
ـ خرداد و تیر  93  ـ شماره 100  سال سیزدهم 

دراینشمارهمیخوانید:

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع استراحت دادن به جنگلها

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جانباز در دانشگاه

نتایج مسابقات ورزشی جام رمضان  

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

نشست دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکت های دانش بنیان 
استان گلستان با معاون علمی و فناوری رییس جمهور 

نشست دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکت های دانش بنیان 
استان گلستان با معاون علمی و فناوری رییس جمهور، شنبه هفتم 
تیرماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در این نشست گفت: ایجاد 
فرهنگ دانش بنیان در نظام اقتصادی از دغدغه های معاونت علمی و 

فناوری است.
دکتر سورنا ستاری افزود: امروزه دولت ها برای تحقیقاتی که مغز 

دانش باشند هزینه می کنند. 
وی تجاری سازی دانش را امری مهم در راستای ارتقای سطح 
کشور در زمینه های مختلف دانست و اظهار داشت: جهت تجاری سازی، 
باید تسهیالت در اختیار شرکت ها و محققین قرار داد و این تسهیالت با 

ارائه نتایجی مثبت، پس داده شود. 
دکترستاری با تاکید بر حمایت از اساتیدی که جرات ورود به این 
زمینه را دارند، خاطرنشان کرد: در بخش حمایت از پروژه ها در معاونت 
علمی فناوری، ستادهایی با هدف توسعه علم و تجاری سازی شکل گرفته 

است... ادامه در صفحه 2
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کشاورزیومنابعطبیعی

گرگانافتتاحشد

سرپرست دانشگاه در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام وطیور استان گلستان: 
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ادامه از صفحه یک ... 
پیشرفت  میزان  در  موثر  را  محققان  وی 
اگر  کرد:  عنوان  و  دانست  خود  استان های 
مشکالت یک استان توسط محققان و دانشگاهیان 
زیادی  کمک  بومی  غیر  افراد  نشود،  رفع  آن 

نمی توانند داشته باشند.
راه تجاری شدن در اختیار مخترعین 

پژوهشگاهها قرار داده شود 
دکتر ستاری با بیان اینکه تجاری سازی 
و  سازد  می  را  پژوهشکده  و  دانشگاه  آینده 
است  نکرده  هزینه  کم  زمینه  این  در  دولت 
افزود: در نظام نوآوری باید از حلقه های واسط 
کمک گرفته شود، زیرا ممکن است یک محقق 
با توجه به اینکه دانش آن موضوع را دارد، اما 

تجارت در آن زمینه را ندادند. 
حمایت  قانون  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
از شرکت های دانش بنیان هدف اصلی معاونت 

علمی و فناوری در حوزه تجاری سازی است.
و  نظام ها  از  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
دیدگاه ها در اقصاد کشور باید تغییر کنند، که الزمه 
آن ورود افراد و متخصصان در این حوزه است. 

جمهور  ریاست  فناوری  علمی  معاون 
با بیان اینکه لزوم تغییر در اهداف و کارکرد 
برخی دانشگاه ها احساس می شود، خاطرنشان 
کرد: دانشگاهی که فارغ التحصیالن آن علی رغم 
افزایش کمیت، از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده 
و کاربردی نداشته باشند، به درد جامعه و کشور 

نمی خورند. 
دکتر ستاری با بیان اینکه مشکل اعتباری 
در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان 
نداریم، افزود: برای محصوالت دانش بنیان، در 
صندوق نوآوری و شکوفایی لیزینگ 12درصد 

در نظر گرفته ایم. 
وی ضمن اعالم آمادگی جهت حمایت 
از مخترعین، خاطرنشان کرد: طی دو سه ماهه 
اخیر، کانال حمایتی مناسبی برای مخترعین ایجاد 
شده و با وجود حدود 100هزار مخترع ثبت شده 
در کشور، باید راه تجاری شدن را در اختیار آن ها 

قرار دهیم.
جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
گفت: انتظار داریم دانشگاه ها رقم قابل توجهی 
از درآمدشان را از فروش فناوری و قرارداد با 

صنعت تامین کنند.
اگر  دانشگاه ها  کرد:  اظهار  ستاری  دکتر 
درآمد بیشتر می خواهند باید روش های جدیدی 
برای کسب درآمد ایجاد کنند چرا که با اعتبارات 
دولتی و پول سرانه دانشجو نمی توان دانشگاه را 

اداره کرد. 
***

معاون توسعه و فناوری رییس جمهور:

هیچ محدودیتی در ارائه خدمات به 
شرکتهای دانش بنیان نداریم

معاون توسعه و فناوری ریاست جمهوری 
درادامه این نشست گفت: دولت هیچ محدودیتی 
جهت ارائه تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان که 

قابلیت تولید محصول را دارند، ندارد.
دکتر علی وطنی با اشاره به رویکرد جدی 
دولت در حمایت و تقویت شرکتهای دانش 

تا  المللی  بین  اختراعات  کرد:  تصریح  بنیان، 
سقف 30 میلیون تومان حمایت می شوند. 

وی ادامه داد: معاف شدن شرکتهای دانش 
بنیان از مالیات تا 15سال از قوی ترین قوانین به 
تصویب رسیده مجلس بوده که تشویق و حمایتی 

در این زمینه خواهد بود.
دکتر علی وطنی اظهار کرد: باید در اجرایی 
کردن طرح های کالن و زمینه سازی مناسب برای 
بهینه کردن سرمایه گذاری ها، سیاستهای جدیدی 
را اتخاذ کنیم که این موضوع در معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهوری در حال اجرا می باشد. 
وی گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تغییر رویکرد و تعامل با دو وزارتخانه 
علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی و با داشتن 14 ستاد علمی و 
راهبردی  جهت  در  جدی  به صورت  فناوری 
کردن پیوند علم و صنعت و حمایت از نخبگان، 

شروع به فعالیت نموده است. 
دکتر وطنی خاطر نشان کرد: کشور نیاز دارد 
در امنیت غذایی و بحث آب در جایگاهی قرار 
گیرد که مراتب آرامش خاطر مردم را فراهم آورد. 
وی افزود: استان گلستان در بخش کشاورزی 
فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در طرح های 
دانش بنیان دارد که در همین زمینه دفتر فناوری 
و توسعه در استان های کشور  و همچنین  استان 

گلستان راه اندازی شده است. 
فعال  راستای  در  شد:  یادآور  دکتروطنی 
کردن پارکهای علم و فناوری و در اجرای قانون 
پنج ساله پنجم با بودجه 30 هزار میلیارد ریالی، 
شرکتهای  به  تسهیالت  ارائه  برای  محدودیتی 
بنیان و مجموعه هایی که توانایی برای  دانش 

تولید این محصوالت را دارند، وجود ندارد. 
دکتروطنی افزود: درخواست می شود که 
در استان توجه ویژه ای به تولید بذر پنبه شود 
تا جایگاه از دست رفته گلستان در این محصول 

بازگردانده شود.
وی در بخش دیگری از سخان خود  اظهار 
کرد: طی چهار ماه گذشته بیش از 12 هزار میلیارد 
ریال خطوط اعتباری از بانکها برای حمایت از 

شرکتهای دانش  بنیان گرفته شده است. 
فناوری معاونت علمی و  معاون توسعه 
فناوری رییس جمهور اضافه کرد: تاکنون 400 
شرکت توانستند از معاونت فناوری مجوز فعالیت 

اخذ کنند. 

***
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان:

رشد علمی در زمینه فناوری نیازمند 
برنامه ریزی، همراهی و همگامی 

است
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان نیز  دراین نشست گفت: رشد 
ریزی،  برنامه  نیازمند  فناوری،  زمینه  در  علمی 
محققان  و  پژوهشگران  همگامی  و  همراهی 

است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود:  کشور ما به 
رشد  نیازمند  توسعه،  حال  در  کشوری  عنوان 

علمی در زمینه فناوری است. 
برنامه ریزی،  این مهم را مستلزم  ایشان 
همراهی و همگامی منسجم دانست و تصریح 
کرد: در این مسیر باید مراکز تحقیقاتی، دستگاه های 
اجرایی، شرکت های خصوصی و نوآوران دست 
به دست هم دهند تا خالء های موجود را جبران 

کرده و عقب افتادگی ها را بر طرف سازند.
سرپرست دانشگاه به حمایت های دولت 
از پژوهشگران و محققان اشاره کرد و افزود: 
این امر بار مسئولیت ما را سنگین تر می کند تا 
با عزمی جدی تر از گذشته در راه تعالی کشور 
حرکت کنیم و خدمت شایسته ای به جامعه و 

کشورمان داشته باشیم.
وی ضمن تاکید بر حمایت های ویژه از 
محققان در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد:  
ضمن تالش در سایر فناوری های موجود، کشور 
نیازمند است به لحاظ کشاورزی و امنیت غذایی 

نیز وضعیت مطلوبی داشته باشد. 
دکتر نجفی نژاد با بیان تقسیم بندی فناوری 
اظهار  نرم،  و  سخت  فناوری  حوزه  دو  در 
داشت: با توجه به مهم بودن فناوری سخت، در 
بعضی مواقع فناوری نرم مورد غفلت واقع شده و 

کمتر بدان توجه می شود.
همچنین در این نشست تعدادی از مدیران 
شرکت های دانش بنیان استان گلستان به ارایه 

دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
این  از  پیش  ستاری  دکتر  است:  گفتنی 
علمی  دستاوردهای  نمایشگاه  از  نشست 
پژوهشی که در محوطه دانشگاه برگزار شده 

بود بازدید کردند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

مشکالت هر منطقه باید توسط محققان و دانشگاهیان آن 
منطقه رفع شود

... به بهانه صدمین شماره!
را  رمضان  مبارك  ماه  پاياني  روزهاي  درحالي 
به پايان می رسانيم كه »صدمين شماره خبرنامه 
دانشگاه« را پس از 20 سال از آغاز انتشار آن 
نشيبهاي  و  فراز  با  توام  كه  )فروردين 1374( 
متعدد و مختلفي بوده است تقديم حضور شما 

بزرگواران می كنيم.
اينكه طي اين مدت توانسته ايم به توفيق الهي و 
در آستانه عيد سعيد فطر، صدمين شماره خبرنامه 
قديمی ترين مركز آموزش عالي شمال كشور را 
چاپ و منتشر كنيم و ادامه دهنده مسيري باشيم 
كه پيشينيان در دانشگاه آنرا پايه گذاري كردند، 

بخود می باليم.
قطعأ طي اين بيست سال و در اين 100 شماره 
و  داشته   همكاري  آن  با  زيادي  افراد  نشريه، 
فراهم  را  آن  استمرار  و  موفقيت  موجبات 
كرده اند كه اگرنبودند اين افراد، مطمئناً امروز 
خبرنامه دانشگاه به اين جايگاه فعلي دست پيدا 

نمی كرد.
در دنياي ارتباطات امروز، وجود رسانه اي كه 
بتواند عالوه بر اطالع رساني اخبارمجموعه، به 
آرشيو و مستند سازي آن نيز در سازمان كمك 
كند احساس می شود چرا كه متأسفانه و پس از 
گذشت زمانی به دليل عدم وجود يك مرجع و 
متولي نگهداري و آرشيو، اقدامات و فعاليت ها، 
به ورطه فراموشي سپرده شده و عمأل سازمان را 
از داشتن تاريخچه و گزارش عملكرد خود در 

سالهاي بعد محروم می شود.
انتشار »صدمين« شماره خبرنامه دانشگاه و تقارن 
زيباي آن با عيد سعيد فطر بهانه ايست تا از اين 
مرحله، يعني100 شماره انتشار، درسهاي الزم را 
گرفت و تجارب حاصله را براي شروعي ديگر 

و البته اينبار پربارتر از قبل، توشه راهمان كنيم.
سعي  گذشته  سال  دو  در  كه  است  گفتني   
كرديم خالء نبود مطالب فرهنگي و اجتماعي  
در خبرنامه دانشگاه را با انتشار نشريه اي ديگر        
ـ نشريه هواي تازه ـ كه با همكاري جمعي از 
دانشجويان عالقمند تهيه می شود پركرده و ضمن 
ارايه  همانا  كه  نشريه  اصلي  چارچوب  حفظ 
و انعكاس اخباررويدادها و فعاليتهاي دانشگاه 
اقناع ذائقه مخاطبان در ارايه مطالب  است، به 

