضمن پاسداشت یک عمر تالش علمی و پژوهشی موثر استاد 
رأفت نیا و تربیت دانش آموختگان بسیار توسط وی که در حال حاضر منشا خدمات 
مختلف در سازمان ها و مجامع علمی و اجرایی کشور هستند، بر عزم دانشگاه در استفاده 

از تجربه های علمی و اجرایی اساتید و کارکنان پیشکسوت دانشگاه تاکید کرد.
گفتنی است: طی هفته گذشته نیز سرپرست دانشگاه با حضور در منازل تعدادی از 
کارکنان پیشکسوت دانشگاه، ضمن دیدار با آنها از خدمات و زحمات این سرمایه های 

ارزشمند دانشگاه تقدیر به عمل آورده بود.
**********

بمناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی و روز خبرنگار صورت گرفت: 
حضورسرپرست دانشگاه درجهاد دانشگاهی استان و دفتر خبرگزاری ایسنا

بمناسبت سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی و در آستانه هفدهم مرداد، سالروز شهادت 
خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، دکتر شعبان شتایی، سرپرست دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ضمن حضور در جهاد دانشگاهی استان با رئیس 
جهاد استان، معاونین، سردبیر و هیات تحریریه ایسنای گلستان دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر شتایی در این دیدار بر عزم دانشگاه در ارتباط بیشتر با مجموعه های علمی و 
فرهنگی برخواسته از دل انقالب اسالمی تاکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی انصافا از 
مجموعه هایی است که با روحیه انقالبی و جهادی توانسته در این سال ها اقدامات علمی، 

پژوهشی و فرهنگی مطلوبی را ارایه کند.
**********

دیدار و نشست سرپرست دانشگاه با جمعی از اعضای هیات علمی جوان

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی نشستی با جمعی از اعضای 
هیأت علمی جوان دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. 

 در این نشست، دکترشتایی ضمن برشمردن بسترها،ظرفیت و قابلیت های فعالیت در 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور در 
زمینه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: حضور و فعالیت در این دانشگاه که با امنیت غذایی 
عموم مردم و همچنین با عمده کار و فعالیت مردم منطقه که کشاورزی و دامداری است، 
ارتباط مستقیمی دارد، فرصت ارزشمندی است که باید قدر شناخته شود و با نیروی 

جوانی و فعالیت های علمی پژوهشی اقدامات موثری را انجام داد.  
در ادامه این نشست، اعضای هیات علمی دانشگاه به بیان پیشنهادات و دیدگاه های خود 

در خصوص مسائل مختلف پرداختند.
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به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان: 
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با جمعی از 

بازنشستگان دانشگاه دیدار کرد

به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان به همراه تعدادی از معاونین و مدیران دانشگاه، با جمعی از بازنشستگان 

دانشگاه دیدار کرد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دیدار بر استفاده از تجارب 
بازنشستگان تاکید کرد و افزود: بهره مندی از تجارب پیشکسوتان می تواند در افزایش بهره وری 

دستگاه ها بسیار کارآمد باشد.
 دکتر شتایی با بیان اینکه حفظ حرمت بازنشستگان باید همیشه مورد توجه قرار داشته باشد 
گفت: تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان باعث دلگرمی آنان و ایجاد انگیزه در کارکنان جوان و 
شاغل به کار خواهد شد و امیدوارم بتوانیم ضمن بهره مندی از سالها تجربه گرانقدر این عزیزان، 

در جهت رفاه و آسایش آن نیز قدم های موثری را برداریم.
**********

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از شرکت های 
فناور مستقر در دانشگاه بازدید کرد

دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه دکتر آیدانی، 
دستیار استاندار گلستان در امور فناوری و دانش بنیان و جمعی از مدیران و معاونین دانشگاه 

از شرکت های فناور مستقر در پردیس قدیم دانشگاه بازدید کرد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این بازدید گفت: یکی از راه های 

برون رفت از مشکالت کنونی کشور توجه به فعالیت های دانش بنیان است.
دکتر شتایی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ظرفیت بسیار باالیی 
در انجام فعالیت های دانش بنیان دارد تصریح کرد: در دانشگاه آمادگی داریم تا چالش های 
موجود در صنعت و دستگاه های اجرایی را با بهره مندی از این ظرفیت و پتانسیل بررسی و در 

جهت رفع آنها اقدام کنیم.
**********

عضو هیأت علمی دانشگاه در نشست علمی و تخصصی تلفیق مدیریت ریسک 
بالیا در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای مطرح کرد؛ 

ساماندهی فعالیت ها و جمعیت، اصلی مهم در برنامه ریزی فضایی برای 
کاهش بالیا و رسیدن به توسعه پایدار است

نود و یکمین نشست علمی و تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با مشارکت 
جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی با حضور صاحب نظران، مدیران و کارشناسان 
دستگاه های اجرایی ملی و استانی برگزار شد و دکتر سعدالدین، از اعضای هیأت علمی دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست به ارائه سخنرانی پرداخت.
دکتر سعدالدین در این نشست با اشاره به مدیریت جامع آبخیزها به منظور کاهش بالیا و 
تلفیق مدیریت ریسک بالیا در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای گفت: ساماندهی فعالیت ها و 
جمعیت به عنوان یک اصل در برنامه ریزی فضایی برای کاهش بالیا محسوب می شود که لزوم 

توجه به آن باعث رسیدن به توسعه پایدار خواهد شد.
 وی افزود: درک و توسعه تفکِر همبسته برای مدیریت جامع منابع بسیار مهم می باشد که الزم 

است در مرزهای اکولوژیکی و خارج از مرزهای سیاسی کشور انجام شود.
 این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: آمایش سرزمین و مدیریت حوضه ها نقش بسیار پررنگی 
در افزایش تاب آوری دارد و رویکرد آبخیزمحور در مدیریت منابع محیطی می تواند به کاهش 

این مخاطرات کمک شایانی کند. 
دکتر سعدالدین در پایان به محاسبات ریسک بالیا در مقیاس مکانی و استفاده آن در طرح 
های مدیریت پرداخت و خاطر نشان کرد: برای کاهش خطرات بالیا به سه نوع ارزیابی اجمالی، 

ارزیابی تفصیلی و ارزیابی اجرایی نیاز است.
**********

نشست سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 
دکتر حمید سالمتی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، بیست و نهم شهریور 

ماه برگزار شد.
 این نشست با هدف بررسی همکاری های فی مابین و برنامه ریزی برای اقدامات الزم جهت 

انجام همکاری در حوزه های مختلف منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.
**********

همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی جدید: 
آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان فعال فرهنگی درکانون های فرهنگی و 
هنری و انجمن های علمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و حضور دانشجویان 
دانشجویان  راهنمایی  و  استقبال  غرفه  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  جدیدالورود 
جدیدالورود به مدت سه روز از ۲۷ الی ۲۹ شهریورماه در ورودی پردیس جدید دانشگاه 

راه اندازی شد.
 در این غرفه کارشناسان و فعاالن فرهنگی ضمن حضور و خوش آمدگویی به مراجعه کنندگان 

به سؤاالت آنان پاسخ داده و راهنمایی های الزم را ارائه نمودند.
همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با 
مصادیق پوشش دانشگاهی و اهمیت علم آموزی و تحصیل اقدام به فضاسازی و نصب بنرها و 

پوسترهای مرتبط در سطح دانشگاه نمود.
  الزم به ذکر است: جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای دانشگاه و فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است که در آینده به مرحله اجرا 

خواهد رسید.
**********

به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس؛ 
دیدار سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با رئیس 

سازمان بسیج کارکنان استان گلستان

در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان با سرهنگ ناظری، رئیس سازمان بسیج کارکنان استان گلستان و سروان 
سیمایی، فرمانده حوزه بسیج شهید بهشتی ادارات کل استان گلستان، سی ام شهریور ماه، 

دیدار و گفتگو کرد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دیدار ضمن تبریک فرا 

رسیدن هفته دفاع مقدس، بسیجی بودن را یکی از افتخارات خود بیان کرد .
 دکتر شتایی افزود: امیدوارم بسیج دانشجویان، کارکنان و اساتید در کنار یکدیگر بتوانند به 
وظایف خود پرداخته و با همکاری یکدیگر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ... را در 

محیط های دانشگاهی و در سطح جامعه رونق بخشند. 
 گفتنی است: در این دیدار که مسئول پایگاه بسیج کارکنان شهید موسی رضا زاده دانشگاه 
نیز حضور داشت، مسئولین سازمان بسیج کارکنان و ادارت کل استان به ارایه برنامه ها و 

فعالیت های صورت گرفته بسیج در حوزه کارمندی پرداختند.
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 نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، 
تحقیقات و فناوری استان گلستان با نمایندگان وزیر در هیات امنای موسسات 

ـ غیرانتفاعی استان گلستان آموزش عالی غیردولتی 

نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات وفناوری 
استان گلستان با نمایندگان وزیر علوم در هیات امنای موسسات آموزش عالی غیردولتی-

غیرانتفاعی استان گلستان با هدف بررسی دستورالعمل شرح وظایف نمایندگان وزیر در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی، با حضور دکتر شتایی، سرپرست 
هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان و دکتر محبوبی، دبیر هیات نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان، در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

برگزار شد.
 سرپرست هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان در این نشست ضمن تسلیت 
غیردولتی-  عالی  آموزش  در موسسات  مقررات  و  قوانین  رعایت  بر  اربعین حسینی  ایام 

غیرانتفاعی تأکید کرد.
دکتر شتایی افزود: این نشست بمنظور هماهنگی نمایندگان وزیر با دبیرخانه هیات نظارت 
برای همسویی بیشتر موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی با قوانین و مقررات مربوطه، تشریح 
وظایف نمایندگان وزیر و رصد و ارایه راهکارهایی جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی تشکیل 

شده که در این زمینه همه باید خود را در جلوگیری از بروز تخلف مسئول بدانیم. 
 سپس دکتر محبوبی، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان با ذکر 
تاریخچه ای از فعالیت دبیرخانه، توضیحاتی را در زمینه فعالیت های دبیرخانه هیات بیان و در 
ادامه موارد راهنمای عمل نمایندگان وزیر در هیات امنای موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی 

ارائه و بحث و تبادل نظرصورت گرفت.
**********

تقدیر معاون آموزش، پژوهش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور از سرپرست دانشگاه 

دکتر نور اله مرادی، معاون آموزش، پژوهش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور با ارسال لوح تقدیر، از دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان به واسطه همراهی و همکاری در برگزاری نشست با مراکز دانشگاهی و پژوهشی 

استان در راستای حفظ محیط زیست قدردانی کرد.
 در متن لوح اهدایی به دکتر شتایی آمده است: یقینا دستیابی به توسعه پایدار و گسترش سواد 
و اخالق محیط زیستی مرهون تالش بی دریغ مسئوالن خدوم و دلسوزی می باشد که همواره 
جهت تعالی و حفظ محیط زیست این استان قدم برداشته و خدمتگزاری را افتخاری بزرگ و 

پاسخگویی را وظیفه مهم برای خویشتن می دانند.
 لذا بر خود وظیفه می دانیم به مصداق حدیث شریفه »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« 
از همراهی و همکاری حضرتعالی در برگزاری نشست با مراکز دانشگاهی و پژوهشی استان 

قدردانی نماییم. سالمتی و توفیق روز افزون را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
گفتنی است: این لوح تقدیر توسط دکتر کنعانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
گلستان در نشست مشترک با دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان به وی اهدا شد.

نشست فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با سرپرست دانشگاه 

 نشست مشترک دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 
سردار ملک شاهکوهی، فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و حجت االسالم والمسلمین ایمانی، 
نماینده ولی فقیه در سپاه استان گلستان، یکشنبه، بیست وهفتم شهریور ماه در محل دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست به انجام همکاری  
و فعالیت های مشترک با سپاه استان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و 
افزود: ما در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به دنبال گسترش ارتباطات با همه 
دستگاه های اجرایی و واحد های صنعتی و خصوصا نهادهای ارزشی و انقالبی هستیم تا بتوانیم 
با تکیه بر علم و دانش تولید شده در دانشگاه در راستای رفع مشکالت و چالش های موجود 

در جامعه گام برداریم.
دکتر شتایی تأکید کرد: به برکت انقالب اسالمی و خون شهدا امروزه زیرساخت ها و امکانات 
مناسبی در کشور فراهم شده و نیاز است تا با همدلی آحاد ملت و اقدام جهادی و انقالبی 

مسئولین، در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قدم برداریم.
**********

به مناسبت هفته دولت و روز کارمند انجام شد؛ 
صعود گروه کوهنوردی دانشگاه به قله های هفت چیال و کفناچی 

 به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند، گروه کوهنوردی دانشگاه شامل حسین 
حاجی صفری، حسین فرمانی و مظاهر االزمنی، از کارمندان دانشگاه موفق به صعود به قله های 

هفت چیال و کفناچی شدند.
 گفتنی است: ارتفاع قله هفت چیال بیش از ۳۳۵۰ متر و ارتفاع قله کفناچی ۳۰۵۰ متر بوده 

که طی یک روز توسط کوهنوردان دانشگاه فتح شدند.
**********

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خبر داد: نمایه گذاری نشریات 
 EBSCO و CABI دانشگاه در پایگاه اطالعاتی- بین المللی

از  مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
نمایه گذاری نشریات دانشگاه در پایگاه اطالعاتی- بین المللی CABI و EBSCO با هدف 

بهبود کیفیت نشریات دانشگاه خبر داد.
دکتر سید حسین حسینی فر در این خصوص گفت: در راستای تأکیدات وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری درخصوص مرجعیت علمی کشور و نیز دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی بر ارتقاء 
وضعیت نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه، قراردادی با دکتر نوروزی، عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران به عنوان مشاور نمایه سازی منعقد شد.
 وی افزود: بهبود کیفیت نشریات در راستای بین المللی سازی نشریات و کسب نمایه های 
معتبر بین المللی از جمله CABI، EBSCO, Agricola, Scopus, ... از جمله 
اهداف دفتر نشریات دانشگاه بوده و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در ماه های گذشته 
و همراهی سردبیران و مدیران داخلی نشریات موفق به کسب ایندکس CABI برای تمامی 

نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شدیم. 
 مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با هماهنگی ها 
و تالش های انجام شده در دفتر نشریات دانشگاه، بزودی سایر نشریات دانشگاه نیز مراحل 

نمایه شدن در پایگاه اطالعاتی- بین المللی EBSCO را پشت سر بگذرانند.
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان 
نمایندگی مقام معظم رهبری در  نهاد  استانی  در آیین تکریم و معارفه رئیس 
دانشگاه های استان گلستان ضمن تشکر از زحمات حجت االسالم و المسلمین 
مازندرانی گفت: وی از دوران جوانی و قبل از انقالب در مسیر امام راحل )ره( و پس 
از انقالب در مبارزه با منافقین با بصیرتی که داشتند همیشه در صف اول مبارزات 
بودند و در دوره دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور پررنگی داشتند و 

پس از آن نیز در مسئولیت های مختلف توفیقات مناسبی را کسب کرده اند.
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا طاهری با بیان اینکه از خداوند متعال 
می خواهم تفضالت خود را شامل حال بنده نموده تا بتوانیم رسالتی که امام راحل 
)ره( و شهدا به دوش ما گذاشته اند را به درستی انجام دهیم و منویات مقام معظم 
رهبری را در دانشگاه ها پیاده کنیم گفت: حرکت عظیم تحولی در دانشگاه ها نیازمند 
همراهی و توجه همه مسئولین است و دفاتر نهادهای نمایندگی به تنهایی نخواهند توانست 

در این زمینه مؤثر باشند.
وی دانشگاه را عرصه ای اثرگذار در سطح جامعه دانست و گفت: باید توجه کنیم 

که اگر دانشگاه به انحراف کشیده شود، کل جامعه به انحراف خواهد رفت و به همین دلیل 
باید در پیشرفت علمی و معنوی دانشگاه همه مسئولین و کارکنان، اساتید و مدیران تالش 

همه جانبه ای داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین طاهری در پایان با اشاره به اینکه در نظام جمهوری 
اسالمی ایران کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته و در آینده نیز رقم خواهد خورد، 
خاطرنشان کرد: در پیشرفت کشور، دانشگاه ها به عنوان تولیدکنندگان علم نقشی اساسی 

داشته که امیدوارم هر چه زودتر شاهد تشکیل تمدن نوین اسالمی در دنیا باشیم.
سپس حجت االسالم و المسلمین مازندرانی، با اشاره به اینکه تشکیالت نهاد رهبری 
منتسب به مقام معظم رهبری است و خدمت در آن توفیقی بود که شامل اینجانب گردید به 
بیان خاطراتی از دوران مسئولیت خود در نهاد رهبری گفت: امیدوارم خداوند تا نفس داریم ما 

را در مسیر والیت ثابت قدم نگه دارد. 
حجت االسالم و المسلمین مازندرانی با بیان اینکه یکی از بهترین جایگاه ها برای 
انجام خدمت، دانشگاه ها هستند گفت: امروزه در کشور در حوزه های مختلف شاهد 
پیشرفت های چشمگیری هستیم که امیدواریم این پیشرفت ها در همه حوزه ها روزافزون باشد.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان:

 حرکت عظیم تحولی در دانشگاه ها نیازمند همراهی و توجه همه مسئولین است

دانشگاه های  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  هماهنگی  شورای  جلسه 
استان، با حضور مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان و رئیس و دبیر شورا و نمایندگانی از دانشگاه های استان گلستان در سالن 

اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان ضمن 
تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رحلت رسول مکرم 
اسالم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( و ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات حجت االسالم والمسلمین مازندرانی که سال های متمادی در 
این شورا حضور داشتند گفت: جلسه شورای هماهنگی فرهنگی دانشگاه های استان به 
عنوان یکی از مهمترین جلسات فرهنگی استانی است و باید با برنامه ریزی درست سعی 
شود اهداف شورا مورد توجه و پیگیری قرار گیرد و برنامه های فرهنگی، اثربخشی خود 

را نشان دهد.
 حجت االسالم والمسلمین طاهری همچنین در خصوص ترویج و گسترش 
عفاف و حجاب تاکید کرد: در این حوزه باید در تمام ابعاد، حرکت فرهنگی همراه با 
تحول صورت گیرد و دانشگاه ها برنامه هایی نظام مند و قوانینی یکپارچه  در این خصوص 

داشته باشند.

 وی با اشاره به گرامیداشت هرچه باشکوه تر هفته دفاع مقدس به عنوان یک رویداد 
عظیم، به حضور و فعالیت پررنگ دانشجویان و استفاده از ظرفیت های آنان در این عرصه 

تأکید کرد.
 در ادامه رئیس شورا و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان، به تشریح آیین نامه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های استان پرداخت و سپس به فعالیت ها و عملکردهای انجام شده در خصوص 
در  دفاع مقدس  و هفته  فرهنگی  برنامه های  در  دانشگاهی  افزایش مشارکت جامعه 

دانشگاه ها اشاره نمود.
وزارت علوم،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  تاکید  به  اشاره  با  فروزه  دکتر   
تحقیقات و فناوری بر لزوم هم افزایی، مشارکت و برنامه ریزی و انسجام هرچه 
بیشتر بین دانشگاه ها در طراحی و اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
افزود: با استفاده از پتانسیل ها و تجربیات موفق دانشگاه های استان می توان در تمامی 

ابعاد فرهنگی اثرگذار و به موفقیت های بیشتری دست یافت. 
 در پایان این نشست، نمایندگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حاضر در جلسه 
به ارائه برنامه ها و دیدگاه ها و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده، 

بویژه در حوزه عفاف و حجاب و برنامه های دفاع مقدس پرداختند.

برگزاری جلسه 
شورای هماهنگی 

فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه های 
استان گلستان
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آیین تکریم از دکتر حمیدرضا رضایی و معارفه دکتر موسی حسام به عنوان 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بیست و 
نهم مرداد ماه، با حضور دکتر شتایی، سرپرست دانشگاه و جمعی از اعضای هیأت 

علمی و کارمندان دانشگاه در سالن اندیشه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن  گرامیداشت فرارسیدن 
هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از زحمات همه مدیران سابق 

دانشگاه که باعث شدند دانشگاه در نقطه کنونی قرار گیرد تقدیر و تشکر کرد.
 دکتر شتایی افزود: امیدوارم با ریل گذاری انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری 

دانشگاه این فعالیت ها با شتاب بیشتری انجام شود.
 وی ضمن تشکر از زحمات دکتر رضایی گفت: اعتقاد دارم با توجه به پیشینه دکتر 
حسام در بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان و آشنایی و تجارب ایشان با مباحث 
پژوهش، فناوری و فعالیت های دانش بنیان، اقدامات پژوهشی در دانشگاه منسجم تر و با 

سرعت بیشتری انجام گردد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مسئولیت ها را نوعی 

امانت دانست و بیان داشت: انتقال تجربه ها می تواند به پیشرفت دانشگاه کمک کند.
 وی با بیان اینکه بر اساس رتبه بندی های انجام شده، دانشگاه در جایگاه ملی 
مناسبی قرار گرفته است گفت: اکنون با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه، 
نیاز است تا به سمت مدارج باالتر حرکت کرده و جایگاه دانشگاه  را در رتبه بندی های مختلف، 

ارتقا دهیم.
و  مشکالت  رفع  در جهت  و صنعت  اجرا  بخش  با  بیشتر  ارتباط  بر  شتایی  دکتر 
مسائل کشور، ارتقاء مباحث مربوط به دیپلماسی و مرجعیت علمی در جهت حرکت به 
سمت بین المللی شدن، جذب دانشجویان غیر ایرانی، ارتباط بین المللی با دانشگاه های 
کشاورزی خارج از کشور، بین المللی سازی مجالت دانشگاه،  پیگیری جهت راه اندازی 
افزایش  راستای  در  پژوهشی  فعالیت های  تسهیل  دانشگاه،  فناوری  و  علم  پردیس 
ارتباطات بین دستگاهی، بروز رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه ها، هوشمند سازی و تسهیل 

امور چاپ و نشر در مرکز نشر دانشگاه، ایجاد پایگاه داده در مرکز انفورماتیک دانشگاه، 
تأمین امنیت شبکه، بهبود شرایط اعطای گرنت اساتید و دانشجویان، تکمیل داده ها و 
بروز رسانی سامانه پژوهشی دانشگاه، تعمیر و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی دارای 
نقص فنی، اصالح عملکرد کلینیک مادر تخصصی دانشگاه در جهت ارائه خدمات بیشتر 
به بخش صنعت و دستگاه های اجرایی و انجام اقدامات کارآفرینی و نوآفرینی در جهت 

پویا نمودن مجتمع نوآوری دانشگاه تاکید کرد.
در ادامه این آیین حجت االسالم والمسلمین طاهری با تشکر از زحمات دکتر 
رضایی و آرزوی موفقیت در عرصه های مختلف برای وی گفت: انتصاب دکتر حسام 
که از نیروهای انقالبی و ارزشی بوده و دارای ظرفیت ها و تجارب باالیی در عرصه پژوهش و 

فناوری است را تبریک می گویم و امیدوارم برای دانشگاه منشأ خیر باشند.
 وی با تاکید بر اینکه مبحث پژوهش در دانشگاه بسیار مهم و سرنوشت ساز 
است گفت: در معاونت پژوهشی باید فعالیت ها به گونه ای باشد که باعث ارتقاء رتبه های 
دانشگاه در حوزه های مختلف شده و اساتید را به سمت انجام پژوهش های تاثیرگذار در 

جامعه تشویق نماید.
 وی با اشاره به روایتی از امام صادق )ع( تصریح کرد: هر کسی که در هر مسئولیتی 
قرار دارد باید با همه وجود در جهت انجام وظایف خود تالش کند، به خصوص در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران که خون شهدای زیادی برای تشکیل آن ریخته شده و مسئولین 
همواره باید خود را مدیون خون شهدا دانسته و در جهت تحقق آرمان های آنان قدم بردارند.

با  امیدوارم  سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در این آیین گفت: 
همکاری تمامی همکاران و مدیران دانشگاه بتوانیم خدمات شایسته ای را به جامعه دانشگاهی 

و مردم منطقه  و کشور ارائه دهیم. 
دکتر موسی حسام افزود: دانشگاه نسل سوم و چهارم باید دانشگاهی اثرگذار برای 

جامعه و ارائه دهنده راه حل برای چالش های موجود در جامعه باشد.
وی با تاکید بر اهمیت پژوهش و فناوری در دانشگاه بیان داشت: در سال های اخیر 
توجه ویژه ای به مبحث فناوری شده و می توان با توجه ویژه به آن باعث افزایش تولیدات 

علمی، کسب درآمد، کسب و کار دانش بنیان و همچنین ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شد.
مناسب  شرایط  به  اشاره  با  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
زیرساختی و زیربنایی در دانشگاه گفت: یکی از اقداماتی که باید به صورت جدی در 

دانشگاه دنبال شود اثرگذاری در جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی قابل توجه از فعالیت های پژوهشی باید  تقاضا محور 
و کاربردی باشد گفت: نیاز است به نحوی در دانشگاه برنامه ریزی صورت گیرد تا حداقل ۳ 
الی ۵ درصد از  مجموع طرح ها و پایان نامه ها و رساله ها، دستاوردی قابل ارائه داشته و تبدیل 

به محصول و یا دانش فنی برای رفع نیازهای جامعه گردد.
دکتر حسام در پایان بر ایجاد زیست بوم فناوری موثر، روابط بین الملل قوی در بخش 

انتقال فناوری و ایجاد پایلوت های تحقیقات تولیدی چند منظوره تاکید کرد.
گفتنی است: دکتر رضایی، معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در این مراسم با 
تشکر از همه مدیران و کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری که با همکاری و همدلی خود 
زمینه پیشرفت دانشگاه را فراهم آوردند، به ارایه گزارش عملکرد بخش های مختلف این حوزه 

و اقدامات صورت گرفته در طی دوران مسوولیت خود پرداخت.

