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در راستای اولین اجالسیه ملی بزرگداشت 4000 شهید استان گلستان   و همزمان با  16 آذر روز دانشجو: 

دیدار و تجلیل از خانواده های معظم 
شاهد از سوی مسئوالن دانشگاه

برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت رییسه و 
اعضای هیأت علمی دانشگاه

بازدید نماینده مردم گرگان و آق قال  در مجلس 
شورای اسالمی از پروژه های عمرانی دانشگاه 

صفحه  5 صفحه  6

صفحه  4

دراینشمارهمیخوانید:
   ديدار كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 

با خانواده شهيد مدافع حرم افشين ذورقی 
و  دانشگاهها  دانشجويان  ورزشی  المپياد  اولين  نهايی  نتايج   

موسسات آموزش عالی يادواره 4000 شهيد استان گلستان
 افزايش پهنای باند اينترنت دانشگاه به 40 مگابايت و تغيير 

ساعت دسترسی و حجم دانلود برای كاربران دانشجو

حضور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در دهمین نمایشگاه 

بزرگ سراسری کتاب گلستان
صفحه  6

برگزاری مسابقه بزرگ دومینو با موضوع 
دانشجو  و استكبار ستیزي در دانشگاه 

صفحه  7

کنگره شهدای دانشجوی  استان گلستان  به میزبانی 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  بر گزار می شود
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کشاورزی  علوم  دانشگاه  دانشگاهیان 
دیگر  با  همگام  گرگان  طبیعی  ومنابع 
آبان  سیزده  راهپیمایی  در  هموطنان، 

حضور یافتند.
اساتید  از  جمعی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
و کارکنان دانشگاه، با حضور در مقابل سردرب 
ا...  یوم  راهپیمایی  در  دانشگاه  مرکزی  سایت 

سیزده آبان شرکت کردند.
با  دانشگاه  عمومی  روابط  همچنین 
یوم ا...  گرامیداشت  ضمن  بیانیه ای  صدور 

دانشگاهیان  ما  کرد:  اعالم  آبان  سیزده 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
که  ای  هنگامه  در  روز،  این  گرامیداشت  ضمن 
و  غربی  کشورهای  شیطنت های  و  بدعهدی ها 
در راس آن آمریکا بیش از پیش نمایان گشته 
جنایتکاران  پرده  پس  در  آنان  فتنه گری های  و 
منطقه ای همانند داعش و ... کشورهای اسالمی 
و  داده اند  قرار  هجمه  و  حمله  مورد  را  منطقه 
را  خویش  جان  آل ا...،  حرم  جانباخته  مدافعان 
قرار  الگو  با  گرفته اند،  ایثار  و  اخالص  طبق  در 

دادن پیام اصلی عاشورا و عدم پذیرش هرگونه 
ذلت در برابر تهدیدهای خارجی، ضمن قدردانی 
تمامی  در  ایران  بزرگ  ملت  فداکاری های  از 
ارزشهای  از  دفاع  و  اسالمی  انقالب  عرصه های 
با  کشور،  مرزهای  از  خارج  در  حتی  اسالمی 
خمینی )ره(،  امام  حضرت  یاد  گرامیداشت 
شهیدان  فداکاری های  و  آفرینی ها  حماسه 
انقالب اسالمی در عرصه های مختلف و تأکید بر 

فصل الخطاب بودن منویات و مواضع مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( و برنامه های دولت تدبیر 
امید اعالم می داریم که همچون گذشته در  و 
راه دفاع از ارزش های انقالب استوار و ثابت قدم 
و  علم  به  دستیابی  جهت  تالش  با  و  می مانیم 
پژوهشگران،  دانشمندان،  علمی  بنیه  تقویت 
آینده ای  کشورمان  عزیز  دانشجویان  و  استادان 

روشن برای ایران اسالمی رقم خواهیم زد.

مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی طی نامه ای از خدمات و فعالیتهای انجام شده در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی سه سال گذشته تقدیر و تشکر کرد.

در این نامه که به ریاست دانشگاه ارسال گردیده، نماینده محترم مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه را در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و سیاستهای راهگشای دولت تدبیر و امید و بیانگر تالش و همت بلند جامعه دانشگاهی ارزیابی 

نموده و از خدمات علمی و فرهنگی صورت گرفته در دانشگاه قدردانی نمودند.

دانشگاهیان  عزاداری  و  روی  دسته  مراسم 
گلستان، هجدهم  استان  دانشگاه های سراسر 
مهرماه، همزمان با هفتم محرم الحرام، از مقابل 
سردرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان تا امامزاده عبداهلل گرگان انجام شد. 
موضوع  با  دانشگاهی  عظیم  روی  دسته  این 
همت  به  حسینی«  دانشگاه  انقالبی،  »دانشجوی 

کمیته دانشجویی و اساتید اجالسیه 4000 شهید 
علمی،  هیات  اعضای  حضور  با  و  گلستان  استان 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه های استان برگزار شد. 
در پایان این مراسم، دسته های عزاداری بعد از طی 
مسیر دانشگاه تا امامزاده عبداهلل گرگان، در جوار مزار 
شهدای امامزاده عبداهلل)ع( به نوحه خوانی و سینه 

زنی پرداختند. 

همزمان با ششمین شب از ماه محرم که به نام 
حضرت قاسم بن الحسن)ع( نامیده مي شود، به 
همت پایگاه بسیج کارکنان شهید موسي رضازاده 
دانشگاه و مطابق سنت سالهاي گذشته مراسم 
گمنام  شهید  مزار  جوار  در  نذري  حلیم  طبخ 

دانشگاه برگزار شد. 
در این مراسم که با استقبال کارکنان و دانشجویان 
همراه بود، قرائت زیارت عاشورا و مداحي نیز انجام شد.

گفتني است: حلیم طبخ شده در میان دانشجویان 
و کارکنان در مسجد النبي )ص( دانشگاه توزیع شد. 

آبان ماه در سالن  در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه که بیست و ششم 
اکبر  ارتقاء مرتبه علمي، دکتر سید علی  با  اندیشه دانشگاه برگزار شد، 

هدایتی به دانشیاري موافقت به عمل آمد. 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان این ارتقاء را به ایشان 

تبریك عرض مي نماید.

حضور دانشگاهیان دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

در راهپیمایی 13 آبان

تقدیر نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 
از فعالیتهای انجام شده دانشگاه طی سه سال گذشته

به مناسبت ایام عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین )ع(؛

مراسم دسته روی و عزاداری دانشگاهیان استان 
گلستان برگزار شد

برگزاري مراسم طبخ حلیم 
نذري در جوار مزار  شهید 

گمنام دانشگاه

اعالم ارتقاء رتبه عضو هیأت علمي دانشگاه
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به 
دانشگاه،  مختلف  واحدهای  همکاری  و 
جدیدالورود  دانشجویان  ساالنه  گردهمایی 
برادران  و  خواهران  تفکیك  به  مهر(  )میعاد 
روزهای پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم 
کالته  شصت  فرهنگی  اردوگاه  در  مهرماه 

دانشگاه برگزار شد.
ضمن  گردهمایی  این  در  دانشگاه  رییس 
عرض تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدا... 
الحسین )ع(گفت: افراد به خصوص جوانان باید 
در همه امورات خود با رویکرد علوی و حسینی عمل 

نمایند.

دکتر نجفی نژاد افزود: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری در حال توسعه اگر بخواهد در نظام 
جهانی جایگاه خوبی داشته باشد باید ضمن حفظ 
ارزشهای خود با تکیه بر جهاد علمی، در زمینه های 

علمی و پژوهشی نیز سرآمد باشد.
الورود  جدید  دانشجویان  به  خطاب  وی 
تاکید کرد: مهمترین وظیفه شما دانشجویان این 
است که به کسب معرفت بپردازید و خود را آماده و 

مجهز به زبان و علم روز دنیا کنید.
براساس  نژاد خاطرنشان کرد:  نجفی  دکتر 
سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی 
که  هستیم  موضوع  این  پیگیر  گذشته  چندسال 

گرگان  طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
یکی  که  کند  حرکت  شدن  کارآفرین  سمت  به 
از مولفه های آن دانشجویان هستند که با کسب 
تولید  به  توانند  دانشگاه می  در  مهارتهای شغلی 

ثروت و ایجاد اشتغال برای خود و دیگران بپردازند.
علوم  دانشگاه  کرد:  اعالم  دانشگاه  رییس 
اولین  جزء  گرگان،  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 
دانشگاههایی است که سند دانشگاه کارآفرین را با 
کمک و همراهی مثبت دانشجویان تدوین نموده 

است.
وی از دانشجویان خواست با حضور پررنگ خود 
در مرکز کارآفرینی دانشگاه، رویکرد دانشگاه را به 

سمت کارآفرینی شدن تغییر بدهند.
گفتنی است: طی این دو روز، مهندس شعبانی 
دادگستری  وقوع جرم  از  پیشگیری  معاون سابق 
مجازی،  فضای  تهدیدات  درباره  گلستان  استان 
احکام قانونی و قضایی و استاد محمد حکیمی درباره 
وظایف دانشجویان در محیط دانشگاه سخنانی را 

بیان کردند.
شایان ذکر است: معرفی معاونتهای دانشگاه، 
اجرای مسابقه ورزشی و فرهنگی، شعرخوانی، اقامه 
نماز ظهر و عصر، صرف ناهار، اهدای بسته فرهنگی 
و گرفتن عکس دسته جمعی از دیگر برنامه های این 

گردهمایی بود.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی95-96، 
دانشگاه  آموزشی  گروههای  از  تعدادی 
برای  معارفه  جلسه  برگزاری  به  اقدام 

دانشجویان جدیدالورود کردند.
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود گروه 
مکانیك با هدف آشنایی به بخشهای فرهنگی 
این  فعاالن  از  تقدیر  و  مکانیک  علمی  انجمن 
گروه  علمی  هیات  اعضاء  حضور  با  انجمن، 
مکانیک و انرژیهای تجدید پذیر در سالن خلیج 

فارس برگزار شد. 
دانشجویان  معارفه  جلسه  همچنین 
حضور  با  دامي  علوم  دانشکده  جدیدالورود 

آزمایشگاهها  کارشناسان  علمي،  هیأت  اعضای 
به  آموزش  کارشناسان  و  دام  پرورش  مزرعه  و 

همراه کادر اداري و دانشجویان تشکیل شد.
دانشجویان  معارفه  جلسه  است:  گفتنی 
حضور  با  جنگل  علوم  دانشکده  جدیدالورود 
و  جنگلداري  گروههاي  علمي  هیات  اعضاي 
اکولوژي جنگل در سالن شهید شهریاري برگزار 

شد.
دانشجویان  معارفه  جلسه  همچنین 
جدیدالورود گروه ترویج و آموزش کشاورزي 
دوشنبه سوم آبان ماه در سالن شهید شهریاري 

برگزار شد.

شایان ذکر است: جلسه معارفه دانشجویان 
با  گروه زراعت  مقاطع مختلف  ورودي جدید 
در  کارشناسان  و  علمي  هیات  اعضاي  حضور 
سالن دانشجو دانشکده تولید گیاهي برگزار شد.

دانشجویان  معارفه  جلسه  همچنین 
علوم  گروه  مختلف  مقاطع  جدیدالورود 
سالن  در  ماه  آبان  سوم  دوشنبه  باغباني، 

اجتماعات دانشکده صنایع غذایي برگزار شد.
الزم به ذکر است: جلسه معارفه دانشجویان 
جدیدالورود گروه علوم خاک، سه شنبه بیست 
دانشکده  اجتماعات  ماه در سالن  آبان  پنجم  و 
صنایع غذایی با حضور اعضای هیأت علمی این 

گروه آموزشی برگزار شد.
در این جلسه درباره اهمیت موضوع خاک در 

کشاورزی و علوم زیستی سخنانی بیان شد.
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع 
گروه  کارشناسی  و  ارشد  دکتری، کارشناسی 
حضور  با  نیز  بیوتکنولوژی  و  نباتات  اصالح 
سالن  در  کارشناسان  و  علمی  هیأت  اعضای 

دانشجو دانشکده تولید گیاهی برگزار شد.
جدید  ورودي  دانشجویان  معارفه  جلسه 
مقاطع مختلف گروه زراعت با حضور اعضاي 
هیات علمي این گروه آموزشی و کارشناسان در 
سالن دانشجو دانشکده تولید گیاهي برگزار شد.

آیین رونمایی از کتابهای اصول کنترل 
سامانه  کاربرد  و  گیاهی  بیماری های 
زراعی،  علوم  در  جغرافیایی  اطالعات 
سه شنبه هجدهم آبان ماه در کتابخانه 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر پهلوانی مدیر کتابخانه مرکزی و 
مرکز نشر دانشگاه در این مراسم گفت: 
مهمترین هدف برگزاری این مراسم، معرفی، 
و  اثر  صاحب  از  سپاسگزاری  رسانی،  اطالع 

تبادل اطالعات است.
کنترل  اصول  کتاب  است:  گفتنی 
بیماری های گیاهی توسط دکتر نصرا... نژاد 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
فاطمه  و مهندس  منابع طبیعی گرگان  و 

سلطانی نژاد گردآوری و تدوین شده است.
با  این کتاب در 9 بخش و 299 صفحه 
پانزده هزار تومان توسط مرکز نشر  قیمت  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

چاپ و منتشر شد.
کتاب کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی در 
علوم زراعی توسط دکتر حسین کاظمی عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان گردآوری و تدوین شده است.
در  الذکر  فوق  کتاب  است:  شایان ذکر 
هفت بخش و 264 صفحه با قیمت شانزده 
هزار و پانصد تومان توسط مرکز نشر دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ و 

منتشر شد.
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گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود )میعاد مهر( برگزار شد

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزاری آیین رونمایی از کتابهای اصول کنترل بیماری های گیاهی
 و کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی در علوم زراعی
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دانشجویان  ورزشی  المپیاد  اولین 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان 
گلستان یادواره 4000 شهید استان از شانزدهم 

لغایت بیست و دوم آبان ماه برگزار شد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه طی مصاحبه ای 
در این باره گفت: این مسابقات در بخش آقایان 
دارت  فوتسال،  والیبال،  رشته های  در  خانمها  و 
و تیراندازی در سالنهای شهید موسی رضازاده و 
کوثر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

انجام شد.
مهندس علی قدمنان افزود: در رشته فوتسال 
که با حضور 10 تیم انجام شد، تیم دانشگاه علمیـ  
کاربردی استان گلستان، تیم دانشگاه آزادشهر و تیم 
دانشگاه علوم پزشکی عناوین اول تا سوم را کسب 

کردند.
وی خاطر نشان کرد: در رشته والیبال پسران، 

تیمهای دانشگاه علمی ـ کاربردی استان گلستان، 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شرق گنبد مقام اول تا 

سوم را از آن خود کردند.
دختران،  فوتسال  رشته  در  کرد:  تاکید  وی 
گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
توانست مقام قهرمانی را به دست آورد و تیمهای 
دانشگاه گنبد و دانشگاه علمی ـ کاربردی استان 

گلستان مقامهای دوم و سوم را تصاحب کردند.
وی یادآور شد: در رشته والیبال دختران، تیم 
گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
تیم  و  قهرمان  نائب  گنبد  دانشگاه  تیم  قهرمان، 

دانشگاه پیام نور گنبد سوم شدند.
وی با اعالم اینکه فرشته اسدی از دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توانست 
در رشته تیراندازی انفرادی به مقام اول دست 
یابد، تصریح کرد: تیم دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان در مسابقات تیراندازی تیمی 
مقام نخست را به دست آورد و تیمهای دانشگاه آزاد 

کالله و علوم پزشکی گلستان دوم و سوم شدند.
تیراندازی  در  کرد:  اذعان  قدمنان  مهندس 
انفرادی پسران، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
مقامهای اول و دوم را به دست آوردند و دانشجوی 

دانشگاه آزادشهر مقام سوم را از آن خود کرد.
وی در ادامه افزود: در تیراندازی تیمی پسران، 
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزادشهر و دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توانستند 
مقامهای اول تا سوم را تصاحب کنند.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه در پایان گفت: 
در رشته دارت دختران، تیمهای دانشگاه گلستان، 
دانشگاه گنبد و علوم پزشکی اول تا سوم شدند و 
در رشته دارت پسران تیم دانشگاه فرهنگیان، تیم 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
تیم دانشگاه آزادشهر موفق به کسب عناوین اول 

تا سوم شدند.

از مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم  جمعی 
حضور  با  گرگان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
استان  گرانقدر  شهدای  از  تعدادی  منازل  در 
تجدید  گرانقدر  شهدای  آرمانهای  با  گلستان، 

میثاق کردند.
شایان ذکر است: این برنامه در راستای اجالسیه 

4000 شهید استان گلستان برگزارشد.
با خانواده معظم  و دیدار  تجلیل  برنامه ها  این  در 
شهید: جعفر نظری، علی اکبر قربانی نصرآبادی، علی 
این  از جمله  نوده  اسماعیلی و مصطفی عربی  اصغر 

دیدارها بود.

نتایج نهایی اولین المپیاد ورزشی دانشجویان 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

یادواره 4000 شهید استان گلستان

به  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به 
مناسبت فرارسیدن اربعین، مراسم تعزیه ای بیست و چهارم 
آبان ماه در فضای بین مسجد النبی )ص( و مزار مطهر شهید 

گمنام دانشگاه، برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه، 
مسئولین، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، 
بخشی از حماسه حسینی توسط هنرمندان استان گلستان به 

نمایش در آمد.

برگزاری مراسم تعزیه به 
مناسبت فرارسیدن اربعین 

در دانشگاه

در راستای اجالسیه 4000 شهید استان گلستان انجام شد؛ 

دیدار و تجلیل از خانواده های معظم شاهد از سوی مسئوالن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه،  منابع  توسعه  و  مالی  اداری،  معاونت  کارکنان حوزه  نشست 
دوشنبه دهم آبان ماه در سالن رشد با حضور مدیران و کارکنان این حوزه 

برگزار شد. 
در این نشست دکتر سرا... گالشی معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه در 
خصوص مسایل مربوط به کارکنان سخنانی ایراد و به سواالت حاضرین پاسخ گفت. 

در ادامه این نشست مهندس نیک پیام مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه گزارشی از 
فعالیتهای انجام شده برای کارکنان توسط این حوزه را بیان کرد. 

در پایان تعدادی از کارکنان دانشگاه به بیان مسایل و موضوعات مرتبط پرداختند. 

نشست کارکنان حوزه 
معاونت اداری، مالی 
و توسعه منابع دانشگاه 

برگزار شد
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 نشست مشترک اعضای هیأت رییسه و 
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، سه شنبه چهارم آبان 

ماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این نشست گفت: طی دو 
سال گذشته برای آنکه بتوانیم دانشگاه را در مسیر 
توسعه علمی قرار دهیم از همه پتانسیل ها و ظرفیتها 

به خوبی استفاده کردیم.
با  ا...  شاء  ان  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
حمایت اعضای هیأت علمی حرکت هماهنگ و رو 

به رشدی را جهت رفع نیازهای جامعه بپردازیم.
اقتصاد  در حال حاضر بحث  وی یادآور شد: 
مقاومتی به عنوان موضوع اصلی کشور مطرح است 
و امیدواریم با انجام فعالیتهای علمی هدفمند بتوانیم 

اقتصاد دانش بنیان را گسترش دهیم.
و  مالی  اداری،  معاون  گالشی  دکتر سرا... 
ایجاد  گفت:  ادامه  در  دانشگاه  منابع  توسعه 
فضای تعامل و آرامش بخش در حوزه کارمندی 
هزینه های  در  جویی  صرفه  و  علمی  هیأت  و 
غیرضروری و هزینه کرد آن در بخش مورد نیاز 
دانشگاه، توسعه فضای سبز، ایجاد فضای فیزیکی 
مناسب برای همه همکاران و ... از جمله اولویت این 

حوزه می باشد.
نیز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
علمی  هیأت  اعضای  پژوهانه  کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه امسال نسبت به سال گذشته افزایش سیصد 
و پنجاه امتیازی دارد که حاکی از تالش همکاران در 

جهت توسعه فعالیتهای پژوهشی است.
به  اشاره  با  معیری  محمد هادی  دکتر 

کلینیك مادر تخصصی دانشگاه تاکید کرد: 
فعالیت این کلینیک که از سالجاری آغاز شده است 
خوب بوده و تاکنون چندین مورد طرح تحقیقاتی و 
کارگاه آموزشی در آن برگزار شد. یک مورد همایش 
با همکاری میراث فرهنگی در دی ماه سالجاری در 

دست اقدام دارد.
ایجاد پارک کسب و کار در فضای  از  وی 
پردیس دانشگاه در آینده نزدیك خبر داد و 
گفت: امیدواریم فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاه 
بوجود  با  منابع طبیعی گرگان  و  علوم کشاورزی 
صورت  به  دانشگاه  در  کارآفرینی  مدیریت  آمدن 

چشمگیر ارتقا یابد.

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
کرد:  اذعان  نشست  این  در  هم  دانشگاه 
هیأت  اعضای  فعالیت  هدفمند شدن  و  کاربردی 
علمی در مصوبه شورای دانشگاه گنجانده شده است 
از این رو اعضای هیأت علمی می بایست با دقت و 

پیش آگاهی در زمینه تحقیقات فعالیت نمایند.
معاون دانشجویی دانشگاه در ادامه گفت: 
امسال برای سومین سال پیاپی تعمیرات تابستانه را 
در فضای خوابگاهی دانشجویان انجام دادیم، البته 
بازنگری  به  نیاز  به دلیل قدمت،  از فضاها  بعضی 

اساسی دارند.
دکتر ابوطالب هزارجریبی افزود: طی سال 

گذشته و در طول ترم تحصیلی انواع مختلف وام ها 
مانند وام ضروری، وام ویژه دکتری و... به دانشجویان 

اعطا شد.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین 
دانشگاه در این نشست تصریح کرد: ماده یک 
آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی تغییر پیدا کرده 
به این ترتیب که در این ماده اعضای هیأت علمی 
می بایست فعالیتهای فرهنگی بیشتر و با کیفیت تری 

انجام دهند.
کرد:  نشان  خاطر  نژاد  کاشانی  دکتر 
در  آنها  مشاوران  و  دانشگاه  علمی  انجمن های 
دانشکده ها باید بیش از پیش فعال شوند تا بتوانند 
اجرا  را  مختلفی  برنامه های  و  شایسته  طرحهای 

نمایند.
از  دیگری  بخش  در  نژاد  نجفی  دکتر 
سخنان خود گفت: از مدیران گروههای آموزشی 
درسی  برنامه های  بر  دقیق  نظارت  می خواهیم، 
گروهها داشته باشند و بحث نوآوری را مدنظر قرار 

دهند.
رییس دانشگاه در پایان با اشاره به دو طرح بزرگ 
استان گلستان به نامهای طرح زهکشی دشت آق قال 
و طرح پرورش میگو از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خواست با 
این طرح ها و سایر پروژه های توسعه استان، همکاری 
مادر  کلینیک  با  را  خود  ارتباط  و  باشند  داشته 

تخصصی دانشگاه و صنعت افزایش دهند.
گفتنی است: در این جلسه اعضای هیأت رییسه 
علمی  هیأت  اعضای  توسط  مطروحه  سواالت  به 

پاسخ دادند.

برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت رییسه و اعضای هیأت علمی دانشگاه
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مهندس الیاس لطفی مقطع کارشناسی 
نژاد  اصالح  گرایش  در  را  خود  ارشد 
در   87 سال  در  دامی(  علوم  )دانشکده 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
گرگان آغاز کرد، زمانی که به پایان دوران 
موضوع  می شد  نزدیک  خود  تحصیالت 
پرورش بلدرچین را برای فعالیت پایان نامه 
خود برگزید و همزمان در مزرعه شماره دو 
این دانشگاه کارهای عملیاتی خود را انجام 
داد که انجام عملی این موضوع، آغازی شد 
برای فعالیتهای جدی در حوزه علوم دامی 

و پرورش طیور.
وی در این گفتگو بحث ایجاد واحد 
عنوان هدف  به  را  مادر  مرغ  پرورش 
پیش روی خود عنوان کرد و گفت: هم 
اکنون نمونه های اولیه این کار انتخاب شده 
با ظرفیت  آینده  ماه  دو  ان شاءا... طی  و 
5000  قطعه جوجه این فعالیت به صورت 

کامل انجام خواهد شد.
وی اذعان کرد: با توجه به آلودگی های 

منطقه و به دلیل اینکه مرغ بومی محلی 
بیماریها  دربرابر  گوشتی  مرغ  به  نسبت 
آنتی  تولید،  درفرآیند  و  است  تر  مقاوم 
بیوتیک کمتری مصرف می کنیم اینکار به 

راحتی انجام نمی شود.
در  تاکید کرد:  فعال  کارآفرین  این 
این مزرعه، دو واحد پرورش مرغ گوشتی 
و مرغ بومی محلی در سه سالن مجزا به 
ابعاد پانصد مترمربع فعال است، این سالنها 
را  جوجه  قطعه  هزار  سی  وجود  ظرفیت 
دارند اما با توجه به فصول سال، تقاضای 
میانگین  صورت  به  تورم  وضعیت  و  بازار 
بین پانزده هزار تا سی هزار جوجه در این 
سالنها وجود دارد و بیشتر تمرکز تولید در 

قسمت مرغ بومی محلی است.
وی از دانشجویان و متقاضیان به اشتغال 
رشته  وارد  عالقه  و  شناخت  با  خواست 
با  همراه  کار  این  زیرا  بشوند  دامی  علوم 
دشواری های زیادی است، تا انگیزه، عالقه 
دانش بنیان  اقتصاد  به  پیگیری رسیدن  و 

این  در  توانند  نمی  باشد  نداشته  وجود 
فعالیت موفق باشند.

مهندس لطفی یادآور شد: ان شاءا... 
در آینده با گسترش این فعالیتها نیاز به 
حضور کارشناسان تحصیلکرده و کارگران 
این روش  با  که  داشت  بیشتری خواهیم 
می توان محل مناسبی را جهت کارآموزی 
و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم 

کرد.
ظرفیت  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
دو  شماره  مزرعه  خوب  پتانسیل  و 
دانشگاه گفت: دانشجویان می توانند از 
فرصت در اختیار داشتن این مزرعه برای 
ورود به بازار کار و کسب ثروت و درآمد به 

خوبی استفاده کنند.
شایان ذکر است: این مزرعه با 24هکتار 
وسعت، در جاده گرگان به آق قال واقع شده 
و پتانسیل استفاده به صورت استخر پرورش 
ماهی، گلخانه، مزرعه های کشاورزی، واحد 

پرورش طیور و ... را دارد.

کارآفرین دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی؛ 

اقتصاد دانش بنیان مهمترین هدف فعالیت کارآفرینی ام است
 نیاز امروز کشور به توسعه دانش، تحقیقات و فناوری و جاری و ساری شدن نتایج عملی و پژوهشهای علمی در زندگی مردم جز در سایه به کارگیری و پرورش 

استعدادهای جوانان تحصیلکرده و استفاده توامان از علم و عمل امکان پذیر نخواهد بود.
در این راستا سراغ یکی از فارغ التحصیالن کارآفرین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که در این زمینه فعالیتهای موفقی داشته است رفتیم تا با 

وی در خصوص فعالیتها و دل مشغولی هایش به گفتگو بنشینیم.
آنچه در ذیل می خوانید حاصل این گفتگو است:
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حضور دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان در دهمین نمایشگاه 
بزرگ سراسری کتاب گلستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در دهمین نمایشگاه بزرگ سراسری 
کتاب گلستان که از چهارم لغایت نهم آبان 
استان  المللی  بین  نمایشگاه  محل  در  ماه 
فعال  حضوری  بود،  شده  برگزار  گلستان 

داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ مجموعا 
صدو چهل عنوان کتاب در غرفه دانشگاه عرضه 
شده بود که از این تعداد 9 عنوان طی سالجاری 
توسط مرکز نشر دانشگاه چاپ و منتشر شده بود. 
و  آبخیزها  گزارش؛کتاب های  این  اساس  بر 

سالمت بوم سازگان، اصول مقدماتی اقتصاد جنگل، 
فیزیک مکانیک عمومی و... که در این نمایشگاه 

ارائه شده اند طی سالجاری چاپ شده اند. 
گفتنی است: در غرفه دانشگاه عالوه بر کتاب، 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  معرفی  بروشور 

طبیعی گرگان نیز ارائه شد. 
شایان ذکر است: دکتر سید عباس حسینی 
منتظری  غالمرضا  دکتر  و  گرگان  فرماندار 
جمله  از  کشور  هنرمندان  بسیج  سازمان  رییس 
نمایشگاه  این  در  دانشگاه  غرفه  بازدیدکنندگان 

بودند.

مابین  مشترک  همکاریهای  نشست 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  و  گرگان 
گلستان  استان  نینوای  سپاه  فناوری  و 
مدیر  ایمانپور  محمدرضا  دکتر  حضور  با 
و  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  و  پژوهشی 
سرگرد پاسدار اسماعیل مهدیانی مسئول 
فناوری  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان 
سپاه نینوا گلستان، دوشنبه نوزدهم مهرماه 

برگزار شد.
مدیر پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه 
در این نشست گفت: این نشست در راستای 

هم افزایی اندیشه ها و تحقیقات علمی دو مجموعه 
صورت گرفته و در پی آن دو طرف تفاهم نامه ای 
امضا کردند که از امکانات و توانمندیهای دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و بسیج 
توسعه  برای  مشترک  بصورت  فناوری  و  علمی 

استان و حل مشکالت استفاده کنند.
دکتر محمدرضا ایمانپور، بسیج را یکی از 
مجموعه های عظیم مردمی برشمرد و گفت: 
بسیج می تواند در حل مشکالت خرد و کالن 

جامعه تأثیر گذار باشد.
وی در خصوص همکاری با بسیج در تمامی 
رسانی  خدمات  و  آموزشی  و  علمی  عرصه های 

استقبال کرد و نقش بسیج را در برقراری ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه نقشی مهم و مؤثر دانست.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی 
ادامه  در  گلستان  نینوا  سپاه  فناوری  و 
اظهار کرد: ضرورت دارد در سطح استان ستاد 
فرماندهی علمی با حضور تمامی مراکز علمی و 

دانشگاهی راه اندازی شود.
به  مهدیانی  اسماعیل  پاسدار  سرگرد   
با  همکاری  و  مشترک  برنامه های  اجرای 
سایر دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ما از این 
برنامه ها استقبال می کنیم و هر برنامه ی علمی 
که توانایی حل مسأله داشته باشد مورد حمایت 

بسیج قرارخواهد گرفت.
جهادی  اردوهای  انجام  بر  تاکید  با  وی 
سازندگی  بسیج  که  همانطور  کرد:  تصریح 
در  بسیج  رده های  سایر  و  دانشجویی  بسیج  و 
اردوهای جهادی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی 
فعالیتهای ارزنده ای داشته و دارند سازمان بسیج 
در  نیز  نینوا  سپاه  فناوری  و  پژوهشی  علمی، 
اقدام  علمی  جهادی  اردوهای  برگزاری  راستای 

می نماید.
وی هدف اصلی این اردوها را حضور نخبگان 
بسیجی در مناطق محروم و شناسایی مشکالت 

آن منطقه و ارائه راهکار علمی بر شمرد.

مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی ضمن حضور 
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، از پروژه های عمرانی پردیس دانشگاه بازدید کرد.

همچنین طی این بازدید دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه ضمن خیرمقدم به وی توضیحاتی درخصوص روند 
فعالیتهای اجرایی و پروژه های عمرانی دانشگاه بیان کرد.

به همت پایگاه بسیج شهید موسي رضازاده کارکنان دانشگاه، مراسم دیدار و تقدیر 
از خانواده شهید مدافع حرم افشین ذورقی، با حضور جمعي از مدیران دانشگاه برگزار 

شد. 
شایان ذکر است: در این مراسم لوح تقدیري از سوی دکتر نجفی نژاد، رییس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به پاس قدرشناسي از شهید مدافع حرم افشین ذورقی به 

خانواده محترم شهید اهداء شد. 
دکتر نجفی نژاد در لوح سپاس خطاب به خانواده شهید ذورقی آورده است:

این لوح به پاس رشادت ها و ایثارگری های بی بدیل شهیدان مدافع حرم، بالخص شهید 
مدافع حرم افشین ذورقی در راه دفاع از حریم اهل بیت )ع( اهدا می گردد. 

امید است خداوند او را با شهدای صدر اسالم محشور نمایند. 

برگزاری نشست همكاری دانشگاه و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه نینوای استان گلستان

بازدید نماینده مردم گرگان و آق قال از پروژه های 
عمرانی دانشگاه 

 دیدار کارکنان دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع 
طبیعي گرگان با خانواده شهید مدافع حرم 

افشین ذورقی 
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 40 به  مگابایت   30 از  دانشگاه  اینترنت  باند  پهنای 
مگابایت افزایش یافت. 

به  توجه  با  گفت:  باره  این  در  دانشگاه  رییس 
سرعت  افزایش  جهت  دانشگاهی  کاربران  درخواست های 

اینترنت، این کار انجام شد. 
خدمات  و  انفورماتیک  گروه  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
اینترنت  باند  پهنای  زودی  به  دارد  نظر  در  دانشگاه  ای  رایانه 

دانشگاه را به 60 مگابایت، ارتقا دهد. 

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان از بیستم آبان ماه از امکانات 
و خدمات جدید برخوردار شدند به اینگونه که ساعت دسترسی 
مقاطع  دانشجویان  پنج،  به  دو  از  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری از پنج به 10 ساعت افزایش یافت.
برای  دانلود  حجم  میزان  اساس  براین  کرد:  تاکید  وی 
 150 به  روز  در  مگابایت   100 از  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
مگابایت، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از 150 مگابایت 
به 200 مگابایت و برای دانشجویان مقطع دکتری از 150 مگابایت 

و به 250 مگابایت با قابلیت ذخیره ماهانه هفت و نیم گیگابایت 
تغییر یافت. 

به  ملی  اینترانت  همچنین  کرد:  اذعان  نژاد  نجفی  دکتر 
صورت بیست و چهارساعته و بدون محدودیت حجم دانلود برای 

استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است. 
رییس دانشگاه در پایان اظهار امیدواری کرد: انشاء ا... با 
شاهد  دانشگاه،  اینترنت  شبکه  زیرساختهای  سازی  بهینه  تداوم 

خدمات تحول آفرین در آینده باشیم. 

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:
دکتر شعبان شتایی، دکتر محمدرضا کاوسی، دکتر وحیده پیام نور،  دکتر سید فضل ا... عمادیان، سید کاظم حسینی،

 سید ضیا حسینی، مهدی مومنی، رحمت رضایی نژاد، اکبر رستاقی و نسرین فالحی  در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت، از خداوند متعال  برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل  و اجر جزیل مسئلت می نماید. 
همچنین در این ایام، همکاران بازنشسته دانشگاه، شادروان حسینعلی تیموریان و غالمحسین محمدزمانی که عمر خود را در زمینه 
خدمت صادقانه به جامعه دانشگاهی سپری کردند به دیدار معبود شتافتند که روابط عمومی دانشگاه، ضایعه درگذشت اندوهناک 

این همکاران ارجمند را به خانواده داغدار آنها و تمامی کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض می نماید.

همزمان با 13 آبان مسابقه بزرگ دومینو با موضوع دانشجو و استکبارستیزی، در محوطه پردیس 
برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این خصوص گفت: همزمان با سیزدهم آبان ماه، طرح این مسابقه 
از سوی انجمن علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم دانشگاه با موضوع دانشجو و استکبارستیزی مطرح شد.

دکتر مهدی کاشانی نژاد افزود: این مسابقه برای نخستین بار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان با شرکت بیست و هفت گروه دانشجویی اجرا شد.

گروه  نخست،  عنوان  به  برزین  و هادی  عباسی  احمد  خورشیدی،  میالد  آقایان  گروه  رقابت،  این  پایان  در 
خانمها آرزو نقریان، حسنیه حضوری و میترا اسد نژاد به عنوان دوم و گروه آقایان سیدعباس قاسمی، حسین 

مومنی و فرهاد طبرسا به عنوان سوم دست یافتند.

برگزاری مسابقه بزرگ دومینو با موضوع دانشجو  و استكبار ستیزي در دانشگاه 

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه به 40 مگابایت و تغییر ساعت دسترسی و حجم دانلود برای دانشجویان

دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی 
گلستان و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی 
را  دفتر  این  یکساله  ،عملکرد  مصاحبه ای 

تشریح کرد.
دکتر محبوبی با اشاره به اهمیت و کارکرد 
نظارت و ارزیابی در آموزش عالی گفت: اهمیت 
نظارت و ارزیابي در آموزش عالي دوچندان است 
زیرا نظام آموزش عالي به عنوان نظامي پیشرو و 
تعیین کننده خط مشي، قادر است زمینه توسعه را 
در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و انساني فراهم آورد و 
سایر حوزه ها را تحت ثاثیر قرار دهد. به همین منظور، 
آگاهي از میزان تحقق اهداف آموزش عالي و اطالع 
موجود(  )وضعیت  ضعف  نقاط  و  نارسایي ها  از 
مي تواند  که  است  اساسي  و  الزم  ابزارهاي  از 
تصمیم گیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش 
عالي را در جهت بهبود روش ها و نیل به اهداف 
و افزایش بازدهي یاري نماید. از این رو، هر نظام 
دانشگاهي باید به یک نظام ارزیابي و نظارت مجهز 
باشد و به کمک آن، وضعیت موجود زیرنظام هاي 

آموزشي، پژوهشي و سایر خدمات عرضه شده  خود 
را به تصویر کشیده و با »وضعیت مطلوب« مقایسه 

نماید.
وی افزود: با توجه به سابقه و قدمت دانشگاه 
سال  از  گرگان،  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  علوم 
ارزیابي  و  نظارت  دبیرخانه  مسئولیت   ،  1386
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان گلستان 
به عنوان  این دانشگاه،  ارزیابي  و  به دفتر نظارت 
دبیرخانه نظارت و ارزیابي دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي استان گلستان واگذار شد.
گرفته  بازدیدهای صورت  به  اشاره  با  وی 
از موسسات آموزش عالی  این مرکز  توسط 
گذشته  یکسال  طی  کرد:  نشان  استان خاطر 
بازدید از کلیه موسسات آموزش عالی غیردولتی- 
علمی  مراکز  کلیه  از  بازدید  استان،  غیرانتفاعی 
کاربردی استان، بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه 
مراکز  و  واحدها  از  بازدید  و  استان  اسالمی  آزاد 

دانشگاه پیام نور استان انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات بررسی 
پرونده بازدید موسسات غیرانتفاعی ـ غیردولتی و 

موسسات علمی کاربردی در کمیته مربوط، جلسه 
هیات استانی در خصوص پرونده بازدید موسسات 
غیرانتفاعی- غیردولتی  و موسسات علمی کاربردی 
و ارسال فرم »ج« به وزارت نیز از جمله اقدامات این 

دفتر در سال گذشته بود.
وی بازدید از آموزشکده فنی و حرفه ای شهید 
چمران گرگان در راستای ارتقای این موسسه به 
دانشکده حسب درخواست مرکز نظارت و ارزیابی 
استقرار  جدید  فضای  از  بازدید  و  علوم  وزارت 
غیرانتفاعی  غیردولتی-  عالی  آموزش  موسسات 
و  استرآباد  ساعی،  مینودشت،  در  گلستان  میالد 
بهاران در گرگان و تنظیم و تکمیل و ارسال گزارش 
حسب درخواست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم 

را جز دیگر عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی دانست.
دکتر محبوبی در پایان اذعان کرد: رسیدگی 
به شکایات دانشجویان و اساتید موسسات آموزش 

شکایات  به  رسیدگی  غیردولتی،  و  دولتی  عالی 
مردمی از موسسات و پیگیری طرح ارزیابی درونی 
این مورد دوازده گروه  آموزشی که در  گروههای 
)شیالت، گیاهپزشکی، جنگلداری، اصالح نباتات، 
آبخیزداری، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، 
ترویج و آموزش کشاورزی، زراعت، علوم و صنایع 
غذایی، مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی، مرتعداری( 
دارای طرح پایان یافته، پنج گروه )علوم باغبانی، 
صنایع خمیر و کاغذ، تکنواوژی و مهندسی چوب، 
علوم خاک، محیط زیست( در مرحله نگارش نهایی 
گزارش، یک گروه )مهندسی مکانیک بیوسیستم( 
در مرحله تایید مالک ها و نشانگرها، دوگروه)زراعت 
و تولید و بهره برداری آبزیان( در مرحله عقد قرارداد 
مجدد و شروع اجرا و یک گروه)علوم دام( در مرحله 
یکسال  طی   ... و  اجرا  برای  اول  قرارداد  امضای 

گذشته توسط این دفتر انجام شد.

گزارش عملکرد دبیرخانه هیات 
نظارت و ارزیابی آموزش عالی 

استان گلستان

انتصابات دانشگاه

سمت نام و نام خانوادگی

مدیر گروه آموزشی تکنولوژی و مهندسی چوب دکتر مهدی مشکور

مدیر گروه آموزشی جنگل شناسی واکولوژی جنگل دکتر داوود آزادفر

مدیر گروه آبخیزداری و مناطق بیابانی دکتر مجید اونق
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اساتید  و  دانشجویي  کمیته  خبري  نشست 
سه شنبه  گلستان،  استان  شهید   4000 اجالسیه 
دوم آذرماه در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزي 

و منابع طبیعي گرگان برگزار شد.
دبیر کمیته دانشجویي و اساتید اجالسیه 4000 
شهید استان گلستان در این نشست خبري گفت: 
از همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان که جهت 
برگزاري مناسب و با شکوه این اجالسیه با این کمیته 

همکاري داشتند تشکر و قدرداني مي کنم.
دکتر علي نجفي نژاد افزود: براساس اعالم کمیته 
این اجالسیه،  ارزیابي عملکرد فعالیت هاي کمیته هاي 
این  برتر  اساتید جزء کمیته هاي  و  دانشجویي  کمیته  

اجالسیه شناخته شد. 
وي اعالم کرد: برنامه هاي کمیته دانشجویي در دو 
بخش دورن دانشگاهي و استاني برنامه ریزي شد و از 
اواخر سال 94 با برگزاري همایش طنز دفاع مقدس، این 
برنامه ها شروع شد، طي این مدت چندین مورد المپیاد 
ورزشي در سطح شهرستانها و استان، همایش پیاده روي 
دانشجوي  شهداي  نماهنگ  تولید  دانشجویان،  ویژه 
استان، تولید فیلم مستند از شهداي دانشجو، برگزاري 
جشنواره علمي و ... در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش 

عالي استان گلستان شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي 
این  برگزاري  از  هدف  کرد:  اذعان  ادامه  در  گرگان 

اجالسیه، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل چهارم 
و نسل هاي بعدي انقالب اسالمي است که شرایط قبل 
از انقالب و دفاع مقدس را درک نکرده اند، از آنجاییکه 
به  از رویکرد جنگ نظامي  انقالب  روش هاي دشمنان 
جنگ نرم تغییر یافته، ضروري است که در حوزه فرهنگ 
با استفاده از ابزارها و تکنولوژي هاي جدید وارد زندگي 

مردم جامعه بشویم تا بتوانیم خودمان و جوانان انقالب را 
در برابر تهاجم فرهنگي، مصون بسازیم و ادامه دهندگان 

مسیر و ارزش هاي انقالب اسالمي باشیم.
همه  از  تشکر  با  ادامه  در  نژاد  نجفی  دکتر 
اصحاب رسانه استان گلستان افزود: طی این مدت 
بیش از هفتاد مورد انعکاس فعالیتهای کمیته دانشجویی 

و  صدا  و  نشریات  خبرگزاری ها،  سایتها،  در  اساتید  و 
روز  تا  امیدواریم  و  شد  انجام  گلستان  استان  سیمای 
برگزاری کنگره شهدای دانشجو این حمایتها تداوم یابد.

وی تصریح کرد: برنامه کنگره شهدای دانشجوی 
استان گلستان، سه شنبه شانزدهم آذر ماه همزمان با روز 
دانشجو با سخنرانی سردار سالمی جانشین فرماندهی 
کل سپاه در سالن ورزشی شهید موسی رضازاده دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.
مسئول بسیج دانشجویي گلستان نیز در این 
نشست خبري گفت: امسال بزرگترین رویداد فرهنگي 
معنوي استان، برگزاري اجالسیه 4000 شهید استان 

است که بیست و پنجم آذرماه برگزار مي شود.
علي اکبر عرفاني افزود: از شانزدهم لغایت بیست 
و پنجم آذرماه، پانزده برنامه محوري ذیل این اجالسیه 

در استان برگزار خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: کمیته دانشجویي و اساتید این 
اجالسیه، یکي از یازده کمیته اي است که جهت هرچه 
براي  استان  اجالسیه 4000 شهید  برگزار شدن  بهتر 
ترویج فرهنگ دفاع مقدس و اشاعه آن به نسل جوان 
به خصوص نسل چهارم انقالب در سطح دانشگاههاي 
دانشگاه  به  دبیرخانه  وظایف  که  گرفت  شکل  استان 
علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان واگذار و ریاست 
این دانشگاه، دکتر علي نجفي نژاد به عنوان دبیر کمیته 

انتخاب شد.

دكتر نجفي نژاد در نشست خبري: 

معرفي کمیته دانشجویي و اساتید اجالسیه 4000 شهید استان گلستان
 جزء کمیته هاي برتر اجالسیه

در راستای اجالسیه 4000 شهید 
استان گلستان صورت گرفت؛ 

اکران مستند 
دریای خاک 

در سالن 
خلیج فارس

 دانشگاه

شهید   4000 اجالسیه  برگزاری  راستای  در 
استان گلستان، شنبه بیست و دوم آبان مستند 
دریای خاک در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور سردار 
رحیمیان، سردار معینی زاده، جمعی از خانواده 
اکران  دانشجویان  و  دانشگاه  مسئولین  شهدا، 

شد.
دکتر نجفی نژاد در ابتدای این برنامه با اشاره 
به جایگاه واالی شهدا گفت: شهدا دین خودشان 
را به جامعه با ایثار بزرگترین سرمایه الهی که جان 
شیرینشان بود ادا کرده و برای دفاع از ارزش های الهی 
و دفاع از آرمان های جمهوری اسالمی جان خودشان 

را فدا کردند.
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
توطئه های  وجود  به  اشاره  با  گرگان  طبیعی 
ما در دوران هشت  جوانان  انقالب گفت:  دشمنان 
سال دفاع مقدس و در عرصه های مختلف به مبارزه با 
توطئه های دشمنان پرداختند و امروزه نیز در بسیاری 

از عرصه ها شاهد ایثار و جوانمردی جوانان کشورمان 
هستیم.

مسئول کمیته دانشجویی و اساتید اجالسیه 
4000 شهید استان گلستان اهمیت ایثارگری  و از 
خودگذشتگی شهدای مدافع حرم را بسیار واال 
دانست و افزود: در دفاع از ارزش ها و مرزهای آرمانی 
ما که خارج از مرزهای جغرافیایی است شاهد جانفشانی 
مدافعان حرم هستیم که برای دفاع از ارزش های اسالم 

و انقالب مشغول جهاد و ایثارگری هستند.
وی با اشاره به برگزاری اجالسیه 4000 شهید 
نظیر  مختلفی  برنامه های  گفت:  گلستان  استان 
مسابقات قرآنی، فرهنگی و المپیادهای ورزشی برای 

دانشجویان برگزار شده است.
مرور  خاک  دریای  مستند  است:  ذکر  شایان 
خاطرات زندگی شهید رضا احسن است که به تهیه 
دانشجویان  از  فوجردی  علی  کارگردانی  و  کنندگی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و تولید 

شده است.