فرهنگي و اجتماعي نيز پاسخ داده باشيم.
انتشار  شد،  گفته  كه  همانطور  و  بهرحال   ...
گوشه  فقط  و  نيست  نهايت  خبرنامه»100«، 
كه  می گيرد  بر  در  را  كارهايي  از  كوچكي 
ضرورت پرداختن به آن احساس می شده است. 
دراين خصوص آنچه تا كنون به قلم درآمده و 
انتشار يافته، حكم قطره اي در برابر درياست 
و لذا گذر از انتشار صدمين شماره، فقط از آن 
جهت قابل اعتناست كه بدانيم كجائيم و تا چه 
اندازه با خواست و نظر شما مخاطبان گرانقدر 
فاصله داشته و چگونه بايد با استفاده از تجارب 
انعكاس  زمينه  در  را  بهتری  گامهاي  گذشته، 

مطلوب اخبار جامعه دانشگاهي برداريم.
و  نظرات  انتقادات،  منتظر  هميشه  مثل  لذا 
پيشنهادات سازنده و كاربردي اساتيد، كاركنان 
و دانشجويان فرهيخته هستيم و از راهنمايي ها 
و كمكهاي فكري شما عزيزان در مسير ترقي 
استقبال  دانشگاه، صميمانه  خبرنامه  اعتالي  و 

                                             سردبیرخواهيم كرد.
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مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در مراسم روز جانباز: 

انجام کارها بدون ریا و فقط برای رضای خدا به ثواب و درستی نزدیکتر است

سال سیزدهم   شماره 100   خرداد و تیر 93 

جشن اعیاد شعبانیه و مراسم گرامیداشت 
روز جانباز و تجلیل از جانبازان دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، یکشنبه یازدهم 
خرداد ماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار 

شد.
مراسم ضمن  این  در  دانشگاه  سرپرست 
والدت  گفت:  شعبان  ماه  حلول  تبریک 
حضرت  و  )ع(  سجاد  امام  امام حسين)ع(، 
ابوالفضل )ع( در آغاز اين ماه و والدت منجي عالم 
بشريت حضرت مهدي موعود)عج( در ميانه ماه 

موجب پربركت شدن ماه شعبان شده است.
امام  قيام  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
دين  ماندگاري  محرم،  واقعه  در  حسين)ع( 
قيام  از  كه  وهمانطور  آورد  وجود  به  را  اسالم 
امام حسين)ع( می توان به عنوان الگوي مناسب 
ديگر  از  كرد  واستفاده  برد  نام  ديني  قيام هاي 
هم  حضرت  آن  پربركت  زندگي  بخشهاي 
می توان بهره جست وزندگي خود را براساس 

منش وروش آن بزرگوار تنظيم كرد.
وي تأکید کرد: اگر افراد در انجام امور و 
درنظر  را  متعال  خداوند  رضاي  خود،  زندگي 

بگيرند، خداوند آنها را كفايت می كند.

معظم  مقام  نمایندگي  دفترنهاد  مسئول 
رهبري در دانشگاه در ادامه مراسم گفت: شعبان 
اعمال  ماه  اين  ودر  است  فضيلتي  با  بسيار  ماه 
معنويت  بر  آن  انجام  كه  شده  وارد  مخصوص 

زندگي بشريت می افزايد.
نامدار  علي  والمسلمین  االسالم  حجت 
افزود: بايد سعي كنيم كارها را بدون ريا و فقط 

وايمان  دهيم  انجام  متعال  براي رضاي خداوند 
نزديكتر  به ثواب ودرستي  اين  باشيم كه  داشته 

است. 
اجراي برنامه مداحي توسط آقای كاووسي از 
مداحان استان گلستان، قرائت قطعه ادبي توسط 
مهندس ميرشمسي،سخنراني و ارائه مقاله پيرامون 
جعفري  اله  ولي  دكتر  توسط  جانباز  موضوع 

ومهندس محمود نيك پيام از جانبازان دانشگاه و 
اهداء لوح تقدير وگرفتن عكس يادگاري از ديگر 

برنامه هاي اين مراسم بود.
قالب  نفر جانباز در  گفتني است که 27 
عضو هیأت علمی وکارمند در دانشگاه علوم 
به  مشغول  گرگان  طبیعي  ومنابع  کشاورزي 

فعالیت می باشند. 

مراسم اختتامیه هفته خوابگاهها و هفدهمین 
جشنواره ورزشهای همگانی درون دانشگاهی 
دوشنبه پنجم خرداد ماه در تاالر خلیج فارس 

دانشگاه برگزار شد.
معاون دانشجویی دانشگاه در این مراسم 

ضمن تبریک عید مبعث گفت: برنامه های هفته 
خوابگاهها ، امسال از بيستم لغايت بيست وششم 
ارديبهشت ماه در دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع 

طبيعی گرگان برگزار شد.
اين  افزود:  هزارجریبی  ابوطالب  دکتر 

برنامه ها با هدف بهبود كيفيت زندگی و افزايش 
خوابگاه  فرهنگ  ترويج  و  خوابگاهی  ظرفيت 

سازی به عنوان ارزشی اسالمی اجرا شد.
وی یادآور شد: فعاليت های ورزشی هفته 
رشته های  در   خواهران  قسمت  در  خوابگاهها 
سرعت،  دوی  كشی،  طناب  فريزبی،  دارت، 

شطرنج،طناب زني وكوهنوردي برگزار شد.
وی تاکید کرد: همچنين در قسمت برادران 
زنی،  طناب  های  رشته  در  ورزشی  مسابقات 
ضربات پنالتی، فوتسال، دارت، طناب كشی، دوی 
پاورليفتينگ، شطرنج،  دوی 3000متر،  سرعت، 

كوهنوردی، فوتسال و واليبال برگزارشد.
کرد:  عنوان  پایان  در  دکترهزارجریبی 
جمعأ امسال حدود1000 دانشجو در فعاليت های 
علوم  دانشگاه  در  خوابگاهها  هفته  ورزشی 

كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان شركت كردند.
گروه  توسط  موسیقی  اجرای 
توسط  طنز  شعر  اجرای  باران،  دانشجویی 
دانشجویان  از  تهمورثی  وحید  سید 
تقلید  برنامه  طنز،  نمایش  اجرای  دانشگاه، 
صدای خوانندگان و اهداء جوایز از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.

برگزاریمراسماختتامیههفتهخوابگاههاو
هفدهمینجشنوارهورزشهایهمگانی

دروندانشگاهیدردانشگاه

دانشکده  رییس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
تولید گیاهی، چهارشنبه یازدهم تیرماه در سالن 
برگزار شد که طی  دانشکده  این  اجتماعات 
آن دکتر خدایار همتی به عنوان رییس جدید 

جایگزین دکتر سعید نواب پور  شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در این مراسم ضمن تشکر از 
زحمات دکتر نواب پور، گفت: امروزه انتظارات 
مشکالت  که  است  این  دانشگاهها  از  جامعه 
زندگی افراد را مرتفع نماید درحالیکه در گذشته 
بیشتر مسائل آموزشی و تربیت نسل علمی جزء 

وظایف دانشگاه ها محسوب می شد.
حوزه  در  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 

همچون:  متنوعی  مسائل  با  کشور  کشاورزی، 
مدیریت و بحران مصرف آب، اقتصادی کردن 
تولیدات کشاورزی و... روبرواست که اعضای 
هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
باید با استفاده از تحقیقات کاربردی به کشور در 

حل این مسائل کمک کنند.
انتظار  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
و  گیاهی  تولید  دانشکده  جدید  رییس  از  ما 
همکارانشان این است که با همدلی و همکاری 
و تداوم همکاری میان نیروهای مختلف موجب 

ارتقای دانشکده شوند. 
در  گیاهی  تولید  دانشکده  سابق  رییس 
این مراسم گفت: در این مدت 30 مورد طرح 

شورای  رسمی  جلسه  مورد   70 تحقیقاتی، 
دانشکده، 15 مورد امتحان جامع دکتری و... در 

این دانشکده انجام شد. 
 110 کرد:  اعالم  پور  نواب  سعید  دکتر 
تلفن،  برق،  سیستم  ساماندهی  ارتقاء،  پرونده 
نصب آنتن های بی سیم و... نیز از فعالیت های 
ستادی دانشکده تولید گیاهی در مدت ریاست 

بنده بود. 
از  این مطلب که  اعالم  با  پایان  وی در 
جدید  رییس  عنوان  به  همتی  دکتر  انتصاب 
در  کرد:  تصریح  کند،  می  استقبال  دانشکده 
رسانی  خدمت  آماده  دانشگاه  اهداف  تحقق 

هستم. 

در  گیاهی  تولید  دانشکده  جدید  رییس 
ادامه این مراسم گفت: دانشکده تولید گیاهی 
باید به سمت تقاضا محوری تحقیقات برود و در 
این راستا نیاز به عقد تفاهم نامه با سایر سازمانها 

داریم.
دکتر همتی افزود: مهمترین برنامه های بنده،  
توجه بیشتر به آموزش عملی دروس، هماهنگی 
تخصصی  گروههای  با  تخصصی  گروه های 
مستقیم و ایجاد همدلی در بین اساتید و کارکنان 

دانشکده خواهد بود. 
سپاس  لوح  و  هدیه  اهداء  با  خاتمه  در 
از زحمات دکتر نواب پور قدردانی و حکم 

انتصاب دکتر همتی به ایشان اهداء شد. 

سرپرست دانشگاه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده تولید گیاهی؛

بایداعضایهیاتعلمیودانشجویانتحصیالتتکمیلیدرحلمسائلمدیریتمصرفآب
واقتصادیکردنتولیدکشاورزینقشموثریداشتهباشند
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اعتکاف  با سیزده رجب، مراسم  همزمان 
رجبیه دانشجویان استان گلستان، بعد از نماز 
مغرب وعشاء دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 

ماه در مسجدالنبی)ص( دانشگاه آغاز شد.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
رهبری در دانشگاههای استان گلستان در مراسم 
افتتاحیه اعتکاف گفت: بحث خواندن نماز اول 
از  دینداری  تابلوی  خشوع  و  خضوع  با  وقت 

بی دینی است.
حجت االسالم و المسلمین حسن مازندرانی 
افزود: در مراسم اعتکاف باید مسائل دیگری مانند 
اندیشدن در خود و مسائل و مباحث روز جامعه، 
مرور نقاط ضعف و قوت در کنار نماز، دعا و روزه 

مورد توجه معتکفین قرار گیرد.
دبیر ستاد مراسم اعتکاف دانشجویان دختر 
استان گلستان نیز در نشست خبری که بیست 
و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد، گفت: در 
طول سال بعضی از ایام مانند شب های قدر در ماه 
مبارک رمضان، محرم و صفر و... موجب تقرب 
بیشتر بندگان به خداوند متعال می شود که ایام 
اعتکاف نیز از جمله این ایام است که بندگان با 
انجام اعمال خاص این روزها سعی در نزدیکی 

بیشتر به پروردگار عالم دارند.
دکتر مهدی کاشانی نژاد افزود: افراد قبل از 
اعتکاف باید آمادگی روحی و معنوی مناسب این 
ایام را کسب نمایند و در حین اعتکاف باید برای 
خود برنامه های متنوع معنوی، تفکر و اندیشه را 

سامان دهی کنند.
اعتکاف  مراسم  برگزاری  دبیرستاد 
دانشجویان دختر استان در ادامه عنوان کرد: 350 
دانشجوی دختر از دانشگاه های سراسری،آزاد، پیام 

نور، موسسات غیرانتفاعی و... جهت حضور در 
مراسم اعتکاف دانشجویی امسال ثبت نام کرده اند.
وی اذعان کرد: برنامه های متنوع فرهنگی، 
هنری مانند جزوخوانی قرآن، حلقه های معرفت، 
ام  اعمال  مولودی خوانی،  قرآن،  با  انس  محفل 
مراسم  در  اجرا  و... جهت  بانوان  احکام  داوود، 

اعتکاف امسال برنامه ریزی شده است.

رشد سه برابري حضور دانشجویان 
دختر استان گلستان در مراسم امسال 

اعتكاف رجبیه 
دانشجویان  اعتکاف رجبیه  اختتامیه  مراسم 
پنجم  و  بیست  پنجشنبه  گلستان،  استان  دختر 
اردیبهشت ماه در مسجد النبي)ص( دانشگاه علوم 

کشاورزي ومنابع طبیعي گرگان برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع 
طبیعي گرگان در این مراسم گفت: با توجه به 
دانشجوي دختر  آمار، سال گذشته حدود 120 
امسال حدود  اما  این مراسم شرکت کردند،  در 
استان  دانشگاههاي  از  دختر  دانشجوي   350
گلستان، مراسم اعتکاف خود را در دانشگاه علوم 
کشاورزي ومنابع طبیعي گرگان گذراندند که این 
نشان از رشد 3 برابري تعداد دانشجویان نسبت به 

سال گذشته دارد.
دکتر علي نجفي نژاد افزود: انسان ها باید در 
مسیر پیشرفت و ترقي خود هم به بعد معنوي و 

هم به بعد جسماني توجه داشته باشند.
جمله  از  اعتکاف  کرد:  نشان  خاطر  وي 
مواردیست که انسان ها با انجام آن مي توانند دل و 

روح خود را در معرض انوار الهي قرار دهند.
وي یادآور شد: شما دانشجویان این عبادت 
انجام  بهترین سال هاي عمر خود  را در  نوراني 
مي دهید که موجب رشد شخصیت شما در آینده 

مي شود. 
معظم  مقام  نمایندگي  نهاد  دفتر  مسئول 
ومنابع  کشاورزي  علوم  دانشگاه  در  رهبري 
طبیعي گرگان در ادامه گفت: ریاکاري و خود 
نمایي از مضرات دین اسالم و زندگي اجتماعي 

است. 
نامدار  علي  المسلمین  و  االسالم  حجت 
انجام  الهي  نیت  با  را  عملي  فردي  اگر  افزود: 
بدهد،اما به دالیلي این عمل در آینده آشکار شود، 

دیگر آن عمل ریاکارانه نیست.
از  اهداء جوایز مسابقه فرهنگي و تقدیر 
دیگر  از  دانشجویي  اعتکاف  مراسم  فعاالن 

برنامه هاي این مراسم بود.

علی)ع(،  حضرت  والدت  جشن  مراسم 
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در تاالر 
خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 

طبیعی گرگان برگزار شد.
گفت:  مراسم  این  در  دانشگاه  سرپرست 
امیرمومنان علی)ع(، اسوه ای الهی است که همانند 

شخصیت او تا کنون در دنیا شناخته نشده است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: امام علی)ع(، 
در همه عرصه های اجتماعی، فردی، عرفانی و 

اخالقی نمونه و سرآمد بوده و هستند.
وی خاطر نشان کرد: انسان ها به خصوص 

جوانان می توانند امام علی)ع( را الگویی در تمام 
شخص  و  دهند  قرار  خود  زندگی  های  زمینه 

مفیدی برای جامعه خود بشوند.
شیعیان  که  موضوع  این  بایادآوری  وی 
در جهان با والیت حضرت علی)ع( شناخته 
می شوند افزود: انتصاب ما به ایشان برای شیعیان، 
مایه برکت و گرانقدری است. سرپرست دانشگاه 
همچنین درخصوص کتاب نهج البالغه گفت: 
افراد  دربرگیرنده سلیقه همه  کتاب  این  مطالب 
معاونت  از  درپایان  نژاد  نجفی  دکتر  است. 
فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه 

به خاطر برپایی این جشن تشکر کرد.
حجت االسالم و المسلمین سیدجواد علوی 
امام جماعت مسجد جامع گرگان در ادامه مراسم 
ضمن بیان جمالتی در توصیف فضائل حضرت 
سخنانی  در  پیامبراکرم)ص(  گفت:  علی)ع( 
فرمودند: حضرت علی)ع( جان من است. وی 

تاکید کرد: انسان مومن، حب به علی در قلب و 
روحش موج می زند و به عبارتی عاشق علی)ع( 
و اوالد علی)ع( است. اجرای ضرب زورخانه ای 
توسط مرشد جهانشاهی، اجرای موسیقی سنتی 
اهداء  و  کلیپ  پخش  مهرگان،  گروه  توسط 

جوایز از دیگر برنامه های این مراسم بود.

دکتر نجفی نژاد در مراسم اعتکاف دانشجویان دختر دانشگاههای استان گلستان :

در مسیر پیشرفت و ترقی باید هم به بعد معنوی و هم به بعد جسمانی توجه کنیم

همزمان با سیزده رجب؛  

مراسمجشنوالدتحضرتعلی)ع(
دردانشگاهبرگزارشد

... برخي از روزهاست كه انسان با تمامي مشغله و گرفتاري هاي دنيوي و در كنار تمام هياهوهاي 
زندگي به دنبال آن است كه آن را از دست ندهد بلكه بتواند كمي از اين دنياي مادي وفاني دست 

كشيده و عروج عارفانه اي داشته باشد. 
مراسم اعتكاف و سه روزي كه هر كسي كه دل از اين دنيا بكند در آن روزها آرامشي مي گيرد 
از جمله آن روزهاي دست نيافتني است. بايد صادقانه گفت، اعتكاف به خودي خود بسيار زيبا و 
ديدني است اما اگر معتكفان آن جوان باشند و از قشر تحصيلكرده و دانشجو ، شور و هيجان و 

زيبايي خاص خودش را دارد.
امسال نيز دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ميزبان بيش از 350دانشجوي دختري بود 
كه دل از دنيا و لذت هاي آن كشيدند ، تا چند روزي در خلوت خود با خالقشان به فكر ارتباط 

معنوي و آسماني با معبود و معشوق حقيقي خود باشند.

مسابقات ورزشی جام رمضان ویژه بانوان دانشگاه های علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و گلستان دوشنبه بیست و سوم 

تیرماه به پایان رسید.
براساس اعالم تربیت بدنی دانشگاه، در رشته ورزشی والیبال، تیم 
الف منابع طبیعی با سرپرستی هایده محمودی و حضور رویاریاحی، 
زهرا االزمنی، فاطمه عباسی، فاطمه کهساری و فاطمه موسوی مقام 

اول را بدست آوردند.
همچنین تیم ب منابع طبیعی به سرپرستی مهسا دومهری و حضور 

فاطمه االزمنی، محبوبه مهقانی، لیال منصوری، سمیه کرمی و نسرین 
فالحی مقام دوم و تیم الف گلستان به سرپرستی مریم ذوقی و 
حضور خانمها علیزاده، کریمی، کاظمی، عالءالدین، غریبان و فلسفی 

مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.
 همچنین در رشته ورزشی دارت، زهرا االزمنی از دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، خدیجه کریمی از دانشگاه گلستان 
و نسرین فالحی از دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

توانستند مقامهای اول تا سوم را کسب کنند.

نتایجمسابقاتورزشیجامرمضانویژهبانواندانشگاههایعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانوگلستان
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مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه امور 
ایثارگر دانشگاه، بیست  دانشجویان شاهد و 
و هفتم اردیبهشت ماه در محل دفتر ریاست 
از زحمات  آن  که طی  برگزار شد  دانشگاه 
دکتر حمید رضا رضایي قدرداني و به جاي 
به  شموشکی  جعفري  ولي اله  دکتر  ایشان 
و  شاهد  دانشجویان  امور  گروه  مدیر  عنوان 

ایثارگر دانشگاه منصوب شد.
و  کشاورزي  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت:  مراسم  این  در  گرگان  طبیعي  منابع 
در  ایثارگر  و  شاهد  ستاد  تشکیل  از  هدف 
اداري  آموزشي،  مسائل  اجراي  ها  دانشگاه 
و  شاهد  دانشجویان  به  مختص  فعالیتهاي  و 

ایثارگرمي باشد.
دکتر علي نجفي نژاد افزود: سامان دهي 
و نظارت دقیق بر دانشجویان شاهد و ایثارگر 
جهت قدرداني از خانواده هاي معظم شاهد و 
ایثارگر باید در دانشگاه به صورت جدي تری 

پیگیري شود.
معظم  مقام  نمایندگي  نهاد  دفتر  مسئول 
رهبري در دانشگاه در ادامه گفت: مسئولیت در 
نظام مقدس جمهوري اسالمي جزو افتخارات 

هر شخص است.
نامدار  علي  والمسلمین  االسالم  حجت 
هاي  خانواده  از  بسیاري  کرد:  نشان  خاطر 
معظم شهدا به جهت زخم زبانهاي جامعه بسیار 
ناراحت هستند که باید این دیدگاه را تغییر داد.

و  شاهد  دانشجویان  امور  سابق  مدیر 
با این  ایثارگر دانشگاه در این مراسم گفت: 
تودیع حس مي کنم وظیفه سنگین این مسئولیت 

از روي دوش من برداشته شده است.
دکتر حمید رضا رضایي افزود: در دوره 
مدیریت خود کوشیدم تا دانشجویان شاهد و 
ایثارگردانشگاه از لحاظ علمي و فرهنگي ارتقاء 

یافته و به جایگاه واقعي خود دست پیدا کنند.
گذشته،  سال  دو  طي  کرد:  اعالم  وي 
کانون علمي فرهنگي شاهد و ایثارگر دانشگاه 
اردویي  برنامه  چند  ساالنه  و  راه اندازي  را 

برنامه ریزي و چندین مسابقه قرآني و ورزش 
نیز برگزار کردیم.

مدیر گروه جدید امور دانشجویان شاهد 
گفت:  این جلسه  در  نیز  دانشگاه  ایثارگر  و 
امام خمیني)ره( در مهندسي ساختار  حضرت 
بسیار  ایران  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام 
هوشمندانه عمل کردند و مسئله شاهد و ایثارگر 

را مورد توجه دقیق خود قرار دادند.
دکتر ولي اله جعفري شموشکی یادآور 
ایثارگر  و  شاهد  امور  مدیر  مسئولیت  شد: 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان 
به  باید  که  است  شده  مشخص  بند   27 در 
صورت دسته جمعي و با همکاري، این وظایف 

را به نحو احسن اجرایي کنیم.
 گفتني است: در پایان حکم انتصاب دکتر 
جعفري شموشکی که به امضاي رئیس دانشگاه 

رسیده است به وی اهدا شد.
در این حکم آمده است: احتراما بر اساس 
بند الف ماده 6 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و 
این حکم  موجب  به  عالی  آموزش  موسسات 
به عنوان مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و 

ایثارگر دانشگاه منصوب می شوید.

جلسه هیئت ممیزه دانشگاه  پنجم خرداد ماه با حضور اعضای هیات ممیزه دانشگاه علوم 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه تقاضای ارتقای رتبه علمی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه از استادیاری 
به دانشیاری و درخواست های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 
مورد بررسی قرار گرفت که دراین میان با ارتقای درجه علمی دکتر محمدحسن سرایلو، دکتر 
ابوالقاسم شریف زاده و دکتر فرشید قادری فر به مرتبه دانشیاری و دکتر محمدرضا ایمانپور به مرتبه 

استادی موافقت شد.

جلسههیئتممیزهدانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگانبرگزارشد

جانباز  کارمندان  از  یکی  عامری  داوود 
 the first دانشگاه موفق به کسب کاپ ویژه
 international Dijital Photography
competition of IPA 2014 و پانصد یورو 

جایزه نقدی شد.
اين جشنواره زير نظر فدراسيون بين المللی 
آكادمی  و  سال 1392  در  )فياپ(  عكاسی  هنر 
عكاسی بلغارستان در شهر پلوديف برگزار شد و 
عكس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب 

FIAP محاسبه مي شود.
شایان ذکر است: جشنواره مذكور در سه 
بخش شهر من- تاريخ، رسوم، هنر، فرهنگ و 
مذهب، موضوع آزاد تك رنگ و موضوع آزاد 

رنگی برگزار شد.
حاج داوود عامری این جایزه را به خاطر 

عکس بازماندگان در شهر به خود اختصاص داد.

هنرمند  عامری  داوود  است:  گفتنی 
عالوه  تاكنون  و  است  درصد   70 جانباز 
داخلی  رتبه  و  عنوان   30 از  بيش  كسب  بر 
ژاپن،  آساهی  همچون  جهانی  مسابقات  در 
هلند،  تركيه،  هندوستان،  بلژيك،  ليتوانی، 
آمريكا، آرژانتين و... عناوين متعددی كسب 
كرده است. همچنين عكس های اين هنرمند 
مانند  كشوری  های  جشنواره  در  كنون  تا 
حائز  و...  سمنان  بوشهر،  عكس  جشنواره 

رتبه های برتر شده است.
داوود عامری دارای مدرك درجه 2 هنری 
)كارشناسی ارشد( عكاسی از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است و داوری بسياری از مسابقات 
و جشنواره های عكاسی كشور را برعهده داشته 
است. وی عنوان Artist Fiap  فدراسيون جهانی 

حكاسی فرانسه را نيز در كارنامه خود دارد.

thefirstinternationalDijitalPhotographycompetitionofIPA2014کسبکاپویژهجشنواره
توسطکارمنددانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

سرپرست دانشگاه در مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

برای قدردانی از ایثارگران باید  ساماندهی و نظارت دقیقی بر امور تحصیلی دانشجویان 
شاهد و ایثارگر وجود داشته باشد
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ارتحال  پنجمین سالگرد  بیست و  مراسم 
بنیان گذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام 
قیام  سالگرد  یکمین  و  پنجاه  و  خمینی)ره( 
در  ماه  خرداد  سیزدهم  شنبه  سه  خرداد،   15

تاالرخلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
آباد کتول در  امام جمعه شهرستان علی 
این مراسم گفت: به طور کلی رابطه دین الهی و 

سیاست در چهار نظریه قابل تامل و دقت است.
حجت االسالم والمسلمین موسوی افزود: 
الهی و  بر رابطه تضاد میان دین  در نظریه اول 

سیاست تاکید می شود.
وی خاطر نشان کرد: نظریه دوم، تغایر میان 
دین الهی و سیاست است که مورد نظر جوامع 
سکوالر است. نظریه تعامل میان دین و آموزه های 
الهی و سیاست که مورد نظر جوامع اسالمی است 

نظریه سوم است.
ارتباط  بر  نیز  چهارم  نظریه  گفت:  وی 
تنگاتنگ میان ادیان الهی و سیاست استوار است 
که به آن عینیت می گویند که امام خمینی )ره( از 

سردمداران این نظریه بودند.
وی در این خصوص افزود: امام عزیز در 
فرمایشات خود اعالم کردند که آنقدر به بشریت 

اعالم شده که دین و سیاست از هم جدا هستند که 
این نظریه به باور مردم تبدیل شده است.

ایشان درباره فضیلت دین مبین اسالم و 
احکام شرعی به ایراد سخن پرداخت و گفت: 
دین اسالم در نظر خداوند متعال، دین کاملی بیان 

شده است.
امام جمعه شهرستان علی آباد کتول یادآور 
فعالیت هایی  اسالم، مجموعه  دین  در  فقه  شد: 
است که افراد باید به آن عمل کنند. در باب فقه 
در دین اسالم هفتاد و پنج کتاب داریم که از نمونه 
آن می توان به کتاب جواهر اشاره کرد که از آن به 

عنوان کرامت یاد می شود.
 از دیگر برنامه های این مراسم می توان به 
پخش کلیپ، اجرای قطعه ادبی و قرائت بیانیه 

دانشگاه به مناسبت این ایام اشاره کرد.
 دراین بیانیه آمده است: باز، نیمه خرداد فرا 
می رسد و دلهای عاشقان حماسه و ایثار را لبریز از 
عطر یاد شهیدان خرداد 1342 و پیر هدایتگرشان 

می کند.
در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: 
از لحظه آغازقیام خونین 15 خرداد تا به امروز، 

جوش و خروش آن پایمردی ها از پای نیافتاده، 
غیرت، شجاعت، همت و پایبندی به اعتقادات 
راسخ این ملت شریف، دست به دست و نسل 
به نسل به سوی آینده روشن می رود تا زمینه ساز 
آن حادثه عظیم شود و پرچم عدالت و جوانمردی 
امام  را به دستان مهرگستر منجی عالم بشریت 

عصر)عج( برساند.
ما  شده:  اعالم  مذکور  بیانیه  درپایان 
دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعي 
گرگان با آرمان هاي الهي انقالبي امام راحل عهد و 
پیمان مي بندیم و اعالم مي داریم که همچون گذشته 
گوش به فرمان ولي امر مسلمین، حضرت آیت اهلل 
سعی  و  بود  خواهیم  )مدظله العالي(،  خامنه اي 
خواهیم کرد با حمایت همه جانبه از برنامه های 
دولت تدبیر و امید و با همیاري و همفکري جامعه 
فرهیخته دانشگاهي، زمینه هاي دستیابي کشورمان را 
به قله هاي پیشرفت فراهم نموده و ادامه دهندگان 
شایسته اي براي مسیر نوراني انقالبي که میراث 
بزرگ و ماندگار امام راحل )ره( و شهداي بزرگوار 

انقالب اسالمي است، باشیم.

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی)ره( در دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

جنگلداري  علمي  انجمن  همت  به 
موضوع  با  اندیشي  آزاد  کرسي  دانشگاه، 
استراحت دادن به جنگلها سی ام اردیبهشت 
علوم  دانشگاه  فارس  خلیج  تاالر  در  ماه  
کشاورزي و منابع طبیعي گرگان برگزار شد.

استراحت  طرح  موافقین  جلسه  دراین 
محیط  دانشکده  دانشیار  ماهیني  دکتر  جنگل، 
زیست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي 
گرگان، مهندس اسماعیل مهاجر مدیرکل محیط 
نوروزعلي  مهندس  و  گلستان  استان  زیست 
حسن عباسي بودند و دکتر محمدهادي معیري 
علوم  دانشگاه  جنگل  علوم  دانشکده  دانشیار 

کشاورزي و منابع طبیعي گرگان، دکتر محمد 
و  کشاورزي  تحقیقات  مرکز  استادیار  امیني 
منابع طبیعي استان مازندران و مهندس صفرقلي 
منابع طبیعي  اداره کل  خواجه مدیر کل سابق 

و آبخیزداري استان گلستان به عنوان منتقدین 
طرح سخنراني کردند.

مسئولیت داوري این کرسي آزاد اندیشي را 
دکتر شعبان شتایي رئیس دانشکده علوم جنگل 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان 
به عهده داشت.

در این جلسه هریک از موافقین و منتقدین 
به ارائه نقطه نظرات خویش پیرامون مباحثي 
همچون: راهکارهاي اجرایي ماده 6 برنامه بهینه 
سازي، پایش، حفظ ، بهره برداري و مدیریت 
جنگلهاي کشور، ضرورت، اثرات اکولوژیک 
جنگل،  استراحت  اجتماعي  و  اقتصادي  و 
اثرات طرح هاي جنگلداري بر جنگلها، عوامل 
موثر بر تغییرات سطح و کیفیت جنگلها و نیز 
راهکارهاي قانوني و اجرایي مدیریت پایدار 

جنگلها و ذخیره گاههاي جنگلي پرداختند.

برگزاريکرسيآزاداندیشيباموضوع
استراحتدادنبهجنگلهاتوسطانجمنعلمي

جنگلداريدانشگاه

با سعادت  میالد  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
یگانه منجي عالم بشریت، حضرت مهدي )عج( 
و به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي، محوطه 
دانشگاه، مزار شهید گمنام و مسجد النبي)ص( 

آذین بندي و عطر افشاني گردید و از ساعت 
12 تا 13 روز چهارشنبه 21 خرداد با پخش 
مولودي، شیریني و شربت از عموم دانشگاهیان 

پذیرایي به عمل آمد.

عالوه براين، در ادامه اين برنامه مراسم جشني 
بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد النبي)ص( برگزار 
گرديد. در اين مراسم حجت االسالم و المسلمين  
وحيدي فر، سخناني را در مورد ويژگيها و فضائل 

حضرت مهدي )عج( و فضيلت انتظار فرج آن 
حضرت بيان نمودند و سپس مداح اهل بيت آقاي 
فرخي به مولودي خواني در وصف يگانه منجي 

عالم بشريت، حضرت مهدي )عج( پرداخت.

مراسمجشننیمهشعباندردانشگاهبرگزارشد
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از  دانشگاه  اساتید  اندیشه  ضیافت  طرح 
حضور  با  تیرماه  هجدهم  لغایت  چهاردهم 

اعضاي هیأت علمي دانشگاه برگزار شد.
درمراسم افتتاحيه اين طرح، دكتر شتايي دبير 
باراني مدير  اساتيد و دكتر حسين  انديشي  هم 
برنامه ريزي آموزشي طرح ضمن خوشامدگويي 
ارايه توضيحاتي در  به  كننده  اساتيد شركت  به 

خصوص برنامه آموزشي طرح پرداختند.
االسالم  حجت  برنامه،  ادامه  در  همچنين 
والمسلمين نامدار مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ضمن تبريك به مناسبت 

ماه رمضان، ماه ضيافت ا... به بيان نكاتي در مورد 
اين ماه و بركات آن پرداختند.

ازجمله برنامه هايي كه در اين دوره برگزار 
شد مي توان به برنامه هاي آموزشي با محوريت 
معرفت افزايي اساتيد دربعد اخالق حرفه اي و 
 ، فرهنگي  هاي  برنامه  و  تمدن سطح 2  تاريخ 
اجراي قرائت هر روزه قرآن كريم پيش از نماز 
ظهر و عصر و توزيع بسته هاي فرهنگي در بين 

اساتيد حاضر در طرح اشاره كرد.
گفتني است: مراسم اختتاميه طرح ضيافت 
انديشه اساتيد، 18 تيرماه در تاالر خليج فارس 

دانشگاه و با حضور سرپرست دانشگاه، مسئول 
دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 
و ساير مسئولين و اساتيد شركت كننده در طرح 

برگزار شد.
قرآن توسط  اين مراسم، تالوت  ابتداي  در 
دكتر حسينعلي زاده از اعضاء هيأت علمي دانشگاه 
صورت گرفت و سپس دكتر نجفي نژاد سرپرست 
دانشگاه ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات 
و تبريك به مناسبت ماه مبارك رمضان از اساتيد 
شركت كننده در طرح ضيافت انديشه قدرداني كرد 
و افزود: ارتقاي سطح فرهنگي در دانشگاهها امري 

بسيار مهم و ضروري است كه بايد با همكاري، 
همفكري و همراهي اساتيد، كاركنان و دانشجويان 

صورت گيرد.
شایان ذکر است: در حاشيه برگزاري اين 
طرح، نمايشگاهي نيز حاوي عكس، كتب مذهبي، 
قرآن و... برگزار شد كه با استقبال شركت كنندگان 

مواجه شد.

طرحضیافتاندیشهاساتیددانشگاهبرگزارشد
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علوم  دانشگاه  سرپرست  نشست 
شورای  با  گرگان  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 
چهارشنبه  دانشگاه،  کارکنان  بسیج  مرکزی 

دهم اردیبهشت ماه برگزار شد. 
دکتر علی نجفی نژاد در این نشست افزود: 
همانگونه که فعالیت بسیجیان در دوران هشت 
سال دفاع مقدس موجب شد تا مشکالت ناشی 
نیز  امروزه  برطرف شود،  به سرعت  از جنگ 
بسیجیان می توانند در حل مشکالت فرهنگی و 

اقتصادی یاری گر دولت و مردم باشند.
با  باید  وی یادآور شد: نیروهای بسیجی 
موقعیت شناسی، همفکری و همکاری، مسائل 
دهی  سامان  نحو  بهترین  به  را  مشکالت  و 

نمایند.
سرپرست دانشگاه در ادامه خاطر نشان 
در  حتی  تولید  و  اشتغال  بحث  امروزه  کرد: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

به یکی از مباحث اصلی مبدل شده است. 

اعضای  ایجادتعاونی  با  کرد:  تاکید  وی 
هیأت علمی و کارکنان و همچنین فعالیت های 
کارآفرینی می توان تا حدودی مشکالت اشتغال 

و تولید را برطرف کرد. 

کرد:  اذعان  پایان  در  نژاد  نجفی  دکتر 
توقعات جامعه از افرادی که با عنوان بسیجی 
ابعاد زندگی بسیار  شناخته می شوند در همه 

متفاوت از اشخاص دیگر در جامعه است. 

مراسم تودیع معارفه رییس دانشکده های 
کاغذ  و  چوب  مهندسی  و  جنگل  علوم 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، 
چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در سالن شهید 

شهریاری برگزار شد.
در این مراسم از زحمات دکتر طبرسا رییس 
سابق این دانشکده ها قدردانی و به جای ایشان 

دکتر شتایی به عنوان رییس جدید معرفی شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان در این مراسم گفت: دانشگاه ها 
نقش حساس و کلیدی در توسعه کشورها دارند 
و هر چه سیستم آموزشی کشورها در سطوح 
مختلف تحصیلی قوی تر باشد، دانشگاه ها در 
حل مشکالت و رفع معضالت جامعه توانمندتر 

هستند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: هم اکنون که 
در دهه چهارم انقالب اسالمی ایران که از آن به 

عنوان دهه گفتمان علمی یاد می شود قرار داریم، 
دانشگاه ها با انجام اموری مانند کارآفرینی ، نقش 
موثری در انجام منویات مقام معظم رهبری جهت 

تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند. 
سرپرست دانشگاه در پایان از همه روسای 
دانشکده ها خواست با تالش، کوشش و همدل 

کردن همه مجموعه های حوزه کاری خود در 
پیشبرد امورات دانشکده با ایجاد فضای رقابتی 
سالم برای فعالیت علمی و همچنین ارتباط با 

دستگاه های اجرایی بپردازند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
نیز در این مراسم گفت:  رهبری در دانشگاه 

تمام طرح های نیمه تمام دوره ریاست قبلی باید 
با سرعت پیگیری شود.

دکتر طبرسا در این مراسم درباره عملکرد 
خود طی دوره ریاستش بر دانشکده های علوم 
جنگل و مهندسی چوب و کاغذ توضیحاتی 

داد.
دکتر شتایی رییس جدید دانشکده های 
نیز  کاغذ  و  چوب  مهندسی  و  جنگل  علوم 
طی سخنانی گفت:  انجام مشاوره در امورات، 
بازدیدها و نشست های دوره ای در گروههای 
پیگیری  علمی،  هیأت  و  کارمندی  مختلف 
کمبودها و ایجاد تعامل با صنعت و دستگاه های 
بنده در  برنامه های  از جمله مهمترین  اجرایی 

دوران جدید می باشد.
حکم  مراسم  این  پایان  در  است:  گفتنی 
انتصاب دکتر شتایی که به امضا ریاست دانشگاه 

رسیده بود به وی اهدا شد. 

مراسمتودیعومعارفهرییسدانشکدههایعلومجنگلومهندسیچوبوکاغذدانشگاهبرگزارشد

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به همراه جمعی از مدیران دانشگاه، سه 
شنبه سیزدهم خرداد ماه با حاج صادق روشنی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس دیدار کردند.

گفتنی است: اين مراسم با هدف تجليل از مقام جانبازان و عيادت از اين جانباز در منزل 
ايشان انجام شد.

بمب های  توسط  مجنون   جزيره  عملياتی  منطقه  در   62 سال  در  ايشان  است:  ذکر  شایان 
شيميايی دشمن بعثی  مجروح شدند و هم اكنون دارای 65 درصد جانبازی شيميايی می باشد. وی 
همچنين سابقه حضور هفت ساله در جبهه های حق عليه باطل را در كارنامه خود داردو قريب به 

20 سال نيز تحت درمان است.

به منظور تجلیل از مقام جانبازان صورت گرفت؛ 

دیدارسرپرستدانشگاهباحاجصادقروشنی
ازجانبازانهشتسالدفاعمقدس

طی حکمی از سوی دکترعبدالحسین فریدون، مشاور 
وزیر  نظر  حسب  و  وزارتی  دفتر  مدیرکل   و  وزیر 
محترم علوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر ابراهیم زینلی 
ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  )عضو 
شورای  در  وزیر  نماینده  عنوان  به  گرگان(  طبیعی 
ومنابع  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  استانی 

طبیعی گلستان برگزیده شد. 

عنایت  با  است:  آمده  وی  به  وزیر  مشاور  درحکم 
به  و  جنابعالی  تجارب  و  تخصص  تعهد،  مراتب  به 
مهندسی  نظام  تاسیس سازمان  قانون  ماده7  بند3  استناد 
کشاورزی ومنابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران حسب 
جنابعالی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  نظر 
به عنوان نماینده وزیر محترم در شورای استان گلستان 

منصوب می شوید. 

انتصابدکترزینلیبهعنواننماینده
وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرشورای
استانیسازماننظاممهندسیکشاورزیو

منابعطبیعیاستانگلستان

دکتر نجفی نژاد در نشست با شورای مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه:

همانند دوران دفاع مقدس، امروزه نیز بسیجیان 
می توانند در حل مشکالت فرهنگی و اقتصادی 

یاری گر دولت و مردم باشند
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جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه های استان 
گلستان با موضوع بررسی و تبیین سند اسالمی 
شدن دانشگاه ها، بیست و سوم اردیبهشت ماه 

در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان در این جلسه گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه 
جهانی  و  ای  منطقه  عظیم  تحوالت  منشا  باید 

باشد.
دکتر نجفی نژاد افزود: دانشگاه ها به عنوان 
کانون تولید علم و فرهنگ باید دانش آموختگانی 
را به جامعه تحویل دهند که دارای ویژگی های 
تبدیل شدن به کشور توسعه یافته اسالمی را داشته 

باشند. 
وی خاطر نشان کرد: ان شاءا... با تصویب 
و اجرای سند اسالمی شدن دانشگاه ها شاهد 
تحوالت شگرف در عرصه آموزش عالی باشیم 
و در این جهت اعضای هیأت علمی و مسئولین 
دانشگاهی باید با دقت این سند را مورد مطالعه 

قرار داده و به آن عمل کنند.
دبیر شورای اسالمی شدن دانشگاه در ادامه 
این جلسه گفت: غفلت از دو حوزه آموزش عالی 
و آموزش عمومی خسارت های جبران ناپذیری 

به کشور وارد خواهد کرد.
حجت االسالم و المسلمین شاطری عنوان 
کرد: شورای اسالمی شدن دانشگاه ها متشکل از 

هجده عضو می باشد که وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری رییس این شوراست. وی تاکید کرد: سه 
موضوع افکار، انگیزه و اعمال در دانشگاه اسالمی 

مورد توجه قرار می گیرد.

اسالمی  شورای  سند  است:  ذکر  شایان 
دانشگاه های کشور اولین سند مدون ملی است 
به  فرهنگی  انقالب  شورای   چارچوب  در  که 

تصویب رسیده است.

برگزاریجلسههماندیشیاساتیددانشگاههایاستانگلستانبا
موضوعبررسیوتبیینسنداسالمیشدندانشگاههابهمیزبانی

دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

در سال 1392 در پیوست قانون بودجه نزدیک 
به 390 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده بود 
که حدود 76 درصد، معادل 295 میلیارد ریال 
بودجه جاری و حدود 21 درصد، معادل 80 
میلیارد ریال بودجه تملک دارایی های سرمایه 
ای بوده است. الزم به اشاره است کل بودجه 
مصوب سال 1391 دانشگاه حدود 208 میلیارد 
ریال بوده که در سال 1392 به میزان 86 درصد 
افزایش داشته است بطوری که حدود 62 درصد 
است.  بوده  جاری  بودجه  به  مربوط  افزایش 
بودجه طرح تملک دارایی های سرمایه ای نیز 
از حدود 16 میلیارد ریال به حدود 80 میلیارد 
ریال رسیده است و حدودا 5 برابر شده است. 
خوشبختانه با مساعدت مسئولین و کارشناسان 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
پایان سال گذشته تخصیص مناسبی برخالف 
یافت  تخصیص  دانشگاه  به  گذشته  سنوات 
که در ابتدای سال 93 نیز ادامه داشته و هنوز 
بینی  پیش  با  اینکه  ضمن  است.  نیافته  اتمام 
قانون  در  اختصاصی  درآمد  ریال  میلیارد   12
نخستین  برای  دانشگاه  برای   92 سال  بودجه 
میلیارد   17 بر  بالغ  به  دانشگاه  درآمدهای  بار 

ریال افزایش یافت.
با پیگیری های انجام یافته در سال 92 بودجه 
ای حدود 440 میلیارد ریال برای سال 1393 
میلیارد  که حدود 373  دانشگاه مصوب شده 
ریال آن بودجه جاری، 14 میلیارد ریال پیش 

 53 حدود  و  دانشگاه  اختصاصی  درآمد  بینی 
تملک های  طرح های  بودجه  ریال  میلیارد 
سرمایه ای است که در قالب 3 طرح در نظر 
گرفته شده است که به منظور تکمیل فضاهای 
تجهیزات  خرید  اساسی،  تعمیرات  آموزشی، 
تکمیل  جهت  در  که  است  سازی  محوطه  و 
پروژه های عمرانی ملی دانشگاه اختصاص می 

یابد. بودجه سال 93 بیش از 13 درصد نسبت 
دهد. ضمن  می  نشان  افزایش  سال 1392  به 
اعتباری  منابع  از سیر  دانشگاه  اینکه هر ساله 
همچون ردیف های متمرکز وزارتخانه نیز بهره 

مند شده است.

عالوه بر پیگیری و پیشنهاد بودجه سنواتی، مبادله 
موافقت نامه ها و تنظیم ودجه تفضیلی دانشگاه 
برای تصویب در هیئت امنا و نهایتا پیگیری تا 
مدیریت  این  وظایف  از  ابالغ  دریافت  مرحله 
گذشته  سنوات  مطابق   92 سال  در  که  است 
و  استانی  در جلسات  گرفت. حضور  صورت 
ملی مرتبط با امور بودجه، تحول اداری و امور 

برنامه ریزی از سایر وظایفی بوده که در سال 
1392 انجام گرفته است. با مسئولیت برگزاری 
و  دانشگاه  مدیران  برای  آموزشی  کارگاه  دو 
برنامه ریزی  کارشناسان مرتبط در دو موضوع 
راهبردی و بودجه ریزی عملیاتی در بهار سال 
1392 انجام یافت. تهیه فرم های ارزیابی عملکرد 
اداری  تحول  کمیته های  در  شرکت  دستگاه، 
و اشتغال استان عالوه بر فعالیت هایی بوده که 
در جلسات متناظر داخل دانشگاه در این زمینه 

صورت گرفته است.
مهمترین اقدام انجام شده در سال 1392 پس از 
ابالغ نمودار سازمانی دانشگاه توسط وزیر محترم، 
به  دانشگاه  تفضیلی  تقدیم تشکیالت  تنظیم و 
وزارتخانه و پیگیری آن برای تصویب و ابالغ و 
طی مراحل قانونی آن در کمیسیون عالی دانشگاه 
و هیئت امنا بوده است که می تواند مهمترین 
بازنگری تشکیالت دانشگاه باشد. انشاءا... پس از 
بالغ بر 25 سال بتوان با دریافت ابالغ تشکیالت 
تفضیلی جدید، شرایط توسعه دانشگاه، ساماندهی 
فراهم  نیروهای جدید  انسانی و جذب  نیروی 
آمده شاهد پیشرفت و کسب جایگاه رفیع و در 
شأن اولین دانشگاه تخصصی کشاورزی ومنابع 

طبیعی کشور باشیم.

الف- مختصری در خصوص معرفی  و شرح وظایف
این دانشکده با تعداد 300 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی، 217 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی 
ارشد و 217 نفر دانشجو در مقطع دکتری و در مجموع با تعداد 734 نفر دانشجو یکی از بزرگترین 

دانشکده های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع گرگان می باشد. 
تعداد کل اعضاء هیات علمی این دانشکده 48 نفر و تعداد کل کارمندان 19 نفر می باشد.

این دانشکده دارای 6 گرایش در مقطع کارشناسی ، 10 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 7 گرایش 
در مقطع دکتری می باشد.

ب- افتخارات و عناوین کسب شده در  سال گذشته:
ـ کسب رتبه اول طرح کالن ملی مدیریت جامع حوز ه های آبخیز  کشور از بین پنج طرح کالن ملی 
کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبعیی شورای عالی عتف و قرار گرفتن در ردیف 10 طرح اول 

از میان طرحهای کالن ملی شورای عالی عتف
ـ کسب رتبه نخست در ازمون دکتری محیط زیست توسط مهندس آزاده مهری

ـ کسب عنوان کتاب شایسته تقدیر بیستمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجو ، توسط دانشجوی 
دکتری آبخیزداری  مهندس محمد حسین سید علیپور با عنوان اصول مدیریت و حفاظت خاک

ـ کسب عنوان پژوهشگر برتر سال توسط دکتر محمد رضا ایمانپور
ـ کسب عنوان دانشجوی نمونه درون دانشگاهی توسط قاسم عسگری دانشجوی مقطع کارشناسی 

ارشد و احمد  رضا جبله دانشجوی مقطع کارشناسی
ج- مهمترین برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال 92

ـ مرمت و بازسازی فضای اتاق شورای دانشکده، برطرف نمودن مشکل تهویه ساختمان
ـ افزایش فضای فیزیکی آموزش تحصیالت تکمیلی، سرویس نمودن تمامی دیتا پروژکتورهای 

کالسها
ـ تجهیز نمودن اتاق کار اعضای هیات علمی جدید، مرمت سالن اجتماعات شهید چمران

ـ تعمیر تعدادی از لوازم آزمایشگاهی، برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط،برگزاری نشست صمیمی 
مدیریت دانشکده با کارکنان در پایان سال

گزارش عملکرد واحد بودجه، تشکیالت و تحول اداری طی سال 92

گزارشعملکرددانشکدهشیالتومحیطزیستدرسال1392

با مساعدت مسئولین و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان 
سال گذشته تخصیص مناسبی برخالف سنوات گذشته به دانشگاه 

تخصیص یافت که در ابتدای سال 93 نیز ادامه داشته و هنوز اتمام نیافته 
است. ضمن اینکه با پیش بینی 12 میلیارد ریال درآمد اختصاصی در قانون 
بودجه سال 92 برای دانشگاه برای نخستین بار درآمدهای دانشگاه به بالغ 

بر 17 میلیارد ریال افزایش یافت
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مراسم افتتاحیه بنیاد مردمی دانشگاه علوم 
حضور  با  گرگان،  طبیعی  ومنابع  کشاورزی 
جمعی از مدیران و مسئوالن استانی در تاالر 

خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در ادامه این مراسم گفت:  در دهه 
چهارم انقالب قرار داریم که به آن دهه پیشرفت و 
اعتدال می گویند که این پیشرفت در ابعاد مختلف 

نیازمند توسعه علمی و مراکز دانشگاهی است. 
دکتر نجفی نژاد افزود: در بسیاری از استان ها 
همانند استان خراسان استفاده از توانمندی مردمی 
بازخورد خوبی داشته است به گونه ای که دانشگاه 
فردوسی مشهد با بهره گیری از ظرفیت مردمی 
توانسته 30 هزار مترمربع به مراکز خوابگاهی اضافه 

کند و در زمره دانشگاه های موفق قرار بگیرد. 
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه دانشگاه علوم 
لطف  مورد  گذشته  سال های  از  کشاورزی 
خیرین داشته گفت: خیرین نوع دوست در تامین 
هزینه برخی دانشجویان و ساخت یک خوابگاه 
برای دانشجویان دختر این دانشگاه همت گماشته 

اند که اقداماتی در خور و ماندگار است. 
عضو بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی 
گفت:  مراسم  این  در  گرگان  طبیعی  منابع  و 
کارهایی  ایران  در  دانشگاهی  خیریه  موسسات 
همچون اهدای زمین و کمک به اجرا و ساخت 
پروژه های عمرانی را به عهده گرفتند، حتی در 
وضعیت  که  آلمان  و  آمریکا  مانند  کشورهایی 
موسسات  کمک های  از  دارند  خوبی  اقتصادی 

خیریه دانشگاهی استفاده می کنند. 
کرد:  تصریح  تربتی نژاد  نورمحمد  دکتر 
بنیاد مردمی داشگاه علوم کشاورزی  اساسنامه 
و منابع طبیعی گرگان در اسفند 1392 تهیه و 
در پنجم خردادماه سال جاری بعد از انتخاب 
تصویب  به  نسبت  موسس  هیئت  اعضای 

اساسنامه اقدام شد.
اعضای  کرد:  خاطرنشان  تربتی نژاد  دکتر 

هیئت امنا به سه گروه حقیقی، حقوقی و افتخاری 
تقسیم شدند که اعضای حقیقی 20 نفر و از بین 

اعضای هیئت علمی و خیرین استان هستند.
علوم  دانشگاه  رئیس  داشت:  بیان  وی 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نماینده ولی فقیه 
در دانشگاه، یکی از معاونین دانشگاه به انتخاب 
رئیس، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
استان، فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسالمی 

شهر در بنیاد مردمی عضویت حقوقی دارند. 
اعضای  از  هر یک  تربتی نژاد گفت:  دکتر 
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه نیز می توانند به 
علوم  دانشگاه  مردمی  بنیاد  افتخاری  عضویت 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درآیند. 
وی با اشاره به اهداف بنیاد مردمی دانشگاه 
بیان داشت: فرهنگسازی، جذب، بهره گیری از 
تحصیلی  زمینه  کردن  فراهم  نقدی،  کمک های 
دانشجویان و حمایت از افراد بی بضاعت از جمله 

اهداف بنیاد مردمی است. 
سید  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
مجتبی نورمفیدی نیز در این مراسم گفت: کمک 
به آموزش عالی نه به عنوان نیازمندی دولت؛ بلکه 

به عنوان ضرورتی فردی و اجتماعی برای تعالی و 
پیشرفت کشور است. 

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: یکی 
از تعالیم مهم دینی که ائمه معصومین )ع( بسیار بر 
آن تاکید کرده اند، کمک های مالی مانند وقف و 
کمک های روحی مانند حسن خلق و برخورد 

محبت آمیز است.
وی تصریح کرد: برخی فکر می کنند اتصال 
قلبی با خداوند کافی است؛ اما حاضر نیستند از 
ذره ای از دارایی خود در عمل بگذرند که این نوع 
فکر مغالطه ای بزرگ است. در واقع جهت گیری 
عموم تعالیم دینی این است که انسان را از خود 
پرستی نجات داده و به سمت خدا و توجه به 

دیگران سوق دهد.
وی در ادامه با گرامیداشت میالد امام حسن 
مجتبی )ع( به کریمی آن امام همام اشاره کرد و 
بیان داشت: امام حسن مجتبی )ع( در طول عمر با 
برکتشان سه بار از تمام مال خود و دو بار از نصف 
مال خود گذشتند؛ از این رو در چنین مناسبتی 
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  مردمی  بنیاد  افتتاح 
منابع طبیعی گرگان که نوعی استعانت از کرامت 

و بزرگ منشی امام دوم شیعیان است، بسیار کار 
پسندیده و بزرگی است. 

وی به بحث پیرامون نیازمندی کشور به 
ورود خیرین به حوزه های مختلف پرداخت و 
در این باره گفت: ما نه تنها در حوزه آموزش 
عالی بلکه در بسیاری از امور نیازمند مشارکت و 

کمک های مردمی هستیم. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر نورمفیدی 
بیان داشت: کمک به آموزش عالی در کشورهای 
توسعه یافته و دانشگاه های برتر جهان سابقه ای 
طوالنی دارد در آمریکا با 5700 دانشگاه و بیش از 
17 میلیون دانشجو 60 درصد هزینه های آموزش 
عالی توسط مردم و کمک های غیردولتی پرداخت 
می شود و تنها 40 درصد هزینه ها را دولت فدرال 

و مرکزی تامین می کند. 
فعالیت های  اعظم  بخش  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه های برتر دنیا نظیر هاروارد و ام آی تی از 
محل درآمدهای کمک های واقفین و خیرین تامین 
می شود و می توان گفت توفیق این دانشگاه ها 

مشارکت مردم بوده است. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر سید مجتبی 
نور مفیدی تصریح کرد: خیرین در کشور برای 
ارتقای نام ایران در جهان و برای اینکه اسالم را با 
غرور فریاد بزنند و برای آینده فرزندان این مرز و بوم 
باید به میدان بیایند که قطعا این اعمال صالح می تواند 

در سیر و سلوک معنوی خیرین نیز موثر باشد. 
همچنین در این مراسم از دو تن از خیرین 
استان گلستان به نامهای دکتر رضا مبصری و 
دکتر حسین رحمانی، مدیر عامل و رییس هیات 
مدیره شرکت کشت و صنعت ماهان سبز که 
احداث یک واحد آموزشی، پژوهشی پرورش 
طیور را در دانشگاه تقبل کرده اند با اهدای لوحی 

تقدیر بعمل آمد.
اجرای ضرب باستانی ، اقامه  نمازجماعت 
مغرب و عشاء وصرف افطار از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان افتتاح شد

سرپرست دانشگاه در مراسم تودیع و معارفه 
سومین و چهارمین دوره شورای نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بر ضرورت 
ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی تاکید کرد 
و گفت: محیط زیست پایدار با ترویج کشاورزی 

حفاظتی محقق می شود. 
کشاورزی  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
حفاظتی در دنیا حرف اول را می زند . کشورهای 
 80 الی   70 برزیل  و  آرژانتین  استرالیا،  آمریکا، 
درصد کشاورزی را با نوتیلیج خاکورزی حفاظتی 
انجام می دهند چرا که این روش هزینه های تولید 

را پایین می آورد.
و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گزارش های  داد:  ادامه  گرگان  طبیعی  منابع 
 2050 سال  تا  می دهد  نشان  جهانی  سازمان 
جمعیت دنیا به بیش از 9 میلیارد نفر می رسد 
عمده  چالش   ، جمعیت  این  غذای  تامین  و 
کشورهاست لذا از االن باید برنامه های مدونی 
به  کرد  برآورده  را  نیاز  این  تا  کرد  پیگیری  را 
طور متوسط باید میزان تولید منابع غذایی 70 

درصد افزایش پیدا کند تا این جمعیت بزرگ 
سیر شوند. 

وی یکی از دالیل تغییر اقلیم در دنیا را 
بیان  و  دانست  فسیلی  سوخت های  از  ناشی 
داشت: کشاورزی باید به گونه ای تغییر یابد که 
اثرات منفی آن در محیط زیست به حداقل برسد 
که راهکار آن روی آوردن به کشاورزی حفاظتی 

است. 
برنامه مدون، منسجم و  وی، داشتن یک 
اولویت  را یک  واقعیات کشاورزی  بر  مبتنی 
جدی خواند و تصریح کرد:  اگر چنین برنامه ای 
در اتاق فکر کشاورزی در قالب برنامه بلندمدت 
تدوین شود در حقیقت گره گشای مشکالت این 

بخش خواهد بود. 
وی با بیان اینکه فرسایش خاک یکی از 
محسوب  گلستان  استان  معضالت  بزرگترین 
می شود، ابراز داشت: فرسایش خاک در گلستان 

چندین برابر متوسط جهانی است.
سرپرست دانشگاه بیان داشت: اراضی شیبدار 
استان از لحاظ اصول علمی مورد بهره برداری قرار 

نمی گیرند لذا کاربری آنها باید تغییر پیدا کند. 
دکتر نجفی نژاد با تأکید بر مدیریت جامع، 
خاطرنشان کرد:  موفقیت زمانی حاصل خواهد 
شد که با پشتوانه مدیریت جامع باشد لذا باید 
ضمن تولید مناسب و پایدار ، نسبت به حفظ منابع 
اهتمام شود چراکه اینها امانت هایی هستند که باید 

در اختیار نسل های آینده قرار بگیرند. 
کشاورزی  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعامل و  با  بیان داشت:  زیربنای توسعه است 
همکاری هر چه بیشتر می توان مسائل و مشکالت 

بخش کشاورزی را مرتفع کرد. 
وی ابراز داشت: بیش از 90 درصد غذای 
انسان ها از طریق کشاورزی تامین می شود و هنوز 
روش های جایگزین نتوانسته تغییری در این راستا 

به وجود آورد.
اینکه  بیان  با  پایان  در  نجفی نژاد  دکتر 
کشور  زیربنایی  امور  صدر  در  کشاورزی 
زمینه  این  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
کشاورزی  از  که  هستند  موفق  کشورهایی 

علمی و پیشرفته برخوردار باشند. 

در ایامی که گذشت همکاران گرامی 
دکتر هاشم حبشی، فاطمه سلیمانی، نصرت ا... مشکور، عربعلی خواجه، سخید 

پرنیان و حاج داوود عامری 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.

سرپرست دانشگاه در مراسم تودیع و معارفه شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان: 

محیطزیستپایدارباترویجکشاورزیحفاظتیمحققمیشود
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دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام وطیور استان گلستان، سه شنبه شانزدهم 
اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان افتتاح شد.
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه  
با اعالم مطلب فوق گفت: آمارها نشان می دهد 
به  متعلق  جهان  در  ناخالص  تولید  درصد   60
این  در  که  است  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 
کشور 80 درصد سرمایه گذاری در بخش تحقیق 

و توسعه انجام می شود.
از  بیش  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
97/5درصد شاخص های تولید علم و تبدیل نتایج 
علمی به فناوری متعلق به کشورهای ژاپن، آمریکا 

و اروپا می باشد.
کشورها  اگر  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
بخواهند به پیشرفت و توسعه دست یابند باید 
دانشگاه، صنعت و  میان بخش های  هماهنگی 

جامعه تقویت شود.
وی تاکید کرد: دانشگاه ها با شناخت نیازهای 
جامعه باید با صنعت همکاری کنند تا افراد از رفاه 

نسبی برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید به 

اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از اجزای اقتصاد 
مقاومتی توجه بیشتری شود. 