سرپرست دانشگاه در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت پژوهش و فناوری بیان داشت:

انتقال تجربه ها می تواند به پیشرفت دانشگاه کمک کند

در راستای تقویت فعالیت های بین المللی دانشگاه، جذب بیشتر دانشجویان 
غیر ایرانی و فراهم نمودن شرایط تحصیل بهتر این دانشجویان، سرپرست 
سوری  دانشجویان  با  گرگان   طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

دانشگاه دیدار کرد.

دوره  در  دانشگاه  اهداف  و  برنامه ها  از  یکی  گفت:  دیدار  این  در  دکترشتایی 
مدیریت جدید، تقویت هرچه بیشتر ارتباطات بین المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی 
پژوهشی مطرح دنیا و استفاده از ظرفیت جذب و تحصیل دانشجویان غیرایرانی،  

خصوصا دانشجویانی از کشورهای دوست و همسایه ایران است.
تخصصی،  دانشگاه  این  در  تحصیل  بر  عالوه  غیرایرانی  دانشجویان  افزود:  وی 
اشاعه دهنده فرهنگ  و  نمایندگانی شایسته، مروج  و  به عنوان سفیران  می توانند 

اصیل ایرانی اسالمی در کشورهای خود باشند.
سرپرست دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ما در دانشگاه، سیاست گذاری 
و تالش در جهت جذب چهارصد دانشجوی غیرایرانی در طی چهارسال آینده است 

که این برنامه را با تمام توان  و     از راه های مناسب پیگیری می کنیم.
در ادامه این نشست، دانشجویان سوری دانشگاه با تاکید براین نکته که خوشبختانه 
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، شرایط مطلوب تحصیل و زندگی 
برای آنان فراهم است، از دیگر هموطنان خود جهت حضور و ادامه تحصیل در این 

دانشگاه دعوت کردند.
گفتنی است؛ در پایان این دیدار، لوح سپاس اتحادیه ملی دانشجویان سوریه ای در 

ایران به سرپرست دانشگاه اهدا شد.

نشست سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشجویان سوری دانشگاه 
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در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در سال »تولید، 
دانش بنیان  نوآوری  زیست بوم  تقویت  هدف  با  و  آفرین«  اشتغال  دانش بنیان، 
استان، نشست مشترک سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
با مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان گلستان و صندوق کارآفرینی امید استان گلستان با موضوع 
معرفی و تسهیم برنامه ها و تنظیم و عملیاتی نمودن تفاهم نامه همکاری در زمینه 

زنجیره ارزش نوآوری، مهارت آموزی و اشتغال آفرینی دانش بنیان برگزار شد. 
 در ابتدای این نشست، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن 
با محوریت شبکه سازی برای همکاری های  تشریح رویکردهای مدیریت جدید دانشگاه 
مشترک با تکیه بر ظرفیت های دانش و فناوری، به زمینه های موجود برای همکاری  در 
حوزه های مهارت آموزی کارآفرینانه و ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان، پیشبرد فعالیت های 
فناورانه و معرفی طرح های نوآورانه دانش بنیان مبتنی بر ایده های خالقانه جهت بهره مندی از 

تسهیالت حمایتی تأکید کرد.
 دکتر شتایی با تأکید بر رویکرد دانشگاه در توسعه فعالیت های دانش بنیان با رویکردهای 
شراکتی و تعاونی، از همه دستگاه های استان برای همکاری در شکل گیری اولین پردیس 
علم و فناوری دانشگاهی با محوریت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دعوت 

به عمل آورد.
وی افزود: در این مسیر، ظرفیت های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حوزه های 
شرکت های تعاونی، خدمات کاریابی، تسهیالت و حمایت های مرتبط با کارورزی، پتانسیل 
صندوق کارآفرینی امید استان برای حمایت اعتباری از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 

و واحدهای فناور دانشگاه و همچنین، توانمندی های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برای 
تشریک مساعی با دانشگاه در ارایه آموزش های مهارتی فناورانه و پیشرفته در قالب سازوکار 
TMC درخور توجه است و سیاست اصولی دانشگاه، بهره گیری و تقویت ظرفیت های موجود 

خواهد بود. 
 در ادامه این نشست مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان گلستان به معرفی کارکرد 
این صندوق در تامین اعتبارات برای کسب وکارهای عمدتاَ خرد و نیز متوسط پرداخت و 
از آمادگی و اولویت صندوق برای تامین اعتبار و حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان و 

طرح های کسب وکارآفرینی دانشگاهی خبر داد. 
 مهندس شهرکی ضمن تشریح شرایط برخورداری از تسهیالت اعتباری این صندوق، 
همکاری نهادمند بین دانشگاه را از دو طریق انعقاد تفاهم نامه کشوری )ستادی( و استانی 

ممکن ارزیابی نمود.
 سپس، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک به دکتر شتایی به جهت انتصاب 
ایشان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ابراز امیدواری به 
پیشبرد همکاری های فیمابین دانشگاه و آن اداره، به ارائه رویکردهای حمایتی مجموعه تحت 
مدیریت خود برای راه اندازی شرکت های تعاونی دانشگاهی در حوزه های مسکن، خدمات 

دانشگاهی و نیز شرکت های تعاونی دانش بنیان پرداخت.
 دکتر خواجه مظفری با اشاره به تسهیالت موجود برای کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاه از سوی شرکت های ذیصالح، در خصوص بازنگری جایگاه دانشگاه در 
زیست بوم اشتغال که بیشتر از نوع ارتقای اشتغال پذیری است تا ایجاد فرصت 
در  دانشگاه  تعهدی  سهمیه  به حذف  نسبت  می تواند  اداره  این  شغلی رسمی گفت: 
اشتغال اقدام کند تا دانشگاه بتواند هر چه بیشتر به رسالت خطیر ارتقای اشتغال پذیری 

دانش آموختگان از طریق تجربه های اشتغال در محیط کسب وکار دانشگاهی معطوف شود.
وی با توجه به تفاهم نامه همکاری استان گلستان با جمهوری تاتارستان روسیه، بر 
امکان هماهنگی بازدید نمایندگان این جمهوری از طرح های دانش بنیان دانشگاه با ظرفیت 

سرمایه گذاری در آینده نزدیک خبر داد.
 در پایان مدیر کل آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان با تأکید بر لزوم 
همکاری با دانشگاه در اجرای طرح های مهارت آموزی، ارایه خدمات مشاوره شغلی 
و نیز اجرای طرح هایی همچون نخلستان، کهاد و مهاد و نیز مربی مدعو بیان داشت: 
براساس تجربیات همکاری های پیشین و پیشتازی دانشگاه در حوزه مهارت آموزی، باز تقویت 

سازوکار TMC در این مسیر بسیار ضروری است. 
 گفتنی است: در این نشست مقرر شد ضمن بررسی تفاهم نامه های همکاری پیشین، 
در صورت نیاز، تفاهم نامه همکاری جدیدی تنظیم و کارگروهی درون دانشگاهی و سپس، 
بین دستگاهی برای اجرای طرح های مهارت آموزی تشکیل و مرکز مدیریت مهارت آموزی 
و مشاوره  شغلی با هدف ارایه دوره های مهارت آموزی باتاکید بر حوزه فناوری های نوین در 

دانشگاه با کمک اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای تقویت شود

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :

یکی از رویکردهای مدیریتی در دانشگاه شبکه سازی برای همکاری های مشترک 
با دستگاه های اجرایی با تکیه بر ظرفیت های دانش و فناوری خواهد بود

در دومین روز از برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل که 
به میزبانی دانشگاه مازندران، شاغلین به تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان، یوسف سلمان از دانشجویان سوری دانشگاه، در رشته دو و 

میدانی در ماده پرتاب وزنه، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.
همچنین، بریالی طاهری از کشور افغانستان در دوی ۱۰۰ متر گروه به عنوان چهارم دست 

یافت.
تیم ورزشی دانشجویان دانشگاه در این مسابقات توسط مصطفی گرزین به عنوان مربی و 

علی سپهری فر، مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه، همراهی می شود.
گفتنی است که تیم ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان نیز در این رویداد مهم ورزشی با سه ورزشکار در رشته های دو و میدانی و شطرنج 

حضور دارد.
در حاشیه این آیین، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان دیدار 
ونشست هایی را با دکتر داداش پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر 
گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، دکتر رازقی، مدیرکل دانشجویان بین الملل سازمان 
امور دانشجویان، دکتر ارژنگ، معاون رئیس، سازمان در امور دانشجویان داخل و چند تن از 

روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار کرد.

کسب عنوان نایب قهرمانی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  گرگان 
در دومین روز برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل
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نشست هم اندیشی مراکز دانشگاهی و پژوهشی به میزبانی دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
گلستان با حضور دکتر شتایی سرپرست دانشگاه، دکتر مرادی معاون آموزش و 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل دفتر مشارکت های 
مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان پژوهشی 

دانشگاه ها، هشتم شهریور در سالن اندیشه پردیس دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست با 
اشاره به جایگاه ویژه علمی این دانشگاه در سطح کشور و استان گفت: این دانشگاه 
می تواند با وجود نخبگان علمی و اعضای هیات علمی خود، ظرفیت های جدیدی را در عرصه 

محیط زیست ایجاد کند.
دکتر شتایی افزود: چالش های زیادی در محیط زیست از جمله کمبود آب، تغییر اقلیم 
و حوادث غیرمترقبه داریم که برای مدیریت چالش ها نیازمند همراهی نخبگان و دانشگاهیان 

است که جامعه را با خود همراه کنند تا اکوسیستم بازگردانی و حفظ شود.
وی یادآور شد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان اولین مجموعه 
آموزشی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست توانسته گام های موثری را در راه آموزش آن 
بردارد و سیاست های کالن دانشگاه بر اساس حل مسائل و بحران های پیش رو با همکاری 

بخش های اجرایی بوده است.
در ادامه معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: بحث محیط زیست در دولت سیزدهم یکی از اصلی ترین مباحث ریاست جمهوری 

است که مورد تاکید قرار گرفته است.
دکتر مرادی افزود: موضوع پژوهش و دانشگاه بارها در جلسات مورد توجه قرار گرفته 
است و در این رابطه استراتژی های مسئله محوری و مساله یابی در دستور کار قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد:  باید با نگاه علمی و کارآمد به حل مسائل محیط زیستی بپردازیم و از 

رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی به عنوان ظرفیت های مطالعاتی استفاده و حمایت کنیم.
کنسرسیوم  تشکیل  به  گلستان  استان  زیست  محیط  مدیرکل  همچنین 
دانشگاهی و پژوهشی در استان اشاره کرد و گفت: برای حل مهمترین مشکل زیست 
محیطی با کمک دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کنسرسیوم دانشگاهی تشکیل شد تا بتواند 

راهکارهای علمی و سودمند برای حل مهمترین معضل زیست محیطی ارائه دهد.
محمدرضا کنعانی افزود: مشکالت و معضالت محیط زیستی واحدهای تولیدی و 
خدماتی در قالب کارگروه های استانی تشکیل شده است و برای  حل مساله از دانشگاه ها و 

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استفاده کرده ایم .
وی تصریح کرد: تاکنون ۲۱ کارگاه آموزشی و ۸ نشست علمی در حوزه زیست محیطی 

با استفاده از ظرفیت دانشگاه های استان برگزار شده است.
گفتنی است: در این نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های استان درباره چالش ها و 
پیشنهادات حوزه محیط زیست، واگذاری طرح های اثر بخش، الیه روبی خلیج گرگان، دروس 
قابل ارائه محیط زیست در مدارس و دانشگاه ها و آموزش محیط زیست، الویت های پژوهشی 

و مشارکت دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد: 

نشست هم اندیشی مراکز دانشگاهی با موضوع حفظ محیط زیست

نشست اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان و شهرداری گنبد کاووس در راستای ایجاد و توسعه فضای 
سبز شهری با نگاه اکولوژیک و کنترل آلودگی های زیست محیطی، مدیریت 
مصرف آب و آبیاری فضای سبز با آب های نامتعارف، چهارشنبه، پنجم مردادماه 

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت: 
مجموعه   شهرداری های کشور باید فعالیت های خود را راستای حفظ منابع طبیعی و محیط 

زیست انجام داده و نگاه ویژه ای به این حوزه داشته باشند.
دکتر شتایی افزود: سیاست های کالن دانشگاه بر اساس حل مسئله و ایجاد ارتباط با 

صنعت و بخش اجرایی است.
 وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه پتانسیل ها و ظرفیت های مناسبی وجود دارد 
گفت: از دستگاه های اجرایی انتظار می رود تا از کمک، مشورت و خدمات مجموعه دانشگاه 
استفاده نموده و به تبع، دانشگاه ها هم از ظرفیت موجود در بخش صنعت و دستگاه های 

اجرایی بهره مند شوند.
  دکتر شتایی با اشاره به اینکه شهرداری گنبد به عنوان یک شهرداری پیشرو در 
زمینه حفظ محیط زیست است بیان داشت: امیدواریم هر چه زودتر وارد بحث اجرایی 

کردن تفاهم نامه امضا شده شویم.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان خاطر نشان 

کرد: در بحث اجرایی شدن تفاهم نامه باید از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استفاده شود و خوشبختانه در دانشگاه این ظرفیت وجود 
دارد تا در محورهای مختلف از جمله بحث مدیریت روان آب ها، حل مسائل محیط زیستی 

همچون ریزگردها، فضای سبز و ... به طور موثری ایفای نقش نماید.
 سپس مهندس سید علی اصغر موسوی، شهردار گنبد ضمن تبریک به دکتر 
شتایی، به جهت انتصاب ایشان به سمت سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان، بر عملیاتی نمودن تفاهم نامه فی مابین تاکید کرد و افزود: 
خوشبختانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مجموعه شهرداری 
گنبدکاووس عزم جدی در جهت توسعه فضاهای سبز شهر گنبد وجود داشته و امیدواریم 
بتوانیم با این همکاری در مسیر حل موضوعات مبتالبه در مسائل مختلف شهری شهر گنبد 

گام های مؤثری را برداریم.
 در ادامه دکتر ناصری، رئیس شورای اسالمی شهر گنبدکاووس با اشاره به مشکل 
وجود ریزگردها در منطقه گنبد و در نتیجه آن، ایجاد شرایط جوی نامناسب و 
همچنین بحث روان آب ها و سیل گفت: اعتقاد داریم بسیاری از مشکالت موجود، با 
همفکری و همیاری نخبگان دانشگاهی استان قابل حل خواهد بود و می توان بسیاری از 

تهدیدات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را به فرصت تبدیل کرد.
 گفتنی است: در پایان نشست، بازدید از خانه طبیعت دانشگاه، بوستان طبیعت، تصفیه خانه 

فاضالب و بوستان کسب و کار دانشجویی انجام گرفت.

در راستای تفاهم نامه منعقد شده 
بین دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 

طبیعی گرگان و شهرداری گنبد؛ 

بررسی اقدامات مورد 
نیاز اجرایی نمودن 

توسعه فضای سبز شهری 
گنبد کاووس با نگاه 

اکولوژیک
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آیین تکریم از دکترمفتاح و معارفه دکتر علی اصغر نصراله نژاد به عنوان معاون 
اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  نهم 
شهریور ماه، با حضور سرپرست دانشگاه، مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

و جمعی از کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در سالن اندیشه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین گفت: 
سبک مدیریت مشارکتی در دانشگاه می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت بوده و مجموعه 

مدیریتی دانشگاه را در فرآیند تصمیم سازی ها کمک نماید.
دکتر شتایی بر انجام کارهای مفید که  همراه با رضایتمندی همه کارکنان باشد، 
تاکید و اظهار نمود: مدیریت بهینه منابع انسانی، منجر به افزایش کارآمدی و احساس 
رضایت شغلی می شود. همچنین همه ما باید در بخش اصالح الگوی مصرف، حساسیت 

داشته و بهینه سازی داشته باشیم.
سرپرست دانشگاه با اشاره به اهمیت بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی و 
ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای دانشجویان گفت: با جذب اعتبارات الزم، پروژه های 
عمرانی باقی مانده را تکمیل خواهیم کرد تا در ادامه بیشتر بتوانیم در بخش توسعه آموزش و 

پژوهش، فعالیت موثرتری داشته باشیم.
وی در ادامه از زحمات دکتر مفتاح طی مدت مسوولیت تقدیر وضمن تبریک 
قبول مسوولیت دکتر نصراله نژاد افزود: از تمام مجموعه های دانشگاه انتظار دارم تا تمام 
تالش خود را در راستای رسیدن به اهداف و موفقیت دانشگاه بکار گیرند تا بتوانیم به عنوان 

دانشگاه با قدمت شصت و پنج ساله، جایگاه  مناسب و باالیی را بدست آوریم.
حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه نیز ضمن تشکر از زحمات دکتر مفتاح در مدت فعالیت در این مسوولیت، 
دکتر نصراله نژاد را فردی باتجربه، متخصص و متعهد به اخالق اسالمی دانست و 

گفت: با توجه به شناخت و سابقه علمی و اجرایی که از ایشان سراغ دارم، هر آن چه در 
توان دارند را برای پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه به کار خواهند گرفت و به امید خدا آرامش 

بیشتری را در دانشگاه شاهد خواهیم بود.
همچنین دکتر مفتاح در این مراسم ضمن ارایه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت 
اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه از همکاری و همراهی همه مدیران و کارکنان 
این حوزه تشکر و قدردانی نمود و گفت: آغاز مدیریت بنده مصادف با شروع همه گیری 
بیماری کرونا در کشور و محدودیت منابع مالی دانشگاه بود که با کمک همه همکاران 

توانستیم بخش بزرگی از مشکالت و موانع را برطرف کنیم.
در ادامه این آیین دکتر نصراله نژاد سرپرست معاونت اداری، مالی و توسعه منابع 
دانشگاه نیز ضمن تشکر از حسن اعتماد سرپرست دانشگاه اظهار داشت: همه 
بخش های یک سازمان باید از حس همکاری و همیاری، روحیه ایثار و حفظ ارزش های 

اخالقی و انقالبی برخوردار باشند.
وی با ذکر این نکته که باید نگاه مثبت به آینده داشته باشیم افزود: با همدلی 
مدیران، کارکنان و توکل به خدا، کارها انجام خواهد شد و با داشتن تعامل، مشورت و همکاری 

با کلیه بخش های دانشگاه مشکالت موجود را برطرف خواهیم کرد.
دکتر نصراله نژاد این نظام را برخواسته از خون شهدا و حق دانست و گفت: 
مدیریت و خدمت در این نظام برای هر فردی یک افتخار محسوب می شود و از نگاه حضرت 
امام )ره( و مقام معظم رهبری نقش دانشگاه با اهمیت بوده چون به تربیت مدیر برای جامعه 
اسالمی می پردازد و ما در دانشگاه مسئولیت و وظیفه داریم تا فضایی را بوجود بیاوریم تا 

بتوانیم برای نسل آینده، مدیران انقالبی و دلسوز برای نظام تربیت و تحویل جامعه دهیم.
در پایان این آیین، حکم سرپرستی معاونت اداری، مالی و توسعه منابع توسط دکترشتایی 

به دکتر نصراله نژاد اهدا شد.

سرپرست دانشگاه در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه بیان داشت:

مدیریت مشارکتی در دانشگاه می تواند راهگشای 
بسیاری از مشکالت باشد

در ایامی که گذشت:
دکتر محسن علمایی، دکتر مژگان سادات عظیمی، سید کمال میرشمسی، حسن قلی نژاد، حجت ا... نقوی، هایده محمودی و 

صدیقه امین زاده 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 می نماید.

نشست هم اندیشی سمن ها و فعاالن حوزه محیط زیست با حضوردکتر شتایی،    
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر مرادی، معاون 
آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر کنعانی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان و جمعی از عالقمندان و فعاالن 
حوزه محیط زیست استان گلستان، هشتم شهریورماه در خانه طبیعت دانشگاه 

برگزار شد.  
در این نشست، مدیران سمن ها و فعاالن محیط زیست، نقطه نظرات و مشکالت محیط 

زیستی استان را با معاون و مدیران ارشد سازمانی مطرح کردند.
معاون سازمان محیط زیست، ضمن تقدیر از فعالیت های خانه طبیعت و اعالم 
حمایت از آن خاطرنشان کرد: ما در دولت مردمی، دست همه کارگزاران محیط زیست 

را می فشاریم و در مسیر این اقدامات تسهیالت الزم را فراهم خواهیم کرد.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد: 
نشست هم اندیشی سمن ها و فعاالن حوزه محیط زیست
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آیین تکریم و معارفه رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان گلستان با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان، نمایندگان مردم 
گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی، فرماندار گرگان و جمعی از مسئولین 
استانی و دانشگاهیان استان گلستان، دوازدهم شهریور ماه در سالن خلیج فارس 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین ضمن 
تقدیر از زحمات و تالش های حجت االسالم و المسلمین مازندرانی، رئیس سابق 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان که سالیان متمادی 
در دانشگاه های استان، مسئولیتی خطیر را به عهده داشتند گفت: وی انسانی شریف و 
آرامش دهنده برای همه دانشگاهیان استان بودند و آرزو دارم خداوند به ایشان صحت و سالمتی 

عنایت فرماید.
 وی با بیان اینکه مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
با روحیه گرم و معنوی خود، یاری دهنده همه دانشگاهیان هستند گفت: مسئولین 
نهاد ها آرامش دهنده و دمنده روح معنویت در دانشگاه ها هستند که این جایگاه برای همه ما 

ارزشمند است.

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور، انقالب اسالمی ایران را 
نعمتی دانست که در زمان وقوع آن، جریان عمومی عالم، جریانی دو قطبی بود و هر دو قطب 

مخالف دین بودند.
 حجت االسالم و المسلمین دکتر رستمی با بیان اینکه دنیا تا قبل از انقالب 
اسالمی به سمت دور شدن از معنویت حرکت می کرد و امام راحل )ره( با برافراشتن 
پرچم اسالم در کشور، آمریکا را از نقطه امن خود بیرون کرد گفت: انقالب اسالمی ایران 
را خداوند پیروز کرد و با ایستادگی ملت شریف ایران، پای مکتب اسالم و دین به عرصه های 

اجتماعی بازگردانده شد.
 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور با بیان اینکه 
دانشگاه ها پس از انقالب نیازمند تحول بودند تا ساختاری متناسب با انقالب اسالمی 
داشته باشند گفت: دانشگاه ها باید منبع غنی و قوی اسالم در جامعه باشند و بر اساس 

تأکیدات مقام معظم رهبری همه باید در راستای اسالمی شدن دانشگاه ها تالش کنند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر رستمی در پایان با اشاره به پیشرفت های کشور 
در حوزه های مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: قدرت کنونی 
کشور حاصل پیوند قدرت نظامی و پیشرفت علمی کشور است و تا مادامی که دانش در اختیار 

قدرت دفاعی قرار گیرد قدرت بازدارندگی کشور بیشتر خواهد شد.

نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مسئوالن دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان با حجت االسالم 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  رستمی،  دکتر  والمسلمین 
علوم  دانشگاه  اندیشه  در سالن  ماه،  دوازدهم شهریور  دانشگاه های کشور، 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور در این نشست 
گفت: همه روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و روسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری باید بدانند که بار مسئولیت سنگینی به دوش آنان و همه دانشگاهیان است 

زیرا اهمیت دانشگاه، امروزه بر کسی پوشیده نیست.
حجت االسالم و المسلمین دکتر رستمی گفت: آنچه که امروز تحت مدیریت ما قرار 
دارد امانت هایی است که در دوران مسئولیت در اختیار ما قرار گرفته و امیدواریم در پایان 
مسئولیت بتوانیم پاسخگوی اعمال خود باشیم و شرمنده خون شهدا و امام راحل نباشیم.

وی بر انجام فعالیت و خدمت تنها با هدف رضای الهی تاکید کرد و افزود: مالک 
قبولی اعمال در پیشگاه خداوند داشتن تقوای الهی است.

داشتن مسئولیت  اینکه  بیان  با  دکتر رستمی  والمسلمین  حجت االسالم 
فرصتی برای خدمت خالصانه و صادقانه برای کسب رضای الهی است خاطر 
نشان کرد: همه اساتید و کارکنان یک عامل از جمله عوامل تاثیر گذار در تربیت و 
هدایت دانشجویان هستند که گاهی می توانند با یک اخالق نیکو، موجب هدایت معنوی 

دانشجویان شوند.
در ادامه رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان 
با بیان اینکه با شناختی که از روسای دانشگاه های استان دارم همواره همراهی بسیار 

مناسبی در مباحث معنوی و انقالبی داشته و فعالیت های آنان قابل تقدیر است.
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا طاهری افزود: اکنون در کشور موقعیت 
بسیار مناسبی برای انجام خدمت برای نیروهای انقالبی کشور ایجاد شده و باید شکرگزار 
این نعمت باشیم و در عمل و با تالش مضاعف، در راستای اهداف واالی نظام و انقالب 

اسالمی گام برداریم.
گفتنی است: در این نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گلستان و 
مسئوالن دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان به ارائه 
نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای خود پیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی و 

معنوی دانشگاه های استان پرداختند .

آیین تکریم و معارفه رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان برگزار شد

 به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مسئوالن دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان با رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور


