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همزمان با هفته بسیج، اولین یادواره شهدای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین 
گرزین، مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان گلستان و جمعی ازمدیران و 

دانشگاهیان، دوم آذرماه در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن گرامیداشت 
هفته بسیج و تبریک این ایام، یاد و خاطره همه شهدا، علی الخصوص شهدای پنجم آذر ماه سال  

۱۳۵۷ شهر گرگان و شهدای دانشگاه را گرامی داشت.
 دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه شهدای دانشگاه به عنوان سرمایه های معنوی 
دانشگاه محسوب می شوند گفت: شهدا با ایثار جان خود، آسایش، استقالل و آزادی را برای 

کشور فراهم کردند تا مردم بتوانند بدون وابستگی به ابرقدرت های دنیا، با عزت زندگی کنند.
 وی در ادامه با بیان خاطراتی از واقعه پنجم آذر ماه سال پنجاه و هفت در شهر 
گرگان گفت: تقارن واقعه پنجم آذر ماه ۱۳۵۷ در شهر گرگان و تشکیل بسیج مردمی به فرمان 

امام راحل رابطه ایثارگری و شهادت را با یکدیگر پیوند زد ه است.
 دکتر نجفی نژاد تصریح کرد: بسیج به پشتوانه روحیه شهادت طلبی و جانفشانی، با ورود 

به عرصه های مختلف باعث برطرف شدن بسیاری از مشکالت شده است .
 ایشان در پایان خاطرنشان کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند جهاد 
علمی در همه حوزه ها است و دانشگاهیان می بایست ضمن حفظ روحیه بسیجی با شناخت 

عرصه های جدید جنگ و مقاومت، به فعالیت های علمی بپردازند.

  اولین یادواره شهدای 
دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان 

برگزار شد

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان در مراسم اولین یادواره شهدای 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای گرانقدر گفت: حضرت امام خمینی)ره(، احیاگر عزت و کرامت اسالم 
و مسلمین بود و شهدا نیز  پاک کننده غبارهای غفلت و برطرف کننده موانع 

دستیابی به آرمان های اسالم و انقالب بودند  و هستند.
 حجت االسالم و المسلمین گرزین با اشاره به آیات قرآن در خصوص مقام و 
جایگاه رفیع شهدا گفت: شهدا جزء معدود انسان هایی هستند که در زمان حیات و 

پس ازآن، همواره مورد تایید خداوند قرار دارند.
 وی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را یکی از انقالبی ترین 
دانشگاه های استان گلستان دانست و افزود:  وجود شهدای منتسب به این دانشگاه 

و فعالیت های انقالبی دانشگاهیان دانشگاه، سندی بر انقالبی بودن این دانشگاه است  .
این  گفت:  بودند  برخوردار  باالیی  معنویت  از  شهدا  اینکه  بیان  با  ایشان   
معنویت باالی آنان نه تنها در بعد فردی، بلکه معنویت آنان در خدمت هدفی متعال بود 

که نتیجه آن به نفع جامعه منتهی می شد.
 حجت االسالم و المسلمین گرزین با اشاره به اینکه شهدا زنده هستند و 
توسل به آنها موجب هدایت انسان می شود عنوان کرد: مقام واالی شهدا حاصل 
پیوند معنویت، عقالنیت و حماسه آنان است که باعث نگاه توحیدی آنان به دنیا شده 

بود.
  مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خاطر نشان کرد: روح مبارزه با طاغوت اگر 
با عقالنیت و معنویت گره بخورد باعث ایجاد انسانی عاقل، عارف و مبارز می شود که 

شهدا نمونه های بارز آنها هستند.
علوم  دانشگاه  شهدای  یادواره  نخستین  یادبود  تمبر  از  رونمایی  است:  گفتنی   
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و اجرای گروه سرود جوانان انتظار، از دیگر بخش های 

این مراسم بود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان گلستان: 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، یکی از انقالبی ترین دانشگاه های 
استان گلستان است

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان، با حضور نمایندگانی از دانشگاه های استان 
گلستان، در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. 

 در این جلسه دکتر فروزه، معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه های استان در خصوص 
گرامیداشت هفته بسیج پرداخت.

سپس حاضرین در جلسه در خصوص مناسبت های ۱۶ آذر روزدانشجو، ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، نهم دی روز بصیرت و میثاق 
با والیت و همچنین ایام فاطمیه وشهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و سالگرد شهادت سردارشهید، حاج قاسم سلیمانی برنامه هایی را ارائه 

کردند.
در ادامه جلسه پیرامون نحوه برگزاری و همچنین برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه ها بحث و تبادل نظر شد.

جلسه شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی 

دانشگاه های استان به میزبانی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان برگزار شد
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زنگ پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر نجفی نژاد، جانشین رئیس 
ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری، دکتر گوهری راد، مدیر کل آموزش و پرورش 
استان و جمعی از مسئولین و مدیران استانی، سیزدهم آذرماه، در دبیرستان نمونه 

دولتی امام علی )ع( نواخته شد.
 جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری گفت: هفته پژوهش هر ساله 
در آذر ماه در سطح استان برگزار و امروز نیز با نواختن زنگ پژوهش این هفته آغاز می شود.

 دکتر علی نجفی نژاد افزود: هدف از برگزاری هفته پژوهش و فناوری این است که 
ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع پژوهش در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 وی پژوهش را چراغی برای روشن نمودن ابعاد ناشناخته موضوعات و مسائل 
دانست و افزود: پژوهش یک فعالیت سازمان یافته، با انجام مطالعات و کسب اطالعات بر 

اساس مشاهدات است .
 ایشان با بیان اینکه امروز پژوهش ها در سطوح مختلف انجام می شود گفت: 
سودآورترین فعالیت ها در دنیا، فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان است که از ارزش افزوده 

بسیار باالیی نسبت به سایر فعالیت ها برخوردارند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: امروز بسیاری 
از کشورهای قدرتمند دنیا با کسب علم و دانش از طریق پژوهش و فناوری بر دیگر کشورها 

سلطه دارند .
و  انسانی خالق و هوشمند  نیروی  نیازمند  انجام پژوهش  اینکه  بیان  با  وی   
همچنین منابع، سرمایه و امکانات کافی است گفت: با توجه به اینکه کشور ایران 

کشوری در حال توسعه است باید به مسأله پژوهش بیشتر توجه شود.
 وی در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از اقتصاد استان گلستان به کشاورزی 
وابسته است و این استان نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد خاطر نشان 
کرد: بحث کشاورزی پایدار و حفظ منابع آب و خاک استان بسیار با اهمیت است و باید 

پژوهش های زیادی در زمینه کشاورزی در استان انجام شود.
 در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان، با بیان اینکه دین اسالم با 
آموزش، تعلیم و تربیت آغاز و این آموزش و تعلیم و تربیت با آیات قرآن، احادیث 
و روایات ائمه معصومین ادامه یافت گفت: در دین اسالم، بحث تحقیق و پژوهش به 

عنوان یکی از اصول اساسی در پیشبرد علم و دانش است.
 دکتر گوهری راد با اشاره به اینکه راه توسعه و پیشرفت در بسیاری از کشورها 
توجه به مسئله تحقیق و پژوهش است گفت: با توجه به وجود پانزده میلیون دانش 
آموز در سطح کشور که ۳۹۰ هزار نفر از آنان در استان گلستان مشغول به تحصیل هستند 
و همچنین ۲۳ هزار نفر معلم، آموزش و پرورش، یکی از مناسب ترین بستر ها برای تحقیق 

و پژوهش در کشور است.

به مناسبت آغاز هفته پژوهش و فناوری؛ 

زنگ پژوهش و فناوری استان گلستان نواخته شد

آیین افتتاح و بازدید از غرفه های بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر نجفی نژاد، جانشین رئیس ستاد استانی هفته 
پژوهش و فناوری، دکتر غفاری، رئیس پارک علم و فناوری گلستان و جمعی از مدیران استانی، چهاردهم آذرماه در محل کارخانه نوآوری گرگان برگزار شد.

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان با حضور دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، استارتاپ ها و واحدهای فناور و دستگاه های اجرایی از تاریخ ۱۴ 
لغایت ۱۷ آذرماه به دو صورت حضوری و مجازی برگزاری برگزار شد.

گفتنی است: در این نمایشگاه ۱۶ غرفه حضور داشتند و دستاوردهای علمی و فناورانه خود را در معرض دید عموم جامعه قرار دادند.

با حضور دکتر نجفی نژاد، جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری: 

آیین افتتاح  و بازدید از غرفه های نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان 
به صورت حضوری و مجازی برگزار شد
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 آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان، با حضور سید علی 
مهاجر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، دکتر نجفی نژاد، 
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان و جمعی از مدیران 
و مسئولین استانی، شانزدهم آذر ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
 جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان ضمن تبریک روز 
دانشجو، یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر و همه شهدایی که جان خویش را در مسیر استقرار 

ارزش های نظام و انقالب اسالمی، امنیت و سالمت جامعه نثار کرده اند گرامی داشت.
داشت:  بیان  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رئیس   
باشند که به حل مشکالت و چالش های جامعه  به دنبال پژوهشی  باید  پژوهشگران 

منجر شود.
 ایشان پژوهش را چراغی برای روشنایی ابعاد ناشناخته حوزه های مختلف 
و  درست  سیاست گذاری های  برای  ابزاری  پژوهش  افزود:  و  دانست  دانش  و  علم 

اصولی است تا از شکست های احتمالی پروژه ها جلوگیری شود.
 وی علت برتری کشورهای پیشرفته بر کشورهای توسعه نیافته را در توجه 
بیشتر آنان به پژوهش، نوآوری و فناوری دانست و تصریح کرد: سرمایه گذاری 

در پژوهش باعث پیشرفت جامعه و ثروت آفرینی می شود.
با بیان اینکه  نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان گلستان   
کشور ایران کشوری در حال توسعه است و نیازمند توجه بیشتر به پژوهش های 
بنیادی و کاربردی است تاکید کرد: هرچه فاصله بین پژوهشگران و دستگاه های 

اجرایی کمتر باشد مسیر پیشرفت با شتاب بیشتری طی خواهد شد.
کشاورزی  پایه  بر  گلستان  استان  اقتصاد  اینکه  بیان  با  نجفی نژاد  دکتر   
استوار است و نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور را دارد گفت: باید 
به کشاورزی پایدار توجه بیشتری شود تا این مسیر رو به پیشرفت، به خوبی طی گردد.

 وی ضمن اشاره به روز جهانی خاک، بر اهمیت خاک در توسعه جوامع و نقش آن 
در کشاورزی پایدار تاکید کرد.

 ایشان دانش آموزان را آینده سازان و محققان آینده کشور دانست و افزود: 
دانش آموزان می توانند در این هفته با فرایند پژوهش آشنا شده تا در آینده پژوهشگر 

شده و بتوانند به رفع مشکالت جامعه کمک کنند.
 دکتر نجفی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: در این هفته، نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشگران و فناوران استان نیز با هدف ایجاد ارتباط نزدیک بین پژوهشگران استان و 

عموم جامعه برگزار شده است.

جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان؛ 

پژوهش، ابزاری برای سیاست 
گذاری های درست و اصولی 

است تا از شکست های احتمالی 
پروژه ها جلوگیری شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان گلستان: 

علم و پژوهشی مناسب است که 
در جهت رفع نیازها و چالش های 

جامعه باشد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در آیین اختتامیه هفته 
با بیان این که در آموزه های دینی، بعد از  پژوهش و فناوری استان گلستان 
آفرینش بر پژوهش و آموزش تاکید ویژه شده است گفت: بر اساس روایات، 

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است و همه باید در این زمینه تالش کنند.
 سید علی مهاجر با اشاره به گام دوم انقالب و توصیه های مقام معظم رهبری 
نسبت به علم و دانش گفت: علم و پژوهشی مناسب است که در جهت رفع نیازها و 

چالش های جامعه باشد.
وی علم و دانش را موتور محرکه جامعه دانست و افزود: کشور نیازمند حرکت 
جهادی و مدیریت جهادی است که با توکل، توسل و تالش همه جانبه محقق خواهد شد.

اقلیم های متفاوتی برخوردار است که می تواند  از  ایشان افزود: استان گلستان   
ظرفیت مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

 سید علی مهاجر خاطرنشان کرد: باید در تحقق توسعه و پیشرفت استان، هر 
گلستانی نقشی اساسی را برعهده داشته و فارغ از هر تفکر و جناح سیاسی، با همدلی و 

همکاری و در یک جبهه مشترک، برای رسیدن به آن تالش کنیم.

در سومین هفته مّلی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و بیست و نهمین دوره هفته کتاب جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۰ 
کتاب »سالمت و پایداری آبخیز )مبانی، رویکردها و روش های ارزیابی(« که سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تألیف آن نقش داشتند، در بین ۷۹ عنوان کتاب به عنوان تألیف برتر 

برگزیده شد.
 این کتاب توسط دکتر امیر سعدالدین و دکتر آرش زارع گاریزی، از اعضای هیأت علمی گروه آبخیزداری و دکتر محمدهادی 
معیری، عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همکاری سه تن دیگر از اعضای هیأت 

علمی دانشگاه تربیت مدرس تألیف شده است.
 در لوح تقدیر اهدایی از سوی دکتر سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی خطاب به آنان آمده است: در سومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و بیست و 
نهمین دوره هفته کتاب جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۰، هیأت داوران، کتاب »سالمت و پایداری آبخیز )مبانی رویکردها و روش های 

ارزیابی(« را به عنوان کتاب برتر برگزیده است. این لوح، به پاس قدردانی از تالش ها و زحمات علمی شما تقدیم می شود.

انتخاب کتاب تألیفی 
اعضای هیأت علمی 

دانشگاه به عنوان کتاب 
برتر کشاورزی و 

منابع طبیعی
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آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان و تجلیل از پژوهشگران، فناوران و 
دانش آموزان برتر استان گلستان شانزدهم آذر ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این آئین و در بخش پژوهشگران برتر و در گروه علمی پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی، 
دکتر لیال جویباری و دکتر علیرضا تهمتن از دانشگاه علوم پزشکی گلستان به ترتیب به عنوان 

نفرات اول و دوم معرفی شدند.
در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر سیدحسین حسینی فر از دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان رتبه اول، دکتر محمد قلی زاده از دانشگاه گنبد کاووس در رتبه دوم 
و دکتر محمد شریف شریف زاده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رتبه سوم 

را کسب کردند.
در گروه علوم پایه دکتر سید علی اکبر هدایتی و دکتر علیرضا صادقی ماهونک از دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ترتیب در رتبه های اول و دوم و دکتر الهام تاریکه 
لمسکی از دانشگاه گنبد کاووس و دکتر رحیم خباز از دانشگاه گلستان مشترکا در رتبه سوم 

قرار گرفتند.
در گروه فنی و مهندسی، از دکتر امیراحمد دهقانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان و دکتر امیر بابایی از دانشگاه گلستان، و در گروه علوم انسانی از دکتر حمیدرضا 
قزلسفلو از دانشگاه گنبد کاووس به عنوان نفر اول، دکتر غالمرضا روشن از دانشگاه گلستان، 
به عنوان نفر دوم و دکتر محسن محمدی خیاره از دانشگاه گنبد کاووس به عنوان نفر سوم، 

تقدیر شد.
در بخش فناوران برتر استان، از محمد سجاد جوزدانی از شرکت دانش بنیان شتابگران 
فناوری گلستان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، به عنوان نفر اول و مصطفی قارزی، 
از شرکت دانش بنیان فناوران پایدار انرژی یاشار مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان تجلیل شد.
در بخش دانش آموزان برتر استان، اسرا اسفندیاری پور و ریحانه اسدزاده، دانش آموزان 
مقطع متوسطه اول دبیرستان فرزانگان گرگان، به عنوان نفرات اول و دوم و رضوان ابری، 
دانش آموز مقطع متوسطه دوم دبیرستان بصیرت علی آباد، به عنوان نفر سوم معرفی شدند 

و از آنها تقدیر شد.
گفتنی است: در این مراسم از مجمع خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان گلستان نیز به جهت مساعدت در تاسیس مرکز نوآوری سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان تقدیر شد.

در آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان: 

پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان پژوهشگر برتر استان 
معرفی و از آنان تجلیل شد

 به مناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو، در مراسمی که در شورای اسالمی شهر 
گرگان برگزار شد و با اهدای لوح تقدیری از هانیه سادات عطاردی، دانشجوی 

رشته گیاه پزشکی دانشگاه به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعی و سید صاحب 
لفته پور، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم به عنوان دانشجوی 

کارآفرین تقدیر به عمل آمد.
 در لوح تقدیر آنان که به امضا صفرعلی پایین محلی، رئیس شورای اسالمی شهر 
گرگان و زهرا نورا، عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی و رئیس 
کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسالمی شهر گرگان رسیده، آمده است: عرصه 
علم، فرصتی ارزشمند برای فتح قله های رفیع دانش و شکوفایی و بالندگی بیشتر است و 
کسب افتخارات بزرگ در این عرصه که همگان را به رقابت برمی انگیزد، درخور تحسین و 

احترام است.
  شما دانشجوی گرامی، موجب سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی هستید و بر ما وظیفه 

است در هر فرصت و فضایی قدردان تالش های شما باشیم.
 ۱۶ آذر، روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخالق اسالمی و بصیرت سیاسی را 
به شما دانشجوی گرامی تبریک عرض می نماییم و از خداوند متعال سربلندی و شادکامی 

شما را در تمامی عرصه های علمی، پژوهشی مسئلت داریم.

به مناسبت بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو و به همت امور بانوان 
و خانواده دانشگاه، جمعی از اساتید و کارمندان خانم دانشگاه با 
حضور در خوابگاه دختران حضرت زینب )س(، با دانشجویان دیدار 

کردند.
 دانشجویان و اساتید در این دیدار صمیمی به بازگویی خاطرات در دوران 
دانشجویی و تبادل نظر به برخی از مسائل حوزه دانشگاه و تحصیل پرداختند.

 آنها در این دیدار نقش اساسی دانشجویان دختر در پیشرفت جامعه تأکید 
کردند و یکی از راه های سرعت بخشیدن به مسیر توسعه کشور را توجه ویژه 

به این دانشجویان دانستند.

به مناسبت روز دانشجو :

دیدار بانوان 
دانشگاه  با 

دانشجویان دختر 
دانشگاه

به مناسبت روز دانشجو؛ 

تقدیر از دو تن از دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در شورای اسالمی شهر گرگان
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عضویت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
 INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST در هیأت تحریریه نشریه

MANAGEMENT
دکتر غالمحسین عبداله زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 INTERNATIONAL گرگان، برای مدت دو سال به عنوان عضو هیأت تحریریه نشریه

JOURNAL OF PEST MANAGEMENT  انتخاب شد.
 این مجله دارای ضریب تأثیر ۱.۹۰۷ بوده و در پایگاه های علمی Scopus و JCR نمایه 

شده است و در هر سال تعداد ۴ شماره بصورت فصلنامه به چاپ می رساند.
سال  در   INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT نشریه 
۱۹۶۹ با نام PANS Pest Articles & News Summaries تاسیس و از سال ۱۹۹۳ با نام 

جدید توسط موسسه Talyor and Francis انتشار می یابد.
الزم به ذکر است: این نشریه با هدف انتشار نتایج پژوهش های علمی مرتبط با پیشرفت های 
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی با تأکید بر استفاده از روش های نوین و اثربخش در 

مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها منتشر می شود.
**********

به مناسبت هفته بسیج: 
دیدار با خانواده شهدا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

برگزار شد

به همت بسیج کارکنان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با هدف تعظیم و تکریم 
خانواده های معّظم شهدا، جمعی از مسئولین دانشگاه با کارکنان و اعضاء هیات علمی 

منتسب به خانواده معظم شهدا و ایثارگران بسیجی دفاع مقدس دیدار کردند.
 در این دیدارها که در محل کار هر یک از این همکاران و اساتید برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس با اهداء لوح یادبود و 
هدایای فرهنگی از رشادت  ها و ایثارگری های خانواده شهدا در حفظ آرمان  های انقالب 

اسالمی ایران و پاسداشت فرهنگ بسیجی تقدیر شد.
الزم به ذکر است: در این دیدارها خاطرات ارزشمندی از شهدا و فعالیت های بسیج در 
جنگ تحمیلی بیان شد و اهمیت توجه به وظایف دانشگاهیان در ترویج فرهنگ و روحیه 

شهادت طلبی و ایثارگری در جامعه مورد تاکید قرار گرفت. 
**********

به مناسبت هفته بسیج و نکوداشت شهدای پنجم آذر؛ 
مراسم پیاده روی و غبارروبی مزار شهدای گمنام تپه نورالشهداء برگزار شد

 به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت شهدای پنجم آذر شهر گرگان، مراسم پیاده روی 
به سمت تپه نورالشهداء با حضور جمع کثیری از کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان، برگزار شد.
 حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ارائه مطالبی پیرامون اهمیت بزرگداشت هفته 
بسیج پرداخت و افزود: بسیج یکی از نعمت های الهی است که خدا به ما عطا نموده و 
چیزی که نعمت محسوب شود طبق فرمایش خداوند در قرآن، شکر آن بر ما واجب است.

وی بیان داشت: بسیجیان باید با قدم نهادن در مسیر شهدا و ادامه راه آنان این نعمت 
بزرگ را شکرگزار باشند.

ایشان تصریح کرد: یک روز میدان جنگ با اسلحه بود، یک روز در عرصه فناوری و 
تکنولوژی و امروز عرصه جنگ فضای مجازی و تهاجم فرهنگی است و باید همه آحاد 
جامعه با هوشیاری در این زمینه به وظایف خود عمل کرده تا از آسیب دشمنان در امان 

باشند.
 گفتنی است: در این مراسم دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
با حضور بر مزار شهدای گمنام و غبار روبی و عطر افشانی، ضمن قرائت قرآن و اجرای 

مداحی، با شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.
**********

کسب افتخار توسط بانوان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
مسابقات ورزشی ادارات استان

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات ورزشی ویژه بانوان ادارات استان برگزار شد 
که بانوان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شدند در رشته والیبال رتبه 

نخست و در رشته دارت رتبه سوم این مسابقات را کسب نمایند.
اعضای تیم والیبال بانوان دانشگاه شامل رؤیا ریاحی، زهرا االزمنی، هایده محمودی، فاطمه 
االزمنی، فاطمه کهساری، فاطره کیانی، نسرین فالحی، خدیجه سلطانی، منصوره اسالمی 
و آزاده کریمی بودند که هدایت آنها را شیما رحیمی از مربیان درجه یک والیبال استان 

برعهده داشت.
  همچنین در رشته دارت نسرین فالحی موفق شد در بین شرکت کنندگان ادارات استان 

رتبه سوم این مسابقات را کسب کند.
 گفتنی است: پس از تیم والیبال دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تیم های 

والیبال بانک ملت و مخابرات استان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
**********

کسب مقام سوم توسط کارمند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در مسابقات ورزشی بسیج ادارات استان گلستان

 مصطفی رخشانی، از کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد 
در مسابقات ورزشی ادارات استان گلستان که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار 

شده بود عنوان سوم را در رشته تیراندازی کسب نماید  .
گفتنی است که مسابقات رشته تیراندازی در سالن هیأت تیراندازی شهرستان گرگان، با 
حضور بیش از ۸۰ نفر شرکت کننده از شانزده سازمان و دستگاه اجرایی استان گلستان 

برگزار شد.
**********

نفرات برتر مسابقات هفته کتاب و کتابخوانی دانشگاه معرفی شدند
به همت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و به مناسبت بزرگداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، مسابقاتی در 
زمینه های کتابخوانی، چکیده نویسی و عکاسی برگزار شد و نفرات برگزیده در هر بخش 

معرفی شدند.
 این مسابقات با موضوع کتاب و کتابخوانی برگزار شد و دانشجویان، کارمندان و اعضای 

هیأت علمی دانشگاه در آن شرکت کردند.
 بر اساس داوری های صورت گرفته در بخش کتابخوانی: حوریه نجفی، سکینه حیدری 
و علی تیمورتاش، در بخش چکیده نویسی: لیال منصوری و فاطمه سادات موسوی و در 

بخش عکاسی، فربد هادی نژاد به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
 الزم به ذکر است: برگزیدگان این مسابقات می توانند جهت دریافت لوح تقدیر و هدیه 

خود، به طبقه اول کتابخانه مرکزی )خانم گرزین( دانشگاه مراجعه نمایند.
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افتتاحیه طرح اندیشه تمدن ساز در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان برگزار شد

افتتاحیه طرح اندیشه تمدن ساز، همزمان با سراسر کشور، با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس 
دانشگاه و حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، چهارشنبه، دهم آذر ماه، در 

سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اهمیت 
توجه بیشتر به مبانی اندیشه و سیر تحولی آن و مباحث مطرح در علوم انسانی در 
رشته های غیر علوم انسانی گفت: با توجه به سرعت باالی سیر تحول در قرن ۲۱، اگر 
انسان به مبانی دینی توجه نداشته باشد از لحاظ فکری در مقابل این حوادث متزلزل 

خواهد بود.
دکتر نجفی نژاد آشنایی بهتر و دقیق با قرآن را به عنوان مبنا و سرچشمه افکار و بهترین 
راه حفظ انسان در مقابل حوادث، هجمه ها و تالطم ها دانست و تاکید کرد: بسیاری از 
کشورها با بهره گیری از علوم نوین، در حال برنامه ریزی برای سال ۲۰۵۰ هستند و قطعاً 
با بهره مندی از آموزه های دین اسالم به عنوان دین مترقی، می توان خود را در مقابل 

تغییرات حفظ کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با تعلیم، تربیت و آموزش مداوم بتوانیم الگو و 

راهنمای مناسبی برای دانشجویان و نسل های آینده باشیم.
در ادامه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه میزان و معیار برای 
پذیرش اعمال را علم و دانش دانست و افزود: دانشمندانی که به مقام واالی شهادت نائل 
آمده اند، دارای پشتوانه معرفتی باالیی بوده و شهید چمران و شهید فخری زاده نمونه این 

دانشمندان هستند.
اجرای  به  باید  اینکه جامعه دانشگاهی  بیان  با  المسلمین طاهری  و  حجت االسالم 
برنامه های معرفتی توجه ویژه داشته باشد گفت: دارا بودن تعلم و تخصص علمی در کنار 

داشتن معرفت دینی انسان را به تکامل می رساند.
وی در پایان بر ضرورت وجود مالک و میزان در جامعه و علی الخصوص جامعه دانشگاهی 
تاکید و خاطرنشان کرد: میزان عمل انسان در دنیا، باید معارف دینی، قرآن و وجود مقدس 

حضرت امیرالمومنین )ع( باشد.
**********

برگزاری نشست تخصصی اعضای گروه باغبانی دانشگاه در هنرستان 
کشاورزی امام خمینی)ره( علی آباد کتول به مناسبت  هفته پژوهش و فناوری

نشست تخصصی اعضای هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در محل هنرستان کشاورزی امام 

خمینی )ره( علی آباد کتول برگزار شد.
 در این نشست مهندس اشرفی، رئیس هنرستان کشاورزی امام علی )ع(  ضمن خیر 
مقدم به حاضرین به ارائه گزارشی از مجموعه فعالیت ها و اقدامات کشاورزی صورت گرفته 

و در حال انجام توسط معلمان و دانش آموزان هنرستان پرداخت.
 سپس دکتر خدایار همتی، دبیر نشست و عضو هیأت علمی دانشگاه بر لزوم همکاری های 
مشترک با توجه به فعالیت های مشابه در دانشگاه و هنرستان تاکید نمود و مقرر شد در 
آینده با مساعدت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان تفاهم نامه همکاری فی مابین 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  و هنرستان کشاورزی امام علی )ع( علی 

آباد کتول منعقد شود تا تبادل علمی بیشتری صورت گیرد.
 سپس اعضای هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه شامل دکتر زارعی، دکتر علیزاده، دکتر 
قاسم نژاد، دکتر خراسانی نژاد، دکتر وارسته، دکتر خوشحال سرمست، دکتر موسوی زاده و 
دکتر همتی در خصوص معرفی گرایش های تخصصی رشته باغبانی و ظرفیت های موجود 

به سخنرانی پرداختند.
 در ادامه مدرسین و هنرآموزان هنرستان کشاورزی امام  علی )ع(  ضمن معرفی تخصص ها 
و رسته های شغلی خود به بیان برخی زمینه های مشترک قابل همکاری با دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اشاره کردند.
  دکتر سید کتولی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول ضمن استقبال از 

برگزاری چنین نشست های علمی، به برگزاری مستمر این نشست ها تأکید کرد.
 این نشست که با حضور هنرجویان هنرستان همراه بود با بازدید حاضرین از امکانات 

هنرستان شامل باغ هلو و انار، مزرعه زعفران و واحدهای گلخانه به پایان رسید.

**********
ساعت فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با موضوع 

بررسی خطبه ۱۱۲ نهج البالغه برگزار شد

ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع »بررسی خطبه ۱۱۲ نهج البالغه پیرامون مرگ« به 
صورت مجازی برگزار شد.

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و با 
بیان اینکه بحث مرگ و وظیفه ملک الموت در سخنان امیرالمومنین )ع( در نهج البالغه 
بیانگر عظمت و بزرگی ذات خداوند است گفت: ظرفیت محدود انسان نمی تواند یک 

موجود نامحدود را درک نماید و انسان قادر به درک ذات پروردگار نخواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین طاهری در ادامه با اشاره به حدیثی از امام صادق )ع( افزود: 
تسلط ملک الموت به جهان برای قبض ارواح در یک لحظه، حقیقتی است که برای 
ذهن بشر مادی قابل درک نیست. لذا تسلط ملک الموت بر کل دنیا مثل تسلط شما بر 
کاسه ای است که در جلوی شما قرار دارد و این هنوز از اسرار علمی است که ما از آن 

اطالع کافی نداریم. 
 گفتنی است: در پایان برنامه، حاضرین در جلسه پرسش هایی را در ارتباط با موضوع 

مطرح نمودند و پاسخ هایی در این زمینه ارائه گردید.
**********

پیام رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت 
فرارسیدن روز دانشجو

دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در پیامی فرا 
رسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت.

دکتر نجفی نژاد در این پیام آورده است: شانزدهم آذر، سالروز شهادت دانشجویانی حق 
طلب، ظلم ستیز و ضد استکباری است که با آگاهی، بصیرت و از خودگذشتگی خویش، 

شعله های استقالل و آزادی را در جامعه روشن کردند.
وی در این پیام افزوده است: دانشجویان، همواره در دوره های مختلف تاریخ، در حوزه های 
مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیشگام و حماسه ساز بوده اند و روز ۱۶ آذر 
سال ۱۳۳۲ نیز دانشجویان شهید: قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی، با خون خود این 

روز را به نمادی از استکبار ستیزی، هویت خواهی و آزادگی تبدیل کردند.
وی خاطرنشان کرده: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا، علی الخصوص 
شهدای دانشجو، این روز را به دانشجویان عزیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان تبریک عرض نموده و آرزو دارم با رفع ویروس کرونا، بار دیگر با حضور همه  
دانشجویان، شاهد فعالیت  آنها در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی در 

دانشگاه باشیم.
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انتشار کتاب »راه های استرآباد و تاثیر آن در تحوالت سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی از صفویه تا زندیه« در مرکز نشر دانشگاه

کتاب »راه های استرآباد و تاثیر آن در تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از صفویه تا 
زندیه«، نوشته دکتر قربان علی زاهدی، از کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان توسط مرکز نشر دانشگاه منتشر شد.
به صورت  بوده که  وزیری و شامل ۲۵۰ صفحه  این کتاب در قطع  است:   گفتنی 

الکترونیکی منتشر شده است.
 در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: در تاریخ ایران منطقه استرآباد به عنوان یکی 
از نواحی صاحب نام معرفی شده است . سابقه تاریخی این سرزمین و واقع شدن ان در 
شمال ایران در کنار جنگل های هیرکانی و دریای خزر این منطقه را محل رفت و آمد اقوام 

مختلف و نیز مهاجمین قرار داده است.
**********

به همت خانه طبیعت دانشگاه برگزار شد؛
 کارگاه آموزشی پرورش و تکثیر گیاهان در منزل برای دانش آموزان

به همت خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کارگاه آموزشی 
پرورش و تکثیر گیاهان در منزل برای دانش آموزان مقطع متوسطه  هنرستان امام صادق 

)ع(  شهرستان آق قال برگزار شد.
 در این کارگاه آموزشی که توسط دکتر مصطفی خوشحال سرمست، عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارائه شد به اهمیت و نقش گیاهان در 
زندگی انسان و اثر گیاهان زینتی در آرامش روان و سالمت انسان و اهمیت اقتصادی 

آنها پرداخته شد.
 گفتنی است: در پایان این کارگاه آموزشی، به صورت عملی تکثیر این گیاهان آموزش 

داده شد و دانش آموزان به تکثیر و کشت این گیاهان پرداختند.
**********

بر اساس نتایج ارزیابی دانشگاه  های سبز جهان، رتبه دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دنیا ارتقا یافت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر اساس نتایج رتبه بندی دانشگاه های سبز 
جهان )GreenMetric World University Rankings( که با هدف ارائه  
چشم  اندازی جامع همراه با شناخت شرایط موجود و سیاست  های مرتبط با محیط زیست 
و توسعه پایدار در دانشگاه های جهان برگزار می شود، موفق شد با ۳۵ پله صعود نسبت به 

سال گذشته، در رتبه ۵۱۵ جهان قرار گیرد.
در این پایگاه رتبه بندی بین المللی، تعهد هر دانشگاه شرکت کننده بر اساس سنجش و 
رتبه بندی شش شاخص: محیط زیست و زیرساخت، انرژی و تغییرات قلیمی، مدیریت 

پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش در هر دانشگاه انجام می شود. 
در رتبه بندی صورت گرفته در سال ۲۰۲۱ میالدی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان موفق شد در بین ۹۵۶ دانشگاه شرکت کننده  از ۸۰ کشور دنیا، رتبه ۵۱۵ 

و در میان ۴۲ دانشگاه کشور، رتبه هفدهم را کسب نماید.
›فتنی است: در این رتبه بندی جهانی، مرکز تحقیقات واخنینگن )هلند( در رتبه اول 
و دانشگاه های ناتینگهام )بریتانیا(، دانشگاه گرونینگن )هلند(، ناتینگهام ترنت )بریتانیا(، 

کالیفرنیا و دیویس )ایاالت متحده آمریکا( به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با محوریت ویژه برنامه های دهه فاطمیه و 
شهادت حضرت زهرا )س(، سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و نهم دی، روز 

بصیرت و میثاق امت با والیت، پنجم دی ماه، به صورت مجازی برگزار شد. 
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه با اشاره به لزوم 
تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با توجه به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در برنامه استانی ویژه این ایام توسط رهروان حاج قاسم، بر اهمیت اجرای این 

برنامه به صورت فاخر و باشکوه تأکید کرد.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ضمن بیان اهمیت برگزاری مراسم ایام فاطمیه و همچنین برگزاری 
با حوزه فرهنگی و بسیج  ایام در دانشگاه، به همکاری سایر واحدها  این  مراسم در 

دانشجویی تاکید کرد.
در این جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، مجموعه برنامه های در نظر گرفته شده 

برای اجرا در مناسبت های پیش رو را تشریح کرد.
در پایان این جلسه برخی از اعضای نیز نکاتی پیرامون برنامه های در نظر گرفته شده جهت 
بزرگداشت نهم دی ماه، شهادت حضرت فاطمه )س( و دومین سالگرد سردار سلیمانی 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی جهت اجرای برنامه ها اتخاذ شد.
**********

به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه؛ 
هم اندیشی علمی با موضوع نقش وحدت حوزه و دانشگاه در ترسیم آینده 

انقالب اسالمی برگزار شد

 به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نشست هم اندیشی علمی با موضوع »نقش وحدت 
حوزه و دانشگاه در ترسیم آینده انقالب اسالمی« با حضورطالب مدرسه علمیه الزهرا)س(، 
دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و واحد پژوهشی و فرهنگی 

مدرسه علمیه الزهرا)س(، در مدرسه علمیه الزهرا)س( برگزار شد.
 شرکت کنندگان این نشست به بیان مطالبی در خصوص کارکردهای دینی وحدت در 

زندگی بشریت و سالمت معنوی در جامعه پرداختند.
 در این نشست ضمن بیان فرمایشات امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری در زمینه 
هم اندیشی علمی و تهذیب اخالق در حوزه و دانشگاه، مطالبی در راستای تاکید پیشوایان 

دینی بر اهمیت دانش و علم آموزی ارائه شد.
 گفتنی است: از دیگر محورهای این هم اندیشی می توان به ضرورت آگاه به زمانه بودن 
دانشجو و طلبه، نقش وحدت حوزه و دانشگاه در ایجاد یک جامعه اسالمی پیشرفته 
و مستقل، پرهیز از تجددگرایی و تحجرگرایی محض در حوزه و دانشگاه، نقش حوزه 
و دانشگاه دراحیای فرهنگ اسالمی و حفظ اعتقادات دینی، نقش حوزه و دانشگاه در 

بصیرت افزایی و افزایش معنویت اشاره نمود.
 در پایان از تعدادی از حاضرین این هم اندیشی با اهدا لوح سپاسی از سوی مدیر مدرسه 

علمیه الزهرا)س( تقدیر شد.
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در راستای انجام پروژه پژوهشی مشترک شرکت آلومینای جاجرم و دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ 

کارشناسان ارشد شرکت آلومینای جاجرم از پایلوت در حال اجرای این 
پروژه بازدید کردند

جمعی از کارشناسان و مسئوالن شرکت آلومینای جاجرم با هدف تبادل اطالعات بیشتر 
در جهت پیشبرد پروژه پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با عنوان »بررسی پتانسیل گونه های مرتعی در گیاه پاالیی خاک های منطقه پایین  
دست سنگ شکن بوکسیت شرکت آلومینای ایران ـ جاجرم«، نوزدهم دی ماه، ضمن 
برگزاری نشست با تیم تحقیقاتی این پروژه، از محل آزمایشگاه و گلخانه اجرای این طرح 

بازدید کردند.
در این نشست تخصصی، تیم تحقیقاتی این پروژه که شامل جمعی از اساتید دانشکده 
مرتع و آبخیزداری و دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان دانشگاه می باشد، به ارائه 

توضیحاتی پیرامون فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی پرداختند.
در پایان این نشست مقرر شد نظرات تخصصی- اجرایی تیم تحقیقاتی پروژه در راستای 
مدیریت زیستی آلودگی های ناشی از ریزگردهای صنعتی، به شرکت آلومینای جاجرم 

ارائه گردد.
**********

توسط رئیس دانشگاه و به مناسبت روز پرستار صورت گرفت؛ 
تقدیر از زحمات و فداکاری های همسر همکار بیمار

حاج محمد ابراهیم مهتدی

دکتر نجفی نژاد به مناسبت روز پرستار با اهدای لوح تقدیر و نشان یادبود دانشگاه،ضمن 
ابراهیم مهتدی که  آرزوی سالمتی و شفای کامل برای همکار گرامی، حاج محمد 
سال هاست در بستر بیماری قرار دارد، از زحمات و فداکاری های همسر ایشان تقدیر 

و تشکر کرد.

 در این عیادت که به مناسبت والدت باسعادت بزرگ پرستار حرم اهل بیت)ع( حضرت 
زینب کبری)س( و روز پرستار و به همت امور زنان و خانواده دانشگاه انجام شد جمعی از 

بانوان دانشگاه حضور داشتند.
 در لوح تقدیر اهدایی به سرکار خانم ناهید کیا که توسط دکتر شعبان پور به عنوان نماینده 
دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه اهدا شد آورده شده: سال هاست همکار ارجمند و برادر 
عزیزمان، حاج محمد ابراهیم مهتدی به تقدیر الهی در بستر بیماری قرار گرفته اند. نیک 
می دانیم که در این سال ها با وجود انواع دشواری ها و تنگناها، در ابراز وفاداری و انجام 
وظایف اخالقی و انسانی و پرستاری از بیمار از هیچ کوششی فروگذار نکرده اید و نیک تر 

می دانیم که بیمار داری اگر دشوارتر از بیماری نباشد از آن آسان تر نیست.
 اکنون که در آستانه خجسته میالد حضرت زینب کبری)س(، بزرگ پرستار بیماران، 
خستگان و اسیران کربال هستیم، فرصت را مغتنم می شمارم تا به نمایندگی از جامعه 
دانشگاهی ضمن آرزوی شفای عاجل برای برادر بزرگوارمان، از زحماتی که طی این چند 
سال با شکیبایی و صبوری برای پرستاری از همکار ارجمندمان کشیده اید صمیمانه تشکر 
کنم و مراتب فروتنی و قدرشناسی خود را در برابر ایثار و از خودگذشتگی جنابعالی و 

فرزندان محترم ابراز دارم. دستان پر مهر حضرت حق یار و یاورتان باشد.
 گفتنی است: حاج محمد ابراهیم مهتدی، از کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان هستند که از سال ۱۳۹۵ در بستر بیماری است و برای ایشان از خداوند 

متعال طلب شفای عاجل و سالمتی را داریم.
**********

فراخوان اعزام اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان به دانشگاه اوشاک ترکیه

براساس تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
خصوص تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه، فراخوان اعزام استادان و 

دانشجویان دانشگاه به دانشگاه اوشاک ترکیه)برنامه اراسموس(، اعالم شد.
 بر این اساس مقرر شد تا دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت یک هفته جهت 
دوره آموزشی و تدریس و دو نفر دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه به مدت یک ترم 
تحصیلی با تقبل هزینه های سفر از طرف دانشگاه میزبان در رشته های مرتبط با مهندسی 
صنایع غذایی، علوم دامی، رشته های تولید گیاهی و علوم خاک، به آن دانشگاه اعزام شوند.

 از جمله شرایط پذیرش اعضای هیأت علمی می توان به مسلط بودن به زبان انگلیسی 
)درصورت داشتن مدرک ارائه نمایند(، تکمیل فرم فعالیت بین الملل با ارسال مدارک 

مرتبط طی دو سال اخیر و ارتباط موضوعی با تخصص های ذکرشده اشاره کرد.
 همچنین شرایط پذیرش دانشجویان نیز قبولی در امتحان جامع دکتری، داشتن حداقل 
نمره زبان)۵۰ در MSRT(، حداکثر دانشجوی ترم ۷ دکتری بودن، تصویب طرح 
پیشنهادی رساله، توصیه نامه استاد راهنما و داشتن برنامه تحقیقی مشخص در راستای 

رساله می باشد.

در ایامی که گذشت:
مرحومه کبری مردانی، طیبه صدیق زاده، عالیه احمدی و مرحوم اکبر سلطانی از کارمندان بازنشسته دانشگاه به دیدار 
معبود شتافتند که روابط عمومی دانشگاه، ضایعه درگذشت اندوهناک این همکاران ارجمند را به خانواده داغدار آنها و 

تمام کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
همچنین در این ایام، دکتر سمانه حاجی حسینی، دکتر ام البنی محمدرضاپور، دکتر بهروز دستار، دکتر فرشاد کیانی، 

دکتر محمد سوداگر، ماهرخ لیاقی، صدیقه امین زاده، نسرین فالحی، منصوره اسالمی، محمدحسین رحیمی، 
محمدرضا مقصودلو، مسلم خراسانی، موسی صدیق زاده، رمضان کشیر، علی صمدی، سیدمحمد حسینی، محمدعلی جبلی، 

مسلم غریب، ابولقاسم کریمی فرد، فاطمه عباسی، علی اکبر بهرام زمانی، محمد مهری، حسن مقصودلو و محسن صالحی 
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.
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مراسم نکوداشت روز دانشجو با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه، حجت 
االسالم والمسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، دکتر فروزه، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و جمعی 
از دانشجویان به صورت حضوری و مجازی، شانزدهم آذر ماه، در سالن اندیشه 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
تبریک روز ۱۶ آذر به دانشجویان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و 
شهدای گرانقدرانقالب اسالمی گفت: امیدوارم به برکت خون شهدا شاهد پیشرفت 

هرچه بیشتر در عرصه های مختلف کشور باشیم.

  دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه دانشجویان به عنوان قشر روشنفکر و آگاه، 
قدرت تحلیل درست موضوعات مختلف روز را دارند گفت: دانشجویان پیشگامان 
استکباری  و  استعماری  توطئه های  و  راحتی دسیسه ها  به  و می توانند  جامعه هستند 

دشمنان را بشناسند و آنان را خنثی کنند.
وی با تاکید بر اینکه دانشجویان همواره به عنوان پیشگامان عرصه روشنگری 
و آگاهی جامعه هستند گفت: دانشجویان باید با آموزش صحیح و کسب مهارت بیشتر، 

خدمات شایانی را به جامعه خود ارائه دهند.
در  خود،  علمی  ماموریت  بر  عالوه  باید  امروز  دانشجویان  گفت:  نجفی نژاد  دکتر 
ماموریت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز فعال باشند تا موجب رشد و ارتقای هرچه 

بیشتر جامعه شوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از نقشه های دشمنان ایجاد ناامیدی در بین جوانان 
است تا سیاست های خود را در جامعه ترویج دهند گفت: بخش اعظم پیشرفت های 
کشورهای توسعه یافته، در نتیجه جذب نیروهای نخبه از کشورهایی است که خودباوری 

جوانان آنها در اثر ایجاد ناامیدی از بین رفته است.
دکتر نجفی نژاد بر حل شدنی بودن چالش ها و مشکالت جامعه به دست 
دانشجویان تاکید کرد و افزود: امروزه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور ظرفیت بسیار 
باالیی برای پرورش نخبگان در جامعه دارند و دانشجویان باید با انگیزه و امید باال و تالش 

فراوان، قله های علم و دانش را فتح کنند.
گفتنی است: اجرای مجازی گروه موسیقی مهرگان، تجلیل از دانشجویانی که در 
عرصه های مختلف علمی موفق به اخذ رتبه کشوری شده بودند و قرائت بیانیه دانشجویان 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت روز دانشجو از دیگر برنامه های 

اجرا شده در این مراسم بود.

مراسم نکوداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مراسم روز دانشجو با بیان اینکه ۱۶ آذر، سالروز 
شهادت دانشجویانی است که با تغییر سبک زندگی خود به نمادی از استکبارستیزی تبدیل شدند گفت: 
هرگاه دانشجویان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وارد شده اند نقشی اثرگذار را ایفا 

کرده اند.
 وی با اشاره به بیانات حضرت امام خمینی )ره( و رهبر فرزانه انقالب در خصوص اهمیت جایگاه 

دانشجویان در کشور گفت: علم و دانش عرصه ای است که کلید پیشرفت و تعالی هر ملتی خواهد بود.
 ایشان جهاد علمی را یکی از مصداق های بارز جهاد فی سبیل ا... دانست و افزود: جهادگران جهاد علمی 

می توانند ثمرات زیادی را برای جامعه داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتخارات بسیاری را از 
ابتدای تاسیس  تاکنون در عرصه های مختلف کسب نموده اند و اطمینان دارم کسب این افتخارات ادامه دار خواهد بود .

مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: 

شانزدهم آذر، روز استکبارستیزی دانشجویان است
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
مراسم نکوداشت روز دانشجو با بیان اینکه در آیات قرآن، خداوند متعال به علم و علم آموزی تاکید 
فراوان داشته است گفت: علم و دانش باید بتواند موجب ترقی انسان و انسانیت شود و در مسیر اخالق، 

انسانیت و معنویت قرار گیرد و در غیر اینصورت خطرناک است و اثرات مخربی دارد.
 حجت االسالم والمسلمین طاهری تصریح کرد: در کشور ما دانشمندان زیادی بوده اند که با پشتوانه 
معنوی باال، موانع موجود در مسیر را رفع کرده و با بهره گیری از دانش، در مسیر خود، منشاء خدمت و اثر در 

جامعه شده اند.
ایشان ۱۶ آذر را روز استکبارستیزی دانشجویان دانست و افزود: دانشجویان و نخبگان کشور باید ارزش 

خود را بخوبی بدانند و از مسیری که آنها را از معنویت دور می کند فاصله بگیرند.
وی با اشاره به جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین 
دانشگاه های کشور خاطرنشان کرد: امروز سیاست با علم آمیخته است و دانشجویان باید با علم، اخالق، 
بصیرت و شناخت دشمنان و ظرفیت های موجود در راستای ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه دانشگاه تالش کرده و 

زمینه ساز رفع مشکالت جامعه شوند.

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مراسم روز دانشجو؛ 

توجه به علم و دانش 
کلید پیشرفت و تعالی هر ملتی خواهد بود
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آیین رونمایی از ۱۵ عنوان کتاب تازه منتشر شده در مرکز نشر دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، 
صاحبان آثار و جمعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، بیست و سوم آذرماه، 

در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 
این آیین، کتاب را یکی از بهترین و ماندگارترین آثار علمی دانست و گفت: در 
شیوه نامه ها و آیین نامه ها، کتاب بسیار مظلوم واقع شده و نیاز است که به ارزش واقعی 

آن توجه بیشتری شود.
 دکتر رضایی افزود: کتاب به دلیل مطلوب بودن و ماندگاری آن از دیرباز دارای ارزش 

و اعتبار باالیی است و نسبت به سایر مکتوبات از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
 در ادامه مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با بیان اینکه زکات علم 
بر اساس آیات قرآن کریم نشر آن است گفت: در دوره ای که کتاب در جامعه مغفول 
مانده است، خوشبختانه در این دانشگاه شاهد فعالیت مداوم اعضای هیأت علمی دانشگاه 

در راستای تهیه، تدوین و نشر کتاب هستیم.
 وی سپس ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه، 
به بیان برنامه های آتی این مجموعه از جمله الکترونیکی کردن کتاب های منتشر شده در 

مرکز نشر دانشگاه پرداخت.
 کتاب کمباین برداشت غالت توسط دکتر آزادبخت و مهندس ترشیزی، کتاب آشنایی 
با میوه های وحشی و خودرو استان گلستان توسط دکتر علیزاده و دکتر نظری، کتاب 
راه های استرآباد توسط دکتر قربان علی زاهدی، کتاب زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور 
در کشاورزی توسط دکتر عبداهلل زاده و دکتر شریف زاده، کتاب راهبردهای بهبود تحمل به 
تنش شوری در گیاهان زراعی توسط دکتر گالشی و دکتر آناقلی و کتاب زبان برنامه نویسی 
پایتون برای علوم محیطی توسط دکتر کمکی، مهندس افضل زاده و مهندس نجفی از 

جمله کتاب های تألیف شده بودند که از آنها رونمایی شد.
حشره کش ها،  آفت کش ها:  سنجی  زیست  شامل  کتاب  عنوان  سه  همچنین   
بیمارگرکش ها، علف کش ها« توسط دکتر رضوی دکتر قرخلو دکتر حسن پور و مهندس 
صانعی، کتاب گل مغربی توسط دکتر قاسم نژاد، مهندس سهرابی و مهندس منصوری و 

کتاب پرورش زنبور عسل چاپ دوم توسط دکتر جعفری آهنگری گردآوری شده است.
از دیگر کتاب های رونمایی شده، ۶ عنوان کتاب ترجمه شده شامل کتاب کشت بافت 
گیاهی توسط دکتر سرمست و دکتر علیزاده، کتاب دانش آلودگی محیط زیست توسط 
 Arc دکتر حسن رضایی، مهندس عموشاهی و مهندس رویش، کتاب کاربرد نرم افزار
Gis در مدیریت آب و محیط زیست توسط دکتر کامیاب و مهندس علیپور، کتاب 
میکروپالستیک های آب شیرین توسط دکتر هدایتی، دکتر ذاکر و مهندس امل بیت 
سیاح، کتاب نانو مواد و غشاهای پلیمری توسط دکتر افرا و مهندس ایرایی و کتاب ترسیب 

کربن در خاک های مناطق خشک توسط دکتر عسگری می باشد.
 گفتنی است: در این آیین صاحبان آثار به ارائه توضیحاتی مختصری پیرامون محتوای 

کتاب منتشر شده پرداختند.
 الزم به ذکر است: در پایان این مراسم از صاحبان اثر با اهداء هدیه و لوح تقدیر 

تجلیل شد.

 آیین رونمایی از ۱۵ عنوان کتاب تازه منتشر شده در مرکز 
نشر دانشگاه برگزار شد

اخذ مجوز پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو توسط شرکت دانش بنیان نانو 
نوین پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم 
از   IRC کد  پروانه ساخت  اخذ  به  موفق  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشگی گردید.
دکتر حسین یوسفی دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب و مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه با اعالم این 
خبر  گفت: از اوایل دوره همه گیری کرونا، شرکت نانو نوین پلیمر علیرغم مخاطرات و 
ریسک زیاد ابتال به ویروس کرونا و در یک اقدام جهادی و مبتنی بر پژوهش های علمی 
با همت نیروهای جوان اقدام به تولید ماسک های تنفسی با کیفیت استاندارد کرده تا 

بتوانیم سهم کوچکی در نظام سالمت جامعه داشته باشیم. 
وی افزود: در این راستا، مجوزهای متعدد و الزام برای تولید این محصوالت که 
 ،GTIN شامل: پروانه بهره برداری، مجوز دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران کد، کد
استاندارد ISO۱۳۴۸۵، تاییدیه سازمان انرژی اتمی و در نهایت پروانه ساخت کد  

IRC از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت بود را دریافت کردیم.
اجرای  در  دارو  و  غذا  سازمان  دلیل سخت گیری های  به  کرد:  نشان  وی خاطر 
پروتکل ها  و ممیزی های دقیق و سخت گیرانه و نیز نیازمندی به مدارک متعدد و انجام 
آزمون های مختلف و نیز مشغله زیاد سازمان غذا و دارو زمان اخذ این مجوز طوالنی 
گردید که در نهایت در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ و بعد ازطی کردن همه الزامات و انجام 
آزمون های مختلف و اجرای پروتکل ها، این شرکت موفق به اخذ مجوز پروانه ساخت از 
اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو شد که مهمترین مجوز در تولید تجهیزات 

پزشکی است.
نتیجه  که  تنفسی  ماسک های  انواع  تولید  پروژه  افزود:  ادامه  دکتر یوسفی در 
تجاری سازی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس آرمین جمالی، دانشجوی دکتری گروه 
تکنولوژی و مهندسی چوب با عنوان تولید نانوماسک های تنفسی از نانوسلولز جهت 
جذب ریزگردهای هوا  بوده طی دو سال گذشته و علیرغم فراز نشیب های زیاد توسعه 

خوبی در کیفیت و تنوع محصول داشته و توانسته برای ۱۷ نفر از جوانان  و دانشجویان 
گرگانی اشتغالزایی کند و بخشی از نیاز استان گلستان و مازندران و واحدهای درمانی 
کشور نظیر بیمارستان های بیرجند، تویسرکان، اهواز، سنندج، بندرعباس، بوشهر، تهران، 
کرمان، زنجان، سنندج، شهرکرد، شیراز، بشرویه، کرج و ... به محصول ماسک تنفسی 

استاندارد را تامین نماید.
وی در پایان ابزار امیدواری کرد: با عنایت به ارتقای سطح کیفیت محصوالت 
شرکت و در صورت صدور مجوز صادرات ماسک از کشور، بتوانیم جهت اخذ استاندارد 

اروپا CE اقدام نموده تا راه برای صادرات محصول هموار شود.
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کلینیک گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هشتم دیماه با حضور 
دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه، دکتر حق نما، رئیس سازمان حفظ نباتات گلستان، دکتر 
روشنی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، نمایندگان انجمن 
صنفی کشاورزان گلستان،جمعی از مدیران دانشگاه و اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی 

دانشگاه  افتتاح شد.
با توجه به وجود پتانسیل باالی علمی و آزمایشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
کلینیک گیاهپزشکی با هدف بررسی سالمت گیاهان تشکیل و مشکالت مربوط به آفات و بیماری آن ها 

تشخیص داده شده و سپس روش کنترل متناسب با نوع مشکل، اتخاذ می  شود. 
همچنین این کلینیک به عنوان یک مرکز اطالعاتی و خدماتی، مشکالت کشاورزان را درخصوص 
سالمت محصول مورد بررسی قرار داده و نقش واسطه را بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و جامعه کشاورزان 

ایفا کرده و فنون نوین را مستقیما در اختیار آنان قرار می دهد.
گفتنی است: یکی از اهداف مهم تشکیل این کلینیک ها، بوجود آمدن محل و کانالی برای کشاورزان 
است تا مستقیما به متخصصین  و محققین کشاورزی دسترسی پیدا کنند و مشکالتی که از اولویت 

بیشتری برای تحقیق و پژوهش برخوردارند را به آن ها انتقال دهند.

افتتاح کلینیک گیاهپزشکی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
شتاب دهنده سریر، بیست و سوم آذرماه، به صورت مجازی برگزار شد.

این تفاهم نامه با هدف پیشبرد همکاری در زمینه سرمایه گذاری مشترک، استقرار 
آموزشی،  رویدادها، دوره های  برگزاری  اشتراکی،  کار  و فضای  تیم ها در شتابدهنده 

دورهمی ها و تجاری سازی ایده ها، محصوالت و خدمات فناورانه به امضاء رسید. 
در این نشست دکتر رضایی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اشاره 
به ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب سرمایه گذاری نوآورانه دانش بنیان در 
دانشگاه گفت: امیدواریم شرکت های نوآور، فناوران و سرمایه گذاران نوآفرین برای 
استقرار در زیست بوم نوآفرینی روبه رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

دعوت ما را قبول و بتوانیم در زمینه های مختلف با آنها همکاری داشته باشیم. 
در ادامه دکتر فرجادیان به نمایندگی از مجموعه سریر، مراتب آمادگی 
این مجموعه را جهت همکاری الزم با دانشگاه اعالم کرد و گفت: با استفاده 
از ظرفیت های موجود می توانیم همکاری مناسبی در بخش تولید و پرورش آبزیان در 
استان و توسعه زنجیره ارزش صنعت غذا از طریق حمایت از شکوفایی ایده های نوآورانه 

داشته باشیم. 
همچنین در این نشست دکتر معظمه کردجزی مشاور کارآفرینی دانشکده 
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  و  سریر  مجموعه  همکاری  پیشینه  به  شیالت 
منابع طبیعی گرگان در زمینه برگزاری کارگاه و فراخوان دوره شتاب دهی و 
ظرفیت های موجود اشاره کرد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم از ظرفیت های 

موجود در هر دو بخش در جهت پیشبرد اهداف کارآفرینی دانشگاه استفاده کنیم.
در ادامه دکتر شریف زاده مدیر مرکز کارآفرینی و سرپرست مرکز نوآوری 

و فناوری دانشگاه، زمینه های همکاری، فرآیندها و چشم انداز عملیاتی نمودن 
تفاهم نامه را تشریح کرد و گفت: شرکت دانش بنیان سامانه های رهگیری یکپارچه 
ارائه ی خدمات تخصصی آغاز  راهبر سریر، شرکتی پیش رو در زمینه  شتاب دهی و 

کسب وکار است. 
گفتنی است: این شرکت از طریق فراهم آوردن بستر مناسب جهت همکاری با 
اکوسیستم کارآفرینی و کسب وکارهای نوپا)استارت آپ ها(، حمایت از ایده های نوآورانه 

را عملی می سازد. 
این مجموعه با همراهی و حمایت مستمر خود از کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان، 
از  گرفتن  بهره  با  و  تالش  بازار  به  آن ها  خدمات  و  محصوالت  اتصال  راستای  در 
زیرساخت های موجود در هلدینگ های هشت گانه و شرکت های زیر مجموعه شرکت 

سرمایه گذاری غدیر، برای خلق زنجیره های جدید ارزش اقدام می کند.

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه محور منطقه صورت گرفت: 

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با شتاب دهنده سریر

به منظور  توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، 
ترویجی،  فرهنگی، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود طرفین، تفاهم نامه ای بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان و شرکت  ارمغان سالمت آوید، منعقد شد.
همکاری های  توسعه  و  تقویت  به  می توان  نامه  تفاهم  این  موضوعات  از   
فی مابین با هدف دسترسی و به کارگیری تجربه، دانش فنی و فن آوری 
کاربردی،  توسعه ای،  مطالعاتی،  پژوهشی،  طرح های  اجرای  در   روزآمد 
مشاوره ای و آموزشی و ترویجی و فرهنگی در موضوعات مورد نیاز و تایید 

طرفین اشاره کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و دانشگاهی 
بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شرکت ارمغان سالمت آوید
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آیین گرامیداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه، حجت االسالم 
و المسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و 
جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه، سی ام آذر ماه، در سالن خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
 در این آیین از پژوهشگران برتر دانشگاه شامل دکتر سیدحسین حسینی فر، به عنوان 
پژوهشگر برجسته دانشگاه، پژوهشگر نمونه در چاپ مقاالت ISI و پژوهشگر برتر دانشگاه 
 ISI شیالت و محیط زیست، دکتر هدی شهیری طبرستانی، به عنوان کیفی ترین مقاله
و باالترین رشد شاخص هرش )H-Index(در گروه علوم و صنایع غذایی، دکتر پرستو 
پورعاشوری، به عنوان پژوهشگر برتر در باالترین سطح فناوری )TRL۹(دانشگاه، دکتر سید 
علی اکبر هدایتی به عنوان پژوهشگر نمونه مقاالت علمی و پژوهشی، پژوهشگر برتر در 
باالترین سطح فناوری )TRL۹( دانشگاه و باالترین شاخص رشد شاخص هرش در گروه 
تولید و بهره برداری آبزیان، دکتر مصطفی خوشحال سرمست و دکتر دکتر مهدی علیزاده، به 
عنوان پژوهشگران نمونه از ترجمه کتاب، دکتر غالم حسین عبداله زاده و دکتر محمد شریف 
شریف زاده، به عنوان پژوهشگران نمونه در تالیف کتاب و دکتر عبداله زاده، به عنوان پژوهشگر 
برتر دانشکده اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دکتر واحد بردی شیخ، به عنوان پژوهشگر نمونه 
از جذب بیشترین بودجه از خارج دانشگاه، دکتر حسین کاظمی، به عنوان پژوهشگر برتر 
دانشکده تولید گیاهی، دکتر سیدمهدی جعفری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده صنایع 
غذایی، دکتر تقی قورچی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم دامی، دکتر مژگان سادات 
عظیمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مرتع و آبخیزداری، دکتر حمیدرضا عدالت به 
عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دکتر محمد محسن آزادبخت، به 
عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی آب و خاک و دکتر شعبان شتایی جویباری به عنوان 

پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل و باالترین رشد شاخص هرش در گروه جنگلداری معرفی 
و از آنها تقدیر شد.

در ادامه از دکتر سعید گرگین، به عنوان پژوهشگر برتر روابط بین الملل و از دکتر معظمه 
کردجزی به عنوان مشاور کارآفرینی، دکتر حسین یوسفی به عنوان کارآفرین برتر هیأت 
علمی و محمدصادق اشرقی و بهرنگ لطیفی به عنوان دانشجویان برتر کارآفرینی تجلیل شد.

 سپس از دکتر سیده ساناز رمضانپور از گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دکتر خدایار 
همتی از گروه باغبانی، دکتر افشین سلطانی از گروه زراعت، دکتر علی افشاری از گروه 
گیاهپزشکی، دکتر رامتین جوالیی از گروه اقتصاد کشاورزی، دکتر محمدرضا محبوبی از 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر عباسعلی حاجی بگلو از گروه تکثیر و پرورش آبزیان، 
دکتر مرجان محمدزاده از گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست، دکتر سید مهدی اجاق از 
گروه عمل آوری محصوالت شیالتی، دکتر سمیه نمرودی از گروه مدیریت حیات وحش، دکتر 
بهروز دستار از گروه تغذیه دام و طیور، دکتر سیدرضا هاشمی از گروه ژنتیک و فیزیولوژی دام 
و طیور، دکتر داوود رسولی از گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دکتر مجتبی بارانی مطلق از 
گروه علوم و مهندسی خاک، دکتر احمد تقی زاده سرایی از گروه مکانیک بیوسیستم، دکتر 
میثم ساالری جزی از گروه مهندسی آب، دکتر امان محمد ضیایی فر از گروه مهندسی مواد و 
طراحی و دکتر محمدرحیم فروزه از گروه مدیریت مرتع به عنوان پژوهشگران برتر باالترین 

رشد شاخص هرش )H-Index( تجلیل شد.
 همچنین از دانشجویان برگزیده دانشگاه شامل فرحناز کاکاوند، دانشجوی برگزیده مقطع 
کارشناسی ارشد، احمد محمدی یلسوئی، دانشجوی برگزیده مقطع دکتری و احمدرضا جبله، 

دانشجوی نمونه مقطع دکتری در بنیاد فرهنگی البرز تقدیر شد.
 در پایان نیز از کارکنان و اعضای دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان گلستان تقدیر 

به عمل آمد.

آیین گرامیداشت و تجلیل از 
پژوهشگران برگزیده دانشگاه برگزار شد

از پژوهشگران و فناوران برگزیده   آئین اختتامیه بیست و دومین جشنواره تجلیل 
کشور با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، وزیرکشور، وزیر ورزش و جوانان و معاون 
علمی، فناوری رییس جمهور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد 
که طی آن دکتر سید حسین حسینی فر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 

انتخاب و معرفی شد.
 در این آئین عالوه بر دکتر حسینی فر از ۲۲ پژوهشگر برگزیده دیگر از دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

کشور و ۱۰ فناور برگزیده نیز که برای رفع نیازهای کشور بیشترین تالش را داشتند تجلیل شد.
  گفتنی است: انتخاب نفرات برگزیده از بین ۳۵۶ پژوهشگر برتر دانشگاهی معرفی شده به وزارت 

علوم و پس از داوری های مختلف صورت گرفت.

در آئین اختتامیه بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور: 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 به عنوان پژوهشگر برتر کشور معرفی شد
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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آیین گرامیداشت و 
تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه بر اهمیت جایگاه اعضای هیأت علمی 
دانشگاه تاکید کرد و گفت: اساتید دانشگاه، عالوه بر تربیت نسل های آینده، 
ارتقای سطح جامعه و دستیابی به  انجام فعالیت های آموزشی، در رشد و  با 

فناوری های نوین و تبدیل آنها به محصول نقش ویژه ای دارند.
دکتر نجفی نژاد با بیان روایتی از پیامبر گرامی اسالم)ص( و امامان معصوم)ع( 
بر تالش انسان در راستای پیشرفت و ارتقاء خود با بهره گیری از استعدادها و 
ظرفیت های درونی در ابعاد مختلف تاکید کرد و افزود: جامعه دانشگاهی، قوه 
عاقله جامعه هستند و باید با پویایی، تحرک و پیشرفت، موجب ارتقای خود، دانشگاه 

و جامعه شوند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه فعالیت خود را صرفا با هدف آموزش نیروهای 
انسانی متخصص آغاز کرد و سپس با تغییر سیاست های وزارت علوم، به عرصه 
فعالیت های  و  ثروت  به  دانش  تبدیل  مرحله  در  اکنون  و  شد  وارد  پژوهش 
علوم  دانشگاه  شده،  منتشر  شاخص های  و  آمارها  اساس  بر  است گفت:  کارآفرینی 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی سال های اخیر پیشرفت بسیار مناسبی در حوزه های 

مختلف داشته که حاصل همت، تالش و پشتکار تمامی دانشگاهیان دانشگاه است.

وی در ادامه راه اندازی مرکز رشد را یکی از مهمترین اقدامات انجام شده 
در دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی شرکت و هسته های فناور و 
شرکت های دانش بنیان در دانشگاه مشغول فعالیت هستند که می توانند در رفع نیازهای 
جامعه و رفع مشکل بیکاری تعداد زیادی از فارغ التحصیالن دانشگاه که به عنوان یک 

چالش جدی مطرح است، ایفای نقش نمایند.
به  توجه  عدم  و  ناامیدی  از  پرهیز  تحرک،  پویایی،  بر  نجفی نژاد  دکتر   
محدودیت ها تأکید و خاطرنشان کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاه باید نماد امید 
در جامعه باشند و با استفاده از ظرفیت های موجود، تجمیع امکانات و کنترل منابع در 

رفع چالش های موجود اقدام کنند.
در ادامه دکتر قرخلو، مدیر پژوهش و فناوری و دکتر حسینی فر، مدیر کتابخانه و 
مرکز نشردانشگاه به ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های انجام شده در حوزه های 

مربوطه پرداختند .
همچنین دکتر اسماعیل زاده، در این مراسم به ارائه مراحل راه اندازی کارخانه الکل 
طبی توسط بخش خصوصی با کمک دانش فنی دانشگاه پرداخت و بر قابل حل بودن 
بسیاری از مشکالت موجود در جامعه با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود با 

بهره مندی از علم و دانش تأکید کرد.

دکتر نجفی نژاد در آیین گرامیداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه عنوان کرد: 

اعضای هیأت علمی دانشگاه باید نماد امید در جامعه باشند

اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور در محل مجتمع کشاورزی 
و گردشگری فرش فارم، واقع در شهرستان مینودشت، ضمن بازدید از این 
مجتمع، نشستی تخصصی با محوریت بررسی مشکالت و مسائل بخش های 

مختلف مجتمع برگزار کردند.
مهندسی  گروه  علمی  هیات  و عضو  نشست  دبیر  وارسته،  فریال  دکتر 
علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه در این خصوص گفت:  این بازدید و نشست 

تخصصی در راستای سلسله نشست های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز با 
هدف ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت انجام شده است.

سپس مهندس حسینی، مدیر باغبانی مجتمع کشاورزی و گردشگری فرش فارم، 
ضمن تشکر از حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه، توضیحاتی را پیرامون بخش های 

مختلف مجتمع، فعالیت ها، اهداف و برنامه های آتی مجموعه ارائه کرد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه در این سفر یک روزه از بخش های مختلف مجموعه 
شامل: ۱۶ هکتار باغ زیتون )طرح طوبی با قدمتی ۲۰ ساله و دارای تنوع ارقام تجاری 
خارجی و ایرانی(، کلکسیون ژنوتیپ های زیتون ایران ) چهارمین بانک زیتون دنیا(، 
۵ واحد گلخانه به مساحت تقریبی ۱۵۰۰۰ متر مربع که شامل ۴ گلخانه خاکی 
)برای پرورش گوجه فرنگی، الیم کوات، گیاهان زینتی( و یک گلخانه هیدروپونیک 
)با سیستم ژئوترمال(، نهالستان توت ) برای بازسازی صنعت نوغان داری(، باغ های 
انجیر و خرمالو جمعا به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع و باغ تمشک به مساحت ۱۰۰۰۰ 
مترمربع، باغ متراکم هسته داران شامل ارقام مختلف آلو، هلو، شلیل و گالبی با پایه 

کشت بافتی بازدید کردند.
در پایان، از مدیر مجتمع کشاورزی و گردشگری فرش فارم، برای تبادل علمی و 
همکاری های مشترک برای حضور در جلسه گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان دعوت به عمل آمد.
بازدید علمی و نشست تخصصی، دکتر مشایخی، دکتر  این  گفتنی است: در 
همتی، دکتر زارعی، دکتر قاسم نژاد، دکتر خراسانی نژاد، دکتر وارسته، دکتر خوشحال 
سرمست و دکتر موسوی زاده، اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و 

فضای سبز دانشگاه حضور داشتند.

با هدف ارتباط دانشگاه با صنعت؛ 

بازدید و نشست تخصصی اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز 
دانشگاه از مجتمع کشاورزی و گردشگری فرش فارم انجام شد
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در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک بین کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با حضور دکترنجفی نژاد 
رئیس دانشگاه، نظری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان، کلثوم 
کریم آبادی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و جمعی 
از مدیران و مسوولین حوزه کارآفرینی دانشگاه، طرح گلخانه تخصصی پرورش 
کاکتوس های زینتی زهره و سبحان باوفا، با اعتبار ۱۱۰۰ میلیون ریال و اشتغال زایی۳ 

نفر و به مساحت ۳۰۰ متر مربع در سازه های گلخانه پردیس دانشگاه افتتاح گردید.
رئیس دانشگاه با بیان همکاری های صورت گرفته در خصوص اجرای این طرح 
گفت: این فعالیت ها به منظور افزایش زمینه های همکاری دانشگاه انجام شده و آمادگی الزم 

را برای پذیرش مددجویان به ویژه جوانان و افراد شاغل در زمینه کشاورزی داریم.
دکترنجفی نژاد افزود: در ادامه اجرای این تفاهم نامه و در گام دوم همکاری ها، کمیته 
امداد می تواند با معرفی تعداد بیشتری از افراد مستعد در این زمینه، با ما همکاری بیشتری 
داشته باشد. دانشگاه نیز آمادگی دارد تا فضای بیشتری را در اختیار این افراد قرار دهد تا 
نسبت به راه اندازی مشاغل و فعالیت های کارآفرینی اقدام نموده و در همین راستا از فضاهای 

آموزشی و از تجارب  اساتید دانشگاه بهره مند شوند.
وی در ادامه بیان داشت: اجرای این طرح را می توان به صورت یک مدل همکاری بین 
دانشگاه و سایر ادارات معرفی کرد تا آنها نیز بتوانند وارد این عرصه شده و به فعالیت کارآفرینی 

پرداخته و از پتانسیل علمی و آموزشی دانشگاه استفاده کنند. 

مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
نیزضمن تبیین رسالت اجتماعی دانشگاه، گزارش مختصری از اقدامات صورت 
گرفته در خصوص اجرای مفاد این تفاهم نامه مشترک ارایه کرد و گفت: اجرای این 

طرح تبلور این همکاری و در راستای رسالت اجتماعی دانشگاه است. 
دکتر شریف زاده افزود: دیدگاه جدید دانشگاه دعوت از شاغلین عرصه های کشاورزی 
به تحصیل و کسب دانش علمی  و استفاده از مهارت های کارآفرینی آنها در دانشگاه و انتقال 

آن به جامعه است.
فرآیند  از شرایط،  کوتاهی  گزارش  این طرح  مجری  باوفا،  ادامه سبحان  در 
و سختی های این کار و ویژگی های تولیدات گلخانه ای ارایه داد و گفت: در حال 
حاضر این آمادگی را داریم تا  دانش تخصصی و تجربیات خود را در اختیار دانشجویان، 
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی و عالقه مندان به ورود به این عرصه قرار دهیم تا آنها نیز 

بتوانند وارد این فضای کسب و کار شوند.
همچنین مهندس نظری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ضمن 
تشکر از همکاری های دانشگاه و در اختیار قراردادن این گلخانه به مجری طرح 
اشتغال امداد گفت: این طرح با اعتباری به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان توانسته شرایط 
اشتغال زایی برای سه  نفر را مهیا کند و امیدواریم در ادامه با اجرای چنین طرح هایی با 
همکاری دانشگاه و کسب مشاوره های تخصصی، آموزش، نظارت و بازاریابی محصوالت تولید 

شده، شرایط بهتری برای جوانان بوجود آوریم.

توسعه  زمینه  دانشجو محور در  اجتماعی  کارآفرینی  افتتاح طرح  مراسم 
زنجیره ارزش گیاهان دارویی با محصولی بنام دمنوش های نیکینو با حضور دکتر 
نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندس یوسفی 
نایب رییس اتاق بازرگانی گرگان، خانم کریم آبادی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، 
نوسازی و تحول اداری استانداری و جمعی از اعضای هیات علمی، مدیران، و 
مسوولین حوزه کارآفرینی دانشگاه و دانشجویان، یازدهم دی ماه در محل مرکز 

نوآفرینی دانشجویی برگزار شد.
رویکرد  موفقیت  و  نشانگر شکوفایی  را  ابتکاراتی  چنین  نجفی نژاد  دکتر 
دانشجویان  توانمندسازی  برای  متعهدانه  و  تحول دغدغه مند  برای  دانشگاه 
از طریق فراهم سازی فرصت های کارورزی، کارآموزی و کاربینی آنان در حین 
تحصیل عنوان کرد و گفت: دانشگاه به عنوان یک نهاد عمومی و اجتماعی، همواره به 

دنبال تعامل و مشارکت با جامعه است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اهمیت نقش بخش 

خصوصی و صنعت را برای پیشبرد توسعه اقتصادی دانش بنیان مهم دانست و 
افزود: همکاری چندجانبه دانشگاه و بخش خصوصی در کنار ترویج فرهنگ نوآوری، برای 

توسعه استان و کشور ضروری است. 
وی با بیان گزارشی از جذب و تسهیل سرمایه گذاری های بخش خصوصی در 
دانشگاه گفت: پیامدهای این سرمایه گذاری ها می تواند برای عرضه محصول و خدمات 
مورد نیاز جامعه و نیز توسعه فرصت های اشتغال حین تحصیل برای دانشجویان مفید و 
موثر باشد و در ادامه شاهد ثمربخشی تحقیق و توسعه و آموزش در بخش کارآفرینی باشیم.
در ادامه خانم بستان بان، به عنوان کارآفرینی اجتماعی و سرمایه گذار خصوصی 
به معرفی اهمیت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی پرداخت و با اشاره به روند 
شکل گیری همکاری مشترک با دانشگاه گفت: ما به اهداف اولیه خود در این طرح 
که همان افتتاح این مجموعه بود رسیدیم که این مهم با همکاری دانشگاه و بهره گیری 

از نیروی خالق دانشجویان بوده تا مقدمات نوآوری و شکوفایی در این زمینه فراهم شود.
مهندس یوسفی معاون اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، 
شبکه سازی و همکاری بین سازمان ها و موسسات مختلف با محوریت دانشگاه را 
رمز موفقیت طرح ها، بویژه در زمینه ایجاد اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان 
و توانمندسازی آنها از طریق کسب مهارت های تجربی و عملی در محیط های 
کارگاهی معرفی کرد و گفت: شناخت بازار و نوآوری برای رقابت در بازارهای منطقه ای 
و بین المللی به عنوان عامل کلیدی، پایداری و سودآوری سرمایه گذاری های اقتصادی است 
که در این زمینه، اتاق بازرگانی برای تسهیل مناسبات بازار و تجارت از طریق ارایه خدمات 

آموزشی و مشاوره ای در کنار دانشگاه اعالم آمادگی می کند.
گفتنی است: این طرح با هدف توسعه فرصت های کارآموزی، کارورزی، کاربینی، 
اشتغال دانشجویی و حمایت از توسعه کسب وکارها در امتداد زنجیره ارزش گیاهان دارویی 
در مجتمع نوآفرینی آغاز به کارکرده که حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی با محوریت 

دانشگاه است.
در پایان حضار ضمن بازدید از فرایند تولید، با زیرساخت های تحقیق و توسعه مستقر 

در کارگاه، و نمونه محصوالت عرضه شده با برند دمنوش های گیاهی نیکینو آشنا شدند. 
الزم به ذکر است: در حال حاضر، عرضه دمنوش های گیاهی، خدمات تحقیق و توسعه 
تخصصی کارگاهی، خدمات بسته بندی و برندینگ و خدمات مشاوره ای مرتبط در این 

کارگاه با کمک دانشجویان در حال انجام است.

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان: 

گلخانه تخصصی پرورش کاکتوس های زینتی افتتاح شد

افتتاح طرح کارآفرینی اجتماعی دانشجو محور در زمینه توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی 
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به گزارش روابط عمومی؛ مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و عزاداری ایام فاطمیه، سیزده تا پانزدهم دی ماه با حضور 
جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه های استان، دانشجویان و عموم مردم در محل 
مسجد النبی )ص( پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
والمسلمین  االسالم  ادامه حجت  در  و  دعا شروع  و  قرآن  قرائت  با  مراسم 
گرزین، مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان به بیان نکاتی در خصوص مکتب حاج 
قاسم سلیمانی پرداخت و با اشاره به اینکه تمام انحرافات تاریخ اسالم از بی 
تفاوت بودن نخبگان و خواص شکل گرفته است، گفت: مهمترین ویژگی شهید 

سلیمانی بی تفاوت نبودن او نسبت به همه مظلومان بود.

حجت االسالم عباسعلی گرزین با اشاره به اینکه داغ شهادت سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی هیچ گاه سرد نخواهد شد افزود: داغ این شهید برای 

همیشه در دل های ما و همه آزادگان دنیا شعله ور خواهد ماند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان نسبت به بی خیالی و بی تفاوتی در 
جامعه نسبت به تحوالت دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هشدار داد و گفت: 
در جامعه اسالمی همه افراد نه تنها باید نسبت به همه کشور دغدغه داشته باشند بلکه 

باید اندیشه کمک و پیگیری دغدغه همه جهانیان را در سر بپرورانند.
گفتنی است: شرکت کنندگان در این مراسم با روضه خوانی و مداحی کربالیی سعید 

دارخال، مرثیه سرایی حاج مهدی امیدیان و کربالیی محمد زنگویی به عزاداری پرداختند.

به همت امور بانوان و خانواده و با همکاری سایر حوزه های دانشگاه، مراسم 
زهرا)س(،  حضرت  شهادت  فرارسیدن  مناسبت  به  یاس،  شمیم  سوگواره 
پانزدهم دی ماه، با حضور جمعی از کارکنان دانشگاه، در سالن شهید شهریاری 

برگزار شد.
در این مراسم حسینی واعظ، استاد حوزه علوم قرآنی و سبک زندگی اسالمی، 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دخت نبی مکرم اسالم )ص(،با اشاره به 
نهی آفات دینداری و تدین در حکمت ۱۵۰ نهج البالغه گفت: ایمان باید با عمل 

صالح همراه باشد تا انسان را به کمال برساند.
وی افزود: نیاز است تا شیوه و روش های زندگی ائمه اطهار، علی الخصوص حضرت 

صدیقه طاهره )س(، سرلوحه زندگی ما قرار گیرد.
ایشان در ادامه، ساده زیستی را از ویژگی های برجسته زندگی حضرت زهرا)س( 

دانست و تأکید کرد: زندگی امروز انسان باید با هدف به دست آوردن آخرت او باشد.

مناسب  الگوی  را  سلیمانی  سردار  زندگی  پایان  در  واعظ  حسینی 
ساده زیستی در عصر حاضر بیان و خاطر نشان کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی 
پای خود را جای پای حضرت زهرا )س( گذاشت و در پیروی و دفاع از والیت، از جان 

خویش مایه گذاشت.
گفتنی  است: از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم می توان به پخش کلیپ، 

دکلمه خوانی، مدیحه سرایی و... اشاره کرد.

با همکاری هیات رهروان حاج قاسم دانشگاهیان استان گلستان: 

مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی  
و عزاداری ایام فاطمیه برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت زهرا )س(: 

سوگواره شمیم یاس در دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد