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان در پایان پیشنهاد ایجاد کارگروه 
یا دبیرخانه ای متشکل از اعضای هیأت علمی، 
جهت  تولیدکنندگان  و  اجرایی  بخش های 

پیشرفت سریع تر استان را مطرح نمود.
گفتنی است: در این مراسم مهندس مرگدری 
معاون برنامه ریزی استانداری گلستان، مهندس 

استان،  جهادکشاورزی  سازمان  رییس  مهاجر 
اقتصاد و دارایی  مهندس طبرسا رییس سازمان 
استان و جمعی از اساتید، محققان، کارشناسان و 

فعاالن صنعت دام و طیور حضور داشتند.
*** 

برگزاری چهارمین همایش صنعت دام 
و طیور استان گلستان 

همچنین چهارمین همایش صنعت دام و طیور 
هیأت علمی  اعضای  با حضور  استان گلستان، 

کشاورزی  علوم  دانشگاه  دامی  علوم  دانشکده 
ومنابع طبیعی گرگان، پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 
ماه در محل نمایشگاه های دائمی استان گلستان 

برگزار شد. 
علی خسروی از دانشجویان مقطع دکتری 
دانشگاه نیز در این همایش گفت: جهان امروزه با 
چهار چالش افزایش جمعیت بشر، خشکسالی و 
کاهش زمین های قابل کشت، افزایش سرانه مصرف 

انرژی و مسائل زیست محیطی روبروست.
وی افزود: استفاده از تخصص و تکنولوژی، 

راهکار حل این چالش های مهم است.
وی خاطر نشان کرد: بحث امنیت غذایی 
به تبع چهار چالش فوق الذکر، یکی از مباحث 
حساس و با اهمیت در ادامه روند زندگی سالم 

بشریت است. 
 خسروی اذعان کرد: براین اساس باید به 
تا  کیفیت تولیدات غذایی توجه ویژه ای نمود 

افراد، سالم  زندگی کنند.
آموزشی  پنل  همچنین  همایش  این  در 
با حضور دکتر جعفری رییس دانشکده علوم 
دامی دانشگاه، دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد 
کشاورزی و نمایندگانی از اداره کل دامپزشکی 

استان و استانداری گلستان برگزار شد.

سیستم جمع آوری آب باران با هدف 
کاهش مصرف آب شهری و صرفه جویی 
در منابع انرژی ، اردیبهشت ماه امسال در 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان راه اندازی شد. 
جمع  جهت  اکنون  هم  سیستم  این 
ساختمان  سطوح  از  باران  آب  آوری 

و  شیالت  آبخیزداری،  و  مرتع  دانشکده 
حال  در  است.  شده  نصب  زیست  محیط 
به  بارن  آب  آوری  جمع  سیستم  از  حاضر 
قطره  به صورت  فضای سبز  آبیاری  منظور 

ای استفاده می شود. 
انجام  از  پس  است:  ذکر  شایان 
فناوری  عنوان»بررسی  با  تحقیقی  طرح 

سطوح  از  باران  آب  آوری  جمع  مناسب 
اجرای  سنجی  امکان  و  ها  ساختمان 
ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  آن 
گزارش   91 سال  در  گرگان«که  طبیعی 
هم  بود،  رسیده  تصویب  به  آن  نهایی 
اکنون این پروژه به منظور کسب آمادگی 
و  دانشگاه  سطح  در  گسترش  برای  الزم 

شد.  اجرا  دانشگاه  مالی  حمایت  با 
طرح،  این  دور  افق  است:  گفتنی 
موسسات  سطح  در  سیستم  این  توسعه 
مناطق  و  گرگان  شهر  عمومی  و  دولتی 
منابع  شهر  مدیریت  راستای  در  مشابه 
پایدار  توسعه  به  یافتن  دست  و  محیطی 

است. 

سرپرست دانشگاه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور استان گلستان: 

برای پیشرفت کشور باید هماهنگی بین دانشگاه، صنعت و جامعه تقویت شود
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مراسم تودیع و معارفه مدیر امور اداری و 
پشتیبانی  دانشگاه، یکشنبه هشتم تیرماه در سالن 

رشد دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم مهندس محمود نیک پیام 
به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه 
معرفی و از زحمات عبدالغفور یوری تقدیر به 

عمل آمد.
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه 
در این مراسم گفت: مدیریت امور اداری یکی از 

مدیریت های پرتنش در هر سازمانی است.
دکتر سرا...گالشی افزود: حجم کار مدیریت 
امور اداری طی مدت چندماهه اخیر بسیار زیاد 
اکثر  در  اساسی  تغییرات  که  گونه ای  به  بوده 

زمینه های مرتبط با این حوزه را شاهد هستیم. 
وی خاطر نشان کرد: اگر در انجام امور، خرد 
جمعی و اطالع رسانی را مدنظر قرار داده و با 
همکاری متقابل در کنار هم به فعالیت بپردازیم، 
مجموعه دانشگاه با پیشرفت چشمگیری روبرو 

خواهد شد. 
در  دانشگاه  اداری  امور  سابق  سرپرست 
ادامه این مراسم گفت: طی مدتی که در این سمت 
مشغول به فعالیت بودم، ایجاد تعامل دوستانه میان 

کارمندان دانشگاه را مورد توجه قرار دادم. 
اجرای  کرد:  تصریح  یوری  عبدالغفور 
و  یادها  مراسم  جمله  از  متعدد  مراسمات 
که  دانشگاهیانی  منزل  در  حضور  خاطره ها، 
با  نشست  داده اند،  دست  از  را  خود  عزیزان 
و  شاغل  کارکنان  و  علمی  هیئت  اعضای 
بازنشستگان  ایجادکانون  دانشگاه،  بازنشسته 
در  جدید  شرایط  و  تسهیالت  دانشگاه، 
تسهیالت  اعطای  تکمیلی،  بیمه  خصوص 

رفاهی ماه مبارک رمضان و سفر به کارکنان، 
از  و...  تهران  در  دانشگاه  دفتر  سازی  آماده 

اقدامات این حوزه دراین مدت می باشد. 
وی همچنین براحیای تعاونی چندمنظوره 
دانشگاه تاکید کرد و افزود: از همه همکاران 
خود در حوزه معاونت اداری که در این مدت با 

بنده همکاری داشتند تشکر می نمایم. 
پشتیبانی  و  اداری  امور  جدید  مدیر 
تبریک  ضمن  مراسم  این  در  نیز  دانشگاه 

چهار  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن 
اصل اعتقادی بنده در اجرای امور اداری که به 
آنها پایبند هستم شور و مشورت و بهر ه گیری 
جمع  برای  و  بودن  جمع  با  جمعی،  خرد  از 
انسانی،  کرامت  و  حرمت  حفظ  کارکردن، 
همکاری در محیط اداری و احساس مسئولیت 

و پرهیز از انفعال و بی تفاوتی می باشد. 
اصالح  افزود:  پیام  نیک  محمود  مهندس 
ساختار نیروی انسانی در صورت نیاز دانشگاه و 
با همکاری صمیمانه همه مسئولین دانشگاه، برنامه 
ریزی و هدفمند حرکت کردن، افزایش کارایی و 
بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر همکاران و تالش 
در کاهش هزینه و...از دیگر برنامه های بنده در 

این سمت است.
وی اعالم کرد: هدفی جز خدمت به کارکنان 
و همکاران در جایگاه مدیریت امور اداری ندارم و 
امیدوارم با مهر، صفا، عدالت، منطق و خرد جمعی 

در تحقق اهداف دانشگاه موفق باشیم. 
گفتنی است: در پایان با اهداء هدیه و لوح 
و  تقدیر   یوری  عبدالغفور  زحمات  از  سپاس 
همچنین حکم انتصاب مهندس نیک پیام از سوی 

ریاست دانشگاه به وی اعطا شد. 
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 معرفی ستارگان روابط عمومی 
ایران در 60 سال اخیر

روز جهانی  ماه  اردیبهشت  با 27  همزمان 
ارتباطات و روابط عمومی،آیین نکوداشت روز 
روابط عمومی و تقدیر از ستارگان روابط عمومی 

ایران در هتل اسپیناس تهران برگزار شد. 
هوشمند سفیدی دبیرآیین نکوداشت روز 
روابط عمومی شعار این مراسم را »همه با هم 
عمومی«  روابط  اعتالی  برای  اهتمام  همدلی 
عنوان کرد و گفت: در این آیین مسیر روابط 
راهکارهای  و  اخیر  سال  در 60  ایران  عمومی 

توسعه روابط عمومی بررسی می شود. 
شفافیت رویکرد  هوشمند سفیدی گفت: 
اصلی اطالع رسانی دولت تدبیر و امید است و 
پاسخگویی مسئولین در هر سطح  الزمه شفافیت 

است. 
روابط  منتخبین  از  مراسم  این  پایان  در 
عنوان  تحت  ایران  اخیر  سال   60 عمومی 
ستارگان روابط عمومی ایران تقدیر شد که در 
نیر به  این بین از آقای سیدکمال میرشمسی 
عنوان یکی از ستارگان روابط عمومی ایران 
در 60 سال اخیر با اهداء لوح و ستاره زرین 

روابط عمومی تقدیر به عمل آمد. 
در متن لوح اهدایی به وی که به امضای 
ساروخانی  باقر  دکتر  و  سفیدی  هوشمند 
دبیرکمیته علمی رسیده آمده است: بی تردید 
عمومی  روابط  تعالی  و  تعامل  به  رو  حرکت 
ایران، مرهون تالش و اهتمام افرادی است که 
چون ستاره ای درخشان در آسمان روابط عمومی 

کشور درخشیده اند. 
نظر به اینکه براساس رای هیأت داوران و 
با عنایت به درخشش شایستة تقدیر شما در این 
عرصه، » لوح سپاس ستاره روابط عمومی « به آن 

فرهیخته گرامی اعطا می  شود. 
روابط  زرین  ستاره  برگزیدگان  دیگر  از 
عمومی می توان به دکتر علی اکبر میر سعید قاضی، 
کاظم متولی، هوشنگ عباس زاده، مهدی باقریان، 
یحیایی ایله ای،  احمد  دکتر  زارعیان،  داود  دکتر 

سید شهاب سیدمحسنی، دکتر هادي کمریي، دکتر 
حمید شکری خانقاه، دکتر علیرضا امیرپور، دکتر 
اکبر نعمت الهي، مهدی جمالی و ....اشاره کرد. 

موفقیت های درون و برون سازمانی، فعالیت 
و میزان تاثیرگذاری در روابط عمومی و اخالق 
از شاخصه های مهم انتخاب این ستارگان عنوان 

شده است. 
 تقدیر استاندار گلستان از 

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان

دومین جشنواره روابط عمومی های برتر 
سالن  در  ماه  خرداد  هشتم  گلستان،   استان 
شد  برگزار  گلستان  استانداری  همایش های 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  آن  که طی 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نیز در بخش 
اهداء  با  توانمندسازی  بهبود و  برنامه ریزی، 

لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد. 
استاندار گلستان در این جشنواره گفت: 
هزینه نوسازی در روابط عمومی در واقع هزینه 
نیست بلکه سرمایه گذاری است و این ویژگی 
و  بیفتد  اتفاق  باور ها  در  باید  که  است  مهمی 
داشته  توجه  مسئله  این  به  نسبت  باید  مدیران 

باشند.
اینکه  به  اشاره  با  صادقلو   حسن  دکتر 
برای  شرایط  بدترین  در  باید  عمومی  روابط 
روابط  گفت:  باشد  ساز  امید  خود  سازمان 
فرد  امیدوارترین  باید  سازمان  یک  در  عمومی 
باشد چرا که الزمه تحرک در یک اداره بر بنای 
امید استوار می شود و اگر روابط عمومی نتواند 
باعث  تواند  ایجاد کند می  را  امیدوار  چهره ای 

ایجاد نا امیدی در کل سازمان شود. 
عمومی های  روابط  آثار  جشنواره  این  در 
داوران  هیئت  توسط  بخش  شش  در  استان 
بررسی و انتخاب شدند که درحوزه برنامه ریزی، 
دانشگاه  توانمندسازی روابط عمومی،  و  بهبود 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان حائز رتبه 

برتر و دریافت تندیس شد. 
 کسب 3 جایزه توسط روابط عمومی 

دانشگاه در نهمین جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی های سراسر کشور

ملی  جشنواره  نهمین  اختتامیه  آیین 
حضور  با  کشور  عمومی  روابط  انتشارات 
رییس  ای  رسانه  مشاور  صادق«  »محمدرضا 
جمهور، »احمد مسجدجامعی« رییس شورای 
مدیرعامل  خدادای«  »محمد  تهران،  شهر 
سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی و جمعی 
از پیشکسوتان و فعاالن عرصه روابط عمومی، 
اجتماعات  سالن  در  جاری  سال  تیرماه  دوم 
هتل بزرگ ارم برگزار شد که در این میان از 
روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان بخاطر کسب 3 مقام، اول بخش 
بخش  سوم  و  عکس  بخش  دوم  سرمقاله، 

بروشور تقدیر به عمل آمد.
این  در  رییس جمهور  رسانه ای  مشاور 
جشنواره  نهمین  اینکه  به  اشاره  با  مراسم 
انتشارات روابط عمومی، بنایی بر الگوسازی 
داشت:  اظهار  است،  عمومی ها  روابط  در 
کارگاه های  برگزاری  با  جشنواره  این  امروز 
آموزشی و ایجاد میدان رقابت بین دستگاه ها و 
بخش های مختلف، توانسته بنایی بر الگوسازی 

در روابط عمومی ها باشد.
 دکتر »محمدرضا صادق« تصریح کرد: 
روابط  برای  آمده  پیش  مشکالت  از  بخشی 
عمومی در سال های گذشته که مانع پیشرفت 
انتظار صرف دستگاه ها از  آنها شده است، به 
برجسته سازی  و  تبلیغ  برای  عمومی  روابط 

فعالیت های دستگاه ها برمی گردد.
 وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها 
پیش  خود  عملکرد  در  را  اعتدال  راه  باید 
عمومی  روابط  هنگامی  کرد:  عنوان  بگیرند، 
می تواند به وظیفه خود یعنی برقراری ارتباط 
دو سویه عمل کند که عملکرد آن نه بر اساس 
افراط و نه تفریط باشد، بلکه باید وجه اعتدال 

را پیش بگیرد.
شورای  رییس  جامعی،  مسجد  دکتر 
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه وجه اولیه 

روابط عمومی نگرش هنرمندانه است، عنوان 
کرد: وقتی روابط عمومی با هنر پیوند بخورد، 
که  کند  می  ظهور  آن  از  مختلفی  جنبه های 

نتیجه آن خالقیت است.
ساروخانی،  باقر  پروفسور  ادامه  در 
ذاتی،  توان  تهران،  دانشگاه  ممتاز  استاد 
پردازش، تجربه و انگیزش را از ویژگی های 
روابط عمومی دانست و گفت: هر کسی که 
می خواهد وارد شغل شریف روابط عمومی 
شود، باید دارای توان ذاتی، پردازش که توانی 
این  باشد.  انگیزش  و  تجربه  و  است  ذاتی 
چهار ویژگی باید در درون روابط عمومی ها 

تجلی داشته باشد.
رییس انجمن متخصصان روابط عمومی 
آثار ارسالی به نهمین جشنواره ملی انتشارات 
اظهار  و  دانست  بالندگی  و  رشد  دارای  را 
داشت: در بخش رقابتی جشنواره، آثار رسیده 
از 120 اثر وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای 
 15 در  که  شد  ارسال  دبیرخانه  به  خصوصی 
خوشبختانه  که  پرداختند  رقابت  به  بخش 
زیادی  بسیار  بالندگی  و  رشد  از  ارسالی  آثار 

برخوردار بود.
این  ویژگی  کرد:  تصریح  کمریی  هادی 
جشنواره ایجاد فضای رقابتی، تبادل اطالعات، 
روابط  بین  ارتباط  ایجاد  و  تجارب  دانش، 
گسترش  و  بهبود  باعث  که  است  عمومی ها 

روابط عمومی ها در سازمان ها خواهد شد.
در پایان برگزیدگان این جشنواره معرفی 
و از آنها با اهداء لوح تقدیر و تندیس تقدیر 
و  وزارتخانه   120 ازمیان  که  آمد  عمل  به 
عمومی  روابط  کننده،  شرکت  سازمان 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
سرمقاله،  بخش  اول  مقام  توانست  گرگان 
دوم بخش عکس و سوم بخش بروشور را 

به دست آورد. 
گفتنی است که روابط عمومی دانشگاه 
و  منطقه ای  ملی،  مقام  و  عنوان   31 تاکنون 

جهانی را کسب کرده است.

کسب عنوان ستاره روابط عمومی ایران
 مقام برتر در دومین جشنواره روابط عمومی های استان گلستان 
کسب 3 عنوان از نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

واحد   یک  زنی  کلنگ  مراسم 
که  طیور  پرورش  پژوهشی  آموزشی، 
هزینه های احداث آن توسط دو تن از 
خیرین گلستانی تقبل شده است، بیست 
شماره  مزرعه  محل  در  تیرماه  پنجم  و 

یک دانشگاه برگزار شد.
کشاورزی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
ومنابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت: 
حضور بخش خصوصی با شناخت کامل 
بهترین  نوید  نگری،  آینده  به  توجه  با  و 

سرمایه گزاری را می دهد. 
افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 

سرمایه گزاری در محیط آموزشی که نسل 
جوان در آن حضور دارند، سرمایه گزاری 
مطمئن به شمار می آید، زیرا نسل جوان اگر 
بتواند در دوره آموزشی، تجربه و علم کافی 
را کسب کند آینده بهتری در انتظار جامعه 

خواهد بود.
وی یادآور شد: اگرجامعه، صنعت و 
دانشگاه با یکدیگر همکاری داشته باشند، 

مشکالت جامعه حل می شود.
در  نیز  دامی  علوم  دانشکده  رییس 
این مراسم گفت: این واحد ظرفیت2 هزار 
قطعه جوجه گوشتی را خواهد داشت که 

تحصیالت  مقاطع  دانشجوی   20 حدود 
تکمیلی جهت انجام پایان نامه ها و همچنین 
اساتید می توانند از آن جهت انجام طرحهای 

تحقیقاتی استفاده کنند.
آهنگری  جعفری  یوسف  دکتر 
واحد  این  اجرایی  عملیات  کرد:  اذعان 
صنعت  و  کشت  شرکت  مشارکت  با 
ماهان سبز و نظارت دانشکده علوم دامی 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان انجام می شود.
مهرماه  تا  پروژه  این  کرد:  اعالم  وی 

امسال به بهره برداری برسد. 

برگزاریمراسمکلنگزنییکواحدآموزشی،پژوهشیپرورشطیوراهداییخیرینبهدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

افتخاراتی تازه از 
روابط عمومی دانشگاه
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خبرنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال سیزدهم   شماره 100   خرداد  و تیر93 

مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان 
پردیس  در  خرداد  ام  سی  جمعه  دانشگاه، 

دانشگاه برگزار شد.
کشاورزی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت:  مراسم  این  در  گرگان  طبیعی  ومنابع 
اين مراسم به پاس تجليل از زحمات چندين 
ساله دانشجويانی است كه به دنبال علم و دانش 
با همت خود  را  مسائل و مشكالت  و  بودند 

پشت سرگذاشتند.
و  دانشجويان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
فارغ التحصيالن و به طور كل، قشر تحصيلكرده 
را  كشور  بتوانند مشكالت  نگری  علم  با  بايد 
حل و علم خود را در راه رفاه جامعه به كار 

ببندند.
مشاور رییس دانشگاه در ادامه این مراسم 
تاکید کرد: فارغ التحصيالن در دوران بعد از 

تحصيالت بايد به مديريت و كنترل افكار خود 
بپردازند.

دکتر امیدوار تصریح کرد: فارغ التحصيالن 
بايد افكار مخرب و نااميدكننده را از ذهن خود 
دور كنند و اگر نتوانستند به كسب و كار اداری 
مشغول شوند از طريق كارآفرينی نيز می توانند 

زندگی خود را سر و سامان بخشند.
پخش دو کلیپ ساخته شده توسط روابط 
عمومی و دانشجویان دانشگاه، قرائت دسته 
جمعی سوگند نامه توسط فارغ التحصیالن، 
وحید  سید  توسط  طنز  شعر  دو  اجرای 
تهمورثی و زهره امدادی )از فارغ التحصیالن 
دانشگاه(، اجرای نمایش طنز، اجرای موسیقی 
خوانندگان  )از  تاجیک  امیر  توسط  پاپ 
برجسته کشور(، قرائت پیام استاندار گلستان 
دعای  قرائت  دانشگاه،  آموختگان  دانش  به 

فرج، حضور در مزار شهید گمنام، اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشا و صرف شام از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
گفتنی است: 289 فارغ التحصيل به همراه 
والدين و جمعی از مديران و اساتيد دانشگاه در 

اين مراسم حضور پيدا كردند.
***

پیام استاندار گلستان 
به دانش آموختگان دانشگاه علوم 

کشاورزي ومنابع طبیعي گرگان
دانش  به  پیامی  طی  گلستان  استاندار 
يعني  دانشجو  گفت:  دانشگاه  آموختگان 
جوينده دانش و انديشمندي و توجه و تربيت 
گذاري  حرمت  معناي  به  دانش  جوينده  نسل 
به مقام علم و انديشه است و اين موضوع از 
آيين هاي اقوام پيشين گرفته شده و اگر ديانت 

با علم و دانش همراه شود، نظام هاي جهاني با 
اقتدار شگرف روبرو خواهند شد.

بنده  است:  آمده  پیام  این  ادامه  در 
عرض  ضمن  علمي  هيات  عضو  عنوان  به 
خداقوت به شما دانشجويان كه امروز مراسم 
است،  شده  برپا  شما  براي  آموختگي  دانش 
دانش  و  علم  پي  در  همواره  مي كنم  آرزو 
اين راه بسيار كوشش كنيد زيرا  باشيد و در 
آينده ايران اسالمي به انديشه ها و دست هاي 

شما بستگي دارد.
پیام  این  پایان  در  صادقلو  حسن  دکتر 
آورده است: برخود وظيفه مي دانم به عنوان 
برابر  در  سرتعظيم  دانشگاه،  كوچك  فرزند 
يكايك اساتيد شما بزرگواران فرودآورده و از 
خداوند براي همگي شما عزيزان آرزوي توفيق 

روز افزون و بالندگي علمي مستمر را دارم.

برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

تلفن:2220640ـ0171
www.gau.ac.ir

مدیر مسئول:عبدالغفوریوری***سردبیر:سیدکمالمیرشمسی
تحریریه:فاطمهمیر***صفحه آرا:رضاقلیشلی

با مشارکت و حمایت کارکنان و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
فرهنگی  معاونت  همت  به  و  گرگان  طبیعی 
و اجتماعی دانشگاه، مراسم معنوی میهمانی 
خوبان با حمایت نیکان، پنجشنبه نوزدهم تیرماه 
)مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان( در 
سالن غذاخوری پردیس دانشگاه برگزار شد. 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در 
در  ايتام  فرزندان  حضور  گفت:  مراسم  این 
نورانی  موجب  امشب،  محفل  در  و  دانشگاه 

شدن اين مراسم شده است. 
اجرای  افزود:  نژاد  دکتر مهدی کاشانی 
ميهمانان  اين  حضور  جهت  از  برنامه  اين 
ميزبانی  و  است  متعال  خداوند  توجه  مورد 
همه بخشهای دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع 
طبيعی گرگان در مراسم امشب، حركتی ويژه 
يادماندنی است كه ان شاءا... در مقاطع  به  و 

ديگر هم استمرار داشته باشد. 
پرشور  استقبال  کرد:  نشان  خاطر  وی 

برگزاری  از  علمی  هيئت  اعضای  و  كاركنان 
علوم  دانشگاه  دلگرمی  موجب  مراسم  اين 
برگزاری  در  گرگان  طبيعی  ومنابع  كشاورزی 

چنين مراسماتی خواهد بود. 
وی اذعان کرد: كاركنان و اعضای هيئت 

علمی دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبيعی 
گرگان با اين مشاركت، خانواده خود را فقط 
به صورت شخصی در نظر نگرفته بلكه همه 

افراد جامعه را جزو خانواده خود می دانند. 
اظهار  ایتام  فرزندان  به  اشاره  با  وی 

پيشگاه  در  ای  ويژه  احترام  از  شما  داشت: 
احترام  جهت  اين  از  برخورداريدو  خداوند 

مردم به شما الزم است.
امام  امداد  کمیته  مدیرکل  مقام  قائم 
این مراسم گفت: طرح  ادامه  خمینی)ره(در 
كه  ممتاز  فرزندان  هزينه  به  محسنين)كمك 
هزينه  ندارند(، طرح شفا) كمك  مالی  تمكن 
بيماران تحت پوشش علی الخصوص بيماران 
صعب العالج(، طرح كوثر)كمك هزينه ازدواج 
رضوان)كمك  طرح  پوشش(،  تحت  فرزندان 
هزينه و تعمير مسكن( و... از جمله طرح های 

اين اداره كل می باشد.
و  هزار   7 حدود  کرد:  نشان  خاطر  وی 
600 يتيم تحت پوشش هزارو پانصد حامی در 
استان گلستان قرار گرفته اند و در اين راستا 

خواهان مشاركت بيشتر مردم هستيم.
گفتنی است: در پايان از پنج فرزند يتيم 
دانشگاه  سوی  از  هدايايی  اهداء  با  ممتاز 

تقدير شد. 
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