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دکتر نجفی نژاد در مراسم دید و بازدید نوروزی کارکنان و اعضای هیأت علمی: 

با گام برداشتن در جهت رفع نیازهای جامعه از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری کنیم

و  کارکنان  نوروزی  بازدید  و  دید  مراسم 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ، نوزدهم فروردین 

ماه در سالن خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت: تجهیز 
آزمایشگاه ها، احداث گلخانه آموزشی- تحقیقاتی، 
پیگیری ساخت پایلوت پلنت صنایع غذایی و کارگاه 
صنایع چوب و ادامه فاز 2 مجموعه ورزشی دانشگاه 

و... در سال 97 جز اولویت های دانشگاه هستند.
سالن  یک  احداث  افزود:  نجفی نژاد  دکتر 
چند منظوره که هم قابلیت عرضه تولیدات و سایر 

نیاز دانشگاهیان را داشته باشد  محصوالت مورد 
و هم محلی برای برگزاری نمایشگاه های متفاوت 
دانشگاه  عمرانی  اولویت های حوزه  دیگر  از  باشد 

خواهد بود.
فعالیت های حوزه آموزشی  وی بیان کرد: در 
و پژوهشی، نیازمند تحول اساسی هستیم، وجود 
پژوهشکده و گروههای پژوهشی برای رفع نیازهای 
علوم  دانشگاه  در  دانش  و  علم  طریق  از  جامعه 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، محسوس است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموعه دانشگاهیان 

همفکری،  همکاری،  با  دارم  انتظار   ،97 سال  در 
هم اندیشی و هم دلی بیشتر، وظایف محوله را انجام 
داده و در جهت رفع نیازهای جامعه گام بردارند تا از 

هدر رفت منابع کشور جلوگیری شود.
دکتر نجفی نژاد اذعان کرد: سال 96، سالی 
پرکار برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
در  مختلفی  فعالیت های  آن  در  که  بود  گرگان 
حوزه ارتباط با صنعت، ایجاد زمینه های کارآفرینی 
دانشجویان، ارتباط با مردم از طریق خانه طبیعت 

و... انجام دادیم.

نهاد  دفتر  مسئول  مراسم  این  ادامه  در 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
در این مراسم گفت: اساتید دانشگاه با تدریس 
رشته های منابع طبیعی می توانند جلوه های حضرت 

حق و تعالی روح را به دانشجویان بیاموزند.
افزود:  نامدار  المسلمین  و  االسالم  حجت 
برنامه های  در  در سال جدید  امیدواریم همکاران 
دانشگاه و فعالیت هایی که به ارائه محصوالت جدید 
و رفع نیازهای جامعه و مردم کمک کند حضور 

پررنگ تری داشته باشند. 

مراسم نکوداشت مقام معلم و تجلیل از 
اساتید دانشگاه، با حضور روسای ادوار گذشته 

دانشگاه، در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
صنعتی  علمی دانشگاه  هیأت  عضو 
شریف، در این مراسم گفت: دانشگاه یک اداره 

نیست بلکه محیطی است برای رشد خالقیت.
دکتر رضا منصوری افزود: در حال حاضر 
ساالنه در کشور در مقطع کارشناسی، یک میلیون 
نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 300 هزار نفر و 
در مقطع دکتری 25 هزار نفر از دانشگاه ها، فارغ 
التحصیل می شوند که اکثرأ صاحب کار نخواهند 
شد و این موضوع در آینده با عنوان بحران آموزش 

عالی مطرح می شود.
جمهوری  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه  در  اسالمی،  انقالب  از  پس  اسالمی ایران 
شاخص های  بعضی  و  عالی  کمی آموزش  رشد 

علمی، در دنیا بی بدیل بوده است.
تخصیص های  که  زمانی  شد:  یادآور  وی 
پژوهشی به دانشگاه ها کم و عدم درک از مفهوم 

علم در کشور باشد، نمی توانیم در کشور پیشرفت 
داشته باشیم.

دکتر منصوری اذعان کرد: علم، یک پدیده 
نوین و پیچیده در جامعه های مدنی مدرن است 
که با دانشگاه به عنوان نهاد مرتبط با آن، رابطه 

مدون دارند.
تاکید  شریف  صنعتی  دانشگاه  استاد 
مفهوم  یک  از  مشترک  درک  هنگامی که  کرد: 
در اجتماع وجود نداشته باشد نمی توان برای آن 
برنامه ریزی کرد، ما در ایران هنوز به این مفهوم 
نرسیده ایم، به همین دلیل مشکالت زیادی در 

جامعه و دانشگاه ها وجود دارد.
وی افزود: ارتباط دانشگر با اجتماع علمی یک 
ارتباط داد و ستدی است که از طریق گفتمان 

علم و ارتباط اجتماعی بدست می آید.
روسای  از  یکی  عنایتی  دکتر  ادامه  در 
از  خرسندی  اظهار  ضمن  دانشگاه  سابق 
حضور مجدد در دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان که همزمان با روز معلم 

و والدت حضرت ولیعصر)عج( و روز کارگر 
علمی و گسترش  توسعه  از  شده است، گفت: 
وضعیت فیزیکی این دانشگاه بسیار خرسندم و 

به آن افتخار می کنم.
وی سپس به بیان خاطراتی از زمان ریاست 

خود در این دانشگاه پرداخت.
موضوع  گفت:  دانشگاه  رییس  ادامه  در 
در  می بایست  جدید  دوره  در  آموزش  و  تربیت 
راستای تحوالت سریع و گسترده انجام شود در 
غیر این صورت موفقیت چندانی حاصل نخواهد 

شد.
و  اندرکاران  دست  افزود:  نجفی نژاد  دکتر 
برنامه ریزان در زمینه آموزش و تربیت می بایست 

در این خصوص برنامه ریزی داشته باشند.
وی در پایان از همه اعضای هیأت علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به جهت 
تالش در زمینه تربیت آینده سازان کشور تقدیر 

کرد.
سپس نماینده مردم گرگان و آق قال در 

کرد:  نشان  اسالمی خاطر  شورای  مجلس 
آموزش یکی از محورهای توسعه علم و فناوری 

در کشورهاست.
براساس  کرد:  تصریح  نژاد  تربتی  دکتر 
ارتقای  آموزش موجب  سخنان شهید مطهری، 
موضوع  این  که  می شود  خردورزی  و  عقالنیت 

مشکالت کشور را حل می نماید.
وی افزود: پایبندی به چرخه تبدیل دانش 
به ثروت، مدیریت علمی بر منابع طبیعی و حفظ 
محیط زیست، برون گرایی و افزایش دیپلماسی 
علم و فناوری،  تبدیل تهدید تحریم به فرصت از 
طریق شرکت های دانش بنیان و... جز محورهای 
سیاست های علم و فناوری در برنامه ششم توسعه 

است.
اعضای  تحلیف  مراسم  است:  ذکر  شایان 
شصت  یادبود  نماد  اعطای  علمی جدید،  هیأت 
سالگی دانشگاه به روسای ادوار دانشگاه، تقدیر 
دیگر  از  و...  کلیپ  پخش  برگزیده،  اساتید  از 

برنامه های این مراسم بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم نکوداشت مقام معلم:

دانشگاه محیطی برای رشد خالقیت است
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ورزشی  مجموعه  اول  فاز  افتتاحیه  آیین 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، 
دانشجویان  امور  سازمان  رییس  حضور  با 
علوم،  وزارت  بدنی  تربیت  مدیرکل  کشور، 
تحقیقات و فناوری، فرماندار گرگان و جمعی 
دانشجویان  و  کارکنان  اساتید،  مدیران،  از 
دانشگاه، سوم اردیبهشت ماه در سالن خلیج 

فارس برگزار شد. 
رییس دانشگاه در این مراسم گفت: مجموعه 
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  ورزشی 
گرگان، با دارا بودن سالن های تیراندازی، فوتبال 
دستی، بدنسازی و... موجب می شودسرانه فضاهای 
ورزشی دانشجویان این دانشگاه به حد استاندارد 

مورد نظر وزارت علوم نزدیک شود.
این  دوم  فاز  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
مجموعه ورزشی که شامل استخر می باشد طی چند 
ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید که در این 
صورت این مجموعه ورزشی از مجموعه های شایسته 

و بزرگ در میان دانشگاه های کشور خواهد بود.
دکتر  امروز  بازدید  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دانشگاه،  کارآفرینی  مجموعه های  از  صدیقی 
وبینش  دانش  سطح  ارتقا  از  مثبتی  نشانه های 
دانشجویان را شاهد بودیم که این موضوع نیازمند 

توجه هر چه بیشتر مس والن است.
رییس سازمان امور دانشجویان کشور در 
ادامه گفت: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 

گرگان، با قدمت 60 ساله و مدیریت سالهای اخیر 
خود، می بایست روز به روز، موفق تر از گذشته باشد و 

از امکانات و شرایط ایده آل بهره مند شود.
دکتر صدیقی بیان کرد: هدف وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در حوزه ورزش دانشگاه ها، توجه 
به ورزش همگانی است تا دانشجویان بتوانند فعالیت 

سالم ورزشی را در اوقات فراعت خود انجام دهند.
کل  اداره  آمار  براساس  وی خاطرنشان کرد: 
تربیت بدنی وزارت علوم، هم اکنون سرانه ورزشی 
 2 حدود  به  روباز  فضاهای  بخش  در  دانشگاه ها، 
مترمربع رسیده است که تاپایان برنامه ششم توسعه 

تالش داریم این سرانه افزایش یابد.
وی اعالم کرد: هرساله 100 خوابگاه دانشجویی 

در سراسر کشور با کمک صندوق رفاه دانشجویان،  
به اتاق تندرستی مجهز می شود.

دکتر صدیقی در پایان گفت: طی چهار سال 
چشمگیر  دانشجویان  ورزشی  فعالیت های  اخیر 
بوده به طوریکه در دو المپیاد بین المللی ورزشی 
دانشجویان، جمهوری اسالمی ایران رتبه 9 و 10 را 

کسب کرده است.
توسط  پارکور  برنامه  اجرای  است:  گفتنی 
گروه  توسط  سنتی  موسیقی  اجرای  گرگان،  تیم 
اهوراییان، اجرای گروه طناب ورزان، برگزاری فینال 
مسابقات مچ اندازی دانشجویان و پخش کلیپ روند 
ساخت مجموعه ورزشی دانشگاه از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

دیدار رییس سازمان دانشجویان با 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان

رییس سازمان دانشجویان با حضور در دفتر نماینده ولی 
فقیه در استان گلستان با ایشان، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دکتر صدیقی و دکتر نجفی نژاد به بیان گزارش 
منطقه  و  کشور  دانشگاههای  علمی  های  پیشرفت  از  آمارهایی  و 

پرداختند.
همچنین در ادامه حضرت آیت ا... نورمفیدی به بیان توصیه هایی 
در جهت برطرف شدن نیازهای کشاورزان منطقه و کاربردی کردن 

علوم اشاره کردند.

ادای احترام رییس سازمان امور 
دانشجویان کشور به مقام شهید گمنام 

دانشگاه 
دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان کشور به همراه 
دکتر علیزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، مهندس پرهیزکار 
کشور،  دانشجویان  سازمان  منابع  مدیریت  و  پشتیبانی  معاون 
این  گمنام  شهید  شامخ  مقام  به  دانشگاه  پردیس  در  حضور  با 

دانشگاه، ادای احترام کردند.

بازدید از کسب و کارهای کارآفرینی 
دانشجویان توسط دکتر صدیقی

رییس سازمان امور دانشجویان کشور  از کسب و کارهای 
کارآفرینی دانشجویان در پردیس دانشگاه بازدید کرد.

دکتر صدیقی در این بازدید از فضای تولید نهال بلوبری که برای 
اولین بار در استان گلستان توسط یکی از دانشجویان دانشگاه در حال 
پیگیری است و فضاهای تولید نهال تجاری چنار و زیتون تلخ، پرورش 
قارچ، مجسمه سازی و پرورش کاکتوس دانشجویان کارآفرین دانشگاه 

بازدید و  از چنین فعالیت های دانشجویی، استقبال کرد.
شایان ذکر است: دانشجویان در این بازدید درباره نحوه عملکرد 

و محصوالت تولید شده  توضیحاتی را بیان کردند.
از خواسته های دانشجویان کارآفرین دانشگاه در این بازدید می توان 
برای گسترش  زیرساخت  آماده شدن  و  مالی  ارائه حمایت های  به 

فعالیت ها اشاره کرد.
 

با حضور دکتر صدیقی؛ 
بوستان امید دانشگاه افتتاح شد

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  امید  بوستان 
گرگان، واقع در پردیس دانشگاه، با حضور رییس سازمان امور 

دانشجویان کشور، افتتاح شد.
رییس دانشگاه در خصوص این بوستان گفت: هدف از ایجاد 
بوستان امید، به وجود آوردن فضای آموزشی، علمی و تحقیقاتی توأم 

با نشاط برای دانشجویان بود.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: در حال حاضر در این بوستان بیش 
از 250 گونه گیاهی مختلف کاشته شده که به تدریج این گونه ها، 

افزایش خواهد یافت.
مدیر دفتر طرح های عمرانی دانشگاه در ادامه گفت: این 
بوستان با مساحت یک هکتار، جزء پروژه های عمرانی دانشگاه است 
که تا به حال حدود 2 هزار مترمربع آن شامل مسیرها، آالچیق ها و... 

فضاسازی شده است.
مهندس صفریان خاطرنشان کرد: هم اکنون تامین آب این 
بوستان از طریق آب های غیرشرب و غیر شهری انجام می شود اما 
با گسترش کار، موضوع آبیاری قطره ای برای این پروژه را در دست 

اقدام داریم.

افتتاح فاز اول مجموعه ورزشی دانشگاه
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 حضور 30 غرفه دانشجویی در جشنواره حرکت دانشگاه

هفدهم  از  حرکت،  دانشجویی  جشنواره 
محوطه  در  ماه  اردیبهشت  نوزدهم  لغایت 
دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی 

و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. 
این  افتتاحیه  مراسم  در  دانشگاه  رییس   
جشنواره گفت: جشنواره حرکت به عنوان یکی از 
مهمترین فعالیتهای انجمن های علمی در دانشگاه ها 
مطرح است که در آن جوانان دانشجو، خالقیت، 
خودباوری و تالش خود را در زمینه های مختلف 

نمایش می دهند.
شرایط  در  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
امروزه، جامعه بیش از هر زمانی نیازمند تالش 
استفاده  با روحیه خودباوری و  تا  جوانان است 
از توانمندی ها، بتوانند شرایط جامعه را به سمت 

توسعه، سوق دهند.
وی بیان کرد: طی چند سال گذشته، رویکرد 
جوانان به مباحث کارآفرینی بیشتر شده است این 
را می توان از درخواست های متعدد دانشجویان از 

مسئوالن دانشگاه متوجه شد.
جشنواره،  این  پایان  از  بعد  کرد:  اعالم  وی 
زمینه  و  باشد  فعال  دانشجویان  جشنواره  ستاد 
حضور فعال و پرقدرت را در جشنواره سراسری 

فراهم آورند.
غرفه   30 گفت:  جشنواره  دبیر  سپس 
دانشجویی در این جشنواره، آثار و تولیدات خود 
را به معرض نمایش قرار داده اند که از این میزان 
18 غرفه متعلق به انجمن های علمی و دانشجویی 
فارغ  و  دانشجو  کارآفرینان  به  متعلق  مابقی  و 
التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان است.
دکتر محمد رحیم فروزه افزود: این جشنواره 
در دو بخش نمایشگاهی و رقابتی برگزار شد که 
در بخش رقابتی 90 اثر از دانشجویان دریافت شد.

وی بیان کرد: در بخش رقابتی دانشجویان در 
حوزه های نشریه، کتاب، اختراع، طرح پژوهشی، 
خالقیت و ... آثار خود را ارسال کرده بودند که 
اثر به وزارت علوم، تحقیقات  در هر بخش دو 
و فناوری جهت حضور در مرحله سراسری این 

جشنواره معرفی شدند.
دکتر گالشی معاون اداری مالی و توسعه و 
پشتیبانی دانشگاه در اختتامیه جشنواره گفت: 
این جشنواره نماد پویایی و بالندگی دانشجویان 
دانشگاه  سمت  به  حرکت  جهت  گامی  در  و 

کارآفرین است.
در ادامه دکتر هزارجریبی سرپرست معاونت 
این  برگزاری  از  گزارشی  اجتماعی،  و  فرهنگی 

جشنواره ارائه داد.
سپس مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه با ابراز خرسندی از برگزاری 
کارآفرینی  بخش  ویژه  حمایت  جشنواره،  این 

سخنانی را بیان کرد.
در ادامه مراسم از برگزیدگان جشنواره تقدیر 
به عمل آمد که، علی صادقی برگزیده در بخش 
در  تقدیر  شایسته  گرگینی  حسین  کارآفرینی، 
در  برگزیده  واحدی  محمد  کارآفرینی،  بخش 
تقدیر  شایسته  جبله  احمدرضا  کتاب،  بخش 
در  برگزیده  منصوری  آذین  کتاب،  بخش  در 
تقدیر  شایسته  ابرقویی  صفورا  نشریه،  بخش 
در  برگزیده  نظرپور  مهرشاد  نشریه،  بخش  در 
بخش خالقیت و نوآوری، راحله رجبی شایسته 
انجمن  نوآوری،  و  خالقیت  بخش  در  تقدیر 
در  تقدیر  دانش(شایسته  )پیام  علمی مکانیک 
شایسته  علمی   انجمن  مجازی،  فضای  بخش 
برگزیده  طبرسا  فرهاد  نشریه،  بخش  در  تقدیر 
در بخش اختراع، مهران سلیمی  در بخش ویژه، 
مهرداد باباربیع شایسته تقدیر در بخش اختراع، 
دکتر عشایری مشاوربرگزیده انجمن علمی علوم 
برگزیده  مشاور  عباس زاده  احمد  دکتر  دام، 
ابراهیمی  سهیال  دکتر  علمی مکانیک،  انجمن 
از  خاک  علمی علوم  انجمن  برگزیده   مشاور 

جمله نفرات برگزیده بودند.
همچنین براساس رای هیأت داوران، غرفه های 
غرفه  دام،  علوم  غرفه  داری،  آبخیز  و  مرتع 
و  باغبانی  غرفه  گیاهپزشکی،  غرفه  زراعت، 
غرفه محیط زیست به عنوان غرفه های برتر این 

جشنواره انتخاب شدند.

یک گروه 6 نفره از محققان 
از  آلمانی  شناسان  جنگل  و 
دانشگاه ورتسبورگ از جنگل 
آموزشی و پژوهشی دانشکده 
علوم جنگل واقع در شصت 

کالته بازدید کردند.
این گروه از اساتید، محققان 
ضمن  دکتری  دانشجویان  و 
آشنایی با ویژگی های منحصر 
توده های  اکولوژیکی  فرد  به 
هیرکانی،  جنگل های  راش 

طبیعی  حفره های  از  تعدادی 
در  موجود  دارهای  خشکه  و 
این توده ها را مورد مطالعه قرار 

دادند.
بر  عالوه  بازدید  دراین 
تعدادی از کارشناسان موسسه 
مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات 
هیات  اعضای  از  یکی  کشور 
جنگل  علوم  علمی دانشکده 
)دکتر واعظ موسوی( نیز گروه 

مذکور را همراهی نمودند.

سومین نشست علمی و فرهنگی)کتابی که 
خوانده ام(، دهم اردیبهشت ماه در تاالر کتاب، 

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه در این 

هدف اصلی برگزاری نشست«  نشست گفت: 
کتابی که خوانده ام« ترویج فرهنگ کتابخوانی 

است.
تبادل  افزود:  پهلوانی  محمدهادی  دکتر 
علمی اطالعات، معرفی کتاب های خوب و جدید 
و تشویق دانشجویان از دیگر اهداف برگزاری 

چنین نشست هایی است.
حضار  نشست  این  در  است:  ذکر  شایان 
بودند  خوانده  اخیرا  که  کتاب هایی  معرفی  به 

پرداختند.
به  می توان  معرفی شده  کتاب های  از جمله 
خدا بود و دیگر هیچ، چهل نامه کوتاه به همسرم، 
حماسه سرخ، مزرعه حیوانات، انسان خردمند 

و... اشاره کرد.

بازدید از دفاتر و فعالین تشکل های اسالمی، 
انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و 

اجتماعی و شورای صنفی 
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و به مناسبت 10 
اردیبهشت روز وحدت فعالین فرهنگی، مذهبی، سیاسی و 
تشکل های  دفاتر  از  دانشگاه  مسئولین  دانشگاه،  اجتماعی 
اسالمی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و اجتماعی 
و شورای صنفی، دانشگاه، بازدید و با اعضای آن گفتگو کردند.
شایان ذکر است: در این بازدیدها از فعاالن فرهنگی با 

اهدای هدایایی، قدردانی شد.

دانشگاه  عترت  و  قرآن  کانون  همت  به 
مراسم جشن والدت حضرت علی اکبر)ع( و 

بزرگداشت روز جوان، برگزار شد.
دکتر هزار جریبی سرپرست معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه در این مراسم، دوره جوانی 
را به بهار تشبیه کرد و گفت: جوانی فرصتی 
این دوره  زیرا  دانست  را  باید قدرش  که  است 

گذراست و به سرعت سپری می شود.
وی افزود: سازمان ملل هم، روزی را به عنوان 

روز جوان در تقویم خود ثبت کرده است.
در ادامه حسینی واعظ، سخنران مدعو درباره 
بودن حضرت  پیشگام  و  قوی، شجاعت  ایمان 
لشکر  با  درمواجه  درمیدان جنگ  اکبر)ع(  علی 

باطل، مطالبی بیان کرد.

به  می توان  مراسم  این  برنامه های  دیگر  از 
اجرای گروه تواشیح امیر المومنین)ع(، سخنرانی 
از  تجلیل  و  دانشجو  کارآفرین  و  موفق  جوانان 
آنها، اجرای مسابقه، پخش کلیپ، قرعه کشی سفر 
مشهدمقدس، حضور و غبارروبی مزارشهیدگمنام 

دانشگاه و پذیرایی اشاره کرد.

برگزاری جشن والدت حضرت علی اکبر)ع( و بزرگداشت روز جوانبرگزاری سومین نشست علمی و فرهنگی کتابی که خوانده ام 

بازدید علمی محققان آلمانی
 از جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته
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به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت:

حضور اعضای روابط عمومی در هیأت رییسه دانشگاه

مراسم سالگرد شهید گمنام دانشگاه، بیست 
مسجدالنبی)ص(،  در  ماه  اردیبهشت  دوم  و 

پردیس دانشگاه برگزار شد.
جوشقانیان  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت:  مراسم  این  در  سخنران  عنوان  به 
در  جهاد  موضوع  با  متعدد  آیات  وجود 
این  دهنده  نشان  کریم،  قرآن  در  خدا  راه 
دین  فرهنگی  قله  اوج  که  است  موضوع 
شهادت  و  جهاد  مباحث  به  مربوط  اسالم، 

در راه خدا است.
وی با اشاره به قشر استاد، طلبه و دانشجو، 
خاطر نشان کرد: بصیرت بخشی و روشنگری 

فرهیخته  افراد  اسالم، جزء وظایف  درباره دین 
جامعه است.

که  علوم  دسته  چهار  درباره  همچنین  وی 
ائمه اطهار آن را برای افراد سودمند دانستند، 
گفت: خداشناسی و خدامحوری، ایمان و اتکال 
به خداوند، شناخت والیت فقیه و آسیب شناسی 
که  خطری  هر  از  اسالمی را  جامعه  می تواند 
دشمنان اسالم آن را پیگیری می کنند، پاسداری 

و حفاظت کند.
حاج  توسط  مداحی  است:  ذکر  شایان 
محمدرضا بذری و حاج مهدی مختاری و... از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.

پژوهش سراهای  مدیران  از  جمعی 
سوم  بیست  اصفهان،  استان  دانش آموزی 
اردیبهشت از باغ گیاهشناسی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در 

جنگل شصت کالته بازدید کردند.
در این بازدید مهندس عباسی عضو هیأت 
علمی پیشکسوت دانشگاه، به بیان توضیحاتی 
درخصوص جنگل آموزشی شصت کالته، 
باغ گیاهشناسی دانشگاه و گونه های گیاهی و 

خواص و کاربرد آنها، پرداخت.
شایان ذکر است: هماهنگی این بازدید 
علمی و استفاده از تجارب علمی و تحقیقاتی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
گرگان، توسط اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان انجام شد.

و  نامه ها  آیین  قوانین،  شناسی  آسیب  تخصصی  نشست 
حضور  با  آفت کش ها  مصرف  زمینه  در  موجود  دستورالعمل های 
تحقیقاتی  مراکز  کارکنان  و  دانشگاه  پزشکی  گیاه  گروه  اعضای 
کشاورزی و منابع طبیعی استان، اداره حفظ نباتات استان، شرکت گل 
سم گرگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه گیاه 
پزشکی و زراعت )گرایش علف های هرز( در سالن توحید برگزار 

شد.
در این نشست دکتر محسن یزدانیان مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه 
و دکتر کامران رهنما عضو هیأت علمی این گروه به بیان توضیحاتی در 

خصوص اهداف و برنامه های این نشست گروه پرداختند.
در ادامه تعدادی از حضار شرکت کننده به بیان نظرات و تجربیات 

علمی  خود پرداختند، همچنین جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

بازدید مدیران پژوهش سراهای دانش آموزی استان اصفهان
 از باغ گیاه شناسی دانشگاه

برگزاری نشست تخصصی 
آسیب شناسی قوانین، آیین نامه ها و 
دستورالعمل های موجود در زمینه 

مصرف آفت کش ها

جهانی  روز  اردیبهشت،   27 مناسبت  به 
روابط  اعضای  عمومی،  روابط  و  ارتباطات 
عمومی دانشگاه در جلسه هیأت رییسه حضور 

یافتند.
رییس دانشگاه در این جلسه ضمن تشکر 
از تالش همکاران حوزه روابط عمومی گفت: 
در حال حاضر، مدیریت دانشگاه را با اصطالح 
اداره سازمان فوق پیچیده، نامگذاری کرده اند 
علمی،  مختلف  الیه های  در  دانشگاه ها  زیرا 
فعالیت  و...  آموزشی  اجتماعی،  فرهنگی، 

می کنند.

راستا  این  در  افزود:  نجفی نژاد  علی  دکتر 
فعالیت  محدوده  نیز  عمومی دانشگاه ها  روابط 
خاصی ندارند بلکه در همه حوزه های فعالیتی 

دانشگاه، حضوری تاثیرگذار دارند.
وی بیان کرد: نوآوری در روابط عمومی یک 
هنر است، برای اینکه هر سازمان و یا هر فردی 
در  را  مداوم  نوآوری  می بایست  باشد  اثرگذار 

فعالیت های خود لحاظ کند.
تدوین  کرد:  خاطرنشان  نجفی نژاد  دکتر 
عمومی موجب  روابط  در  راهبردی  برنامه  یک 
می شود جایگاه روابط عمومی در پیشبرد اهداف 

دانشگاه، بیش از پیش، مشخص شود.
خبری  تولیدات  دانستن  مناسب  با  وی 
فعالیت های  از  طیفی  کرد:  تاکید  دانشگاه 
که  می شود  انجام  دانشگاه  این  در  گسترده 
روابط  کمک  با  دانشگاه  مختلف  واحدهای 
جامعه  به  و  رسانه ای  را  آنها  عمومی می توانند 

منعکس کنند.
به مستندسازی و گردآوری  وی همچنین 
صحیح اطالعات دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
با داشتن آرشیوی قوی از برنامه ها و عملکرد 
دانشگاه، باید نسل آینده را در بررسی مستندات 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
کمک کنیم.

کرد:  اذعان  پایان  در  نجفی نژاد  دکتر 
دانشگاه  دانشگاهیان،  همه  تالش  با  امیدوارم 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به عنوان 
دانشگاه نمونه برای شهر گرگان، استان گلستان 

و سایر دانشگاه های کشور، مطرح باشد.
از  یک  هر  نشست  این  در  است:  گفتنی 
و  دیدگاه ها  بیان  به  رییسه  هیأت  اعضای 
روابط  عملکرد  خصوص  در  خود  نظرات 

عمومی پرداختند.

فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به 
مراسمی  زن،  مقام  بزرگداشت  و  زهرا)س( 
دانشگاه  رییس  با حضور  آلتون  رستوران  در 
و معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه 
برگزار شد که طی آن از اعضای هیأت علمی 

و کارکنان خانم دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

دکتر غالمعلی حشمتی از دانشکده مرتع و آبخیزداری، دکتر یوسف جعفری آهنگری 
از دانشکده علوم دامی، دکتر مجید اونق از دانشکده مرتع و آبخیزداری و دکتر حسینعلی 
تاش شمس آبادی از دانشکده مکانیک ماشین های کشاورزی، پس از سالها تالش و 

مجاهدت علمی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی به پاس زحمات و تالشهای این بزرگواران در 
عرصه خدمت رسانی علمی به جامعه، از آنها تقدیر و تشکر نموده و سالمتی و توفیق را 

برایشان آرزومند است. 

برگزاری مراسم تکریم 
بانوان دانشگاه

اعالم اسامی اساتیدی که به افتخار بازنشستگی 
نائل شدند 
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مراسم اختتامیه هفته خوابگاه ها و بیست 
و یکمین جشنواره ورزشهای همگانی بهاره، 
بیست و ششم اردیبهشت ماه در تاالر خلیج 

فارس برگزار شد.
معاون دانشجویی دانشگاه در این مراسم 
امسال  دانشگاه،  خوابگاه  هفته  برنامه های  گفت: 
ماه  اردیبهشت  وششم  بیست  لغایت  نوزدهم  از 
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

برگزار شد.
این  افزود:  هزارجریبی  ابوطالب  دکتر 
برنامه ها با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش 
ظرفیت خوابگاهی و ترویج فرهنگ خوابگاه سازی 

به عنوان ارزشی اسالمی اجرا شد.
هفته  ورزشی  های  فعالیت  شد:  یادآور  وی 
خوابگاه ها در قسمت خواهران در  رشته های دارت، 
فریزبی، طناب کشی، دو سرعت، شطرنج، داچ بال 

و چرخ تانک برگزار شد.

وی تاکید کرد: همچنین در قسمت برادران 
طناب  فوتسال،  های  رشته  در  ورزشی  مسابقات 
کشی، پاورلیفتینگ، شطرنج، مچ اندازی و تنیس 

روی میز برگزارشد.
کرد:  عنوان  پایان  در  دکترهزارجریبی 
امسال حدود1000 دانشجو در مسابقات ورزشی 
علوم  دانشگاه  در  خوابگاه  هفته  خوابگاهی،  و 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان شرکت کردند.
اجرای برنامه طنز، پخش کلیپ، اجرای موسیقی 
توسط یکی از دانشجویان دانشگاه، اجرای مسابقه، 
اجرای گروه طناب ورزان و اهدای جوایز از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
علی  از  مراسم  این  در  است:  ذکر  شایان 
امور  اداره  برتر  اکبر رستاقی به عنوان کارشناس 
خوابگاه  متصدی  دهرویه  حمیدرضا  ها،  خوابگاه 
برادران، سارا صالحی متصدی خوابگاه خواهران، 
موسی طالشی و ام نساء قدمنان نیروهای خدماتی 

خوابگاه  تاسیسات  مهماندوئی  آمنه  ها،  خوابگا 
خواهران، عزیز ساور علیا، سید احسان ظریفیان، 
سلف  نیروهای  جندقی  کبری  و  اصالحی  کاظم 
خوابگاهها و هومان میرزایی، علی حیدری، سید 
احمد محمدی، محمدرضا ساعدی، آرش طاقداری، 
و  خداخواه  هدیه  فریمانه،  زهرا  ابراهیمی،  مهسا 
سپیده سلیمانی اعضای شورای صنفی و رفاهی 

دانشجویان دانشگاه تقدیر شد.
جواد  حسینی،  عاشق  صادق  از  همچنین 
سهیلی نیا، علیرضا نوحه گری، نادر طیبی، نیما 
مروارید  آبادی،  سعید  رنجبر  محمد  و  رضایی 
عرفانیان،  زینب  اصغری،  فاطمه  دوست،  دریا 
آویشن  نیا،  مطهری  منا  نژاد،  عزیزی  فاطمه 

آسیه  شادکام،  زهرا  رهبر،  افسانه  مطیعی، 
منصوری و آسیه نصرتی، همیاران سالمت روان 
افشار  مالیی  و طاهره  باباربیع  مهرداد  دانشگاه، 
اسکندری،  سجاد  ها،  خوابگاه  برتر  دانشجویان 
میثم  و  افشاری  جعفر  پور،  لفته  صاحب  سید 
برادران  خوابگاه   2227 اتاق  ساکنین  حسینی 
ارباب  آتنا  و  احدی  حانیه  علیجانی،  صاحبه  و 
خواهران،  خوابگاه   811 اتاق  دانشجویان  زائی 
ماندانا محمودی و نیلوفر اسالم زاده دانشجویان 
اتاق شماره 965 به عنوان اتاق نمونه بهداشتی 
خوابگاه و محبوبه مهماندوست، لیال دیدار، نادر 
برگزیده  دانشجویان  مختاری  علی  و  طیبی 

مسابقات کتابخوانی تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مراسم اختتامیه هفته خوابگاه ها
 و بیست و یکمین جشنواره ورزش های 

همگانی بهاره

بازدید دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل
 از رویشگاه های جنگلی استان های خراسان شمالی و رضوی

هیات  اعضای  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
جنگلی  رویشگاه های  از  جنگل  علوم  علمی دانشکده 

استان های خراسان شمالی و رضوی بازدید کردند.
در این بازدید علمی که از سیزدهم لغایت هفدهم اردیبهشت ماه 
انجام شد، 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده 
علوم جنگل به اتفاق چهار عضو هیات علمی دانشکده علوم جنگل 
از  جنگل،  عالی  شورای  اسبق  عضو  ابراهیمی رستاقی،  مهندس  و 
استان های خراسان  اگروفارستری  و طرح های  رویش های جنگلی 

شمالی و خراسان رضوی بازدید کردند.

در این سفر علمی دانشجویان از نزدیک با رویشگاه های جنگلی این 
مناطق و شیوه مدیریت آنها آشنا شدند.

از جمله مهمترین رویشگاه های جنگلی بازدید شده در این سفر 
علمی، می توان به رویشگاه های بینابینی )کوتون( شرق پارک ملی 
گلستان، رویشگاه های هیرکانی دامنه رشته کوه آالداغ در ارتفاعات 
منطقه درکش، رویشگاه های جنگلی منطقه حفاظت شده قرخود، 
ارسستان های مخلوط پارک جنگلی تندوره، دره ارغوان دامچه منطقه 
کالته چنار، جنگلهای پسته منطقه خواجه کالت نادری، نهالستان 

جنگلی طرق و ارغوان دره واقع در منطقه طرقبه مشهد اشاره نمود.

الزم به ذکر است: درهر یک از مناطق بازدید شده کارشناسان 
مرتبط و همچنین اساتید همراه، مهمترین ویژگی های جنگل شناسی 
و همچنین چالش ها و اقدامات مدیریتی الزم برای حفاظت و احیاء 
رویشگاه های جنگلی مورد بررسی را برای دانشجویان تشریح نمودند.

در پایان برنامه، طی نشستی مشترک با مدیرکل و معاون فنی و 
کارشناسان ارشد جنگل اداه کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
رضوی، گزارش مختصری از راهکارهای پیشنهادی تیم اعزامی دانشگاه 
وضعیت  بهبود  جهت  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
رویشگاه های جنگلی مورد نظر توسط اساتید و دانشجویان ارائه گردید.

و  اساتید  هم اندیشی  و  معارفه  جلسه 
تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  دانشجویان 
گروه های آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی 
دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
)دانشکده  مدرس  تربیت  دانشگاه  و  گرگان 
منابع طبیعی واحد نور( با حضور دکتر نجفی نژاد 
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان در سالن شهید چمران برگزار شد.
در  مختصر  طور  به  اساتید،  نشست  این  در 
زمینه تخصصی و علمی خود و دانشجویان شان 
توضیحاتی ارائه کردند، سپس با معرفی دو محور 
مهم در خصوص اهمیت ارتباط علمی بین اساتید 
و دانشجویان دانشگاه های منابع طبیعی کشور و 
برخی چالش های مربوط به دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی به تبادل نظر پرداختند.
دو  اهمیت  و  مشترک  همکاری  درباره  پایان  در 
فرم طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های  پلت 
آبخیز و انجمن آبخیزداری ایران به عنوان دو پتانسیل 
مهم در امر برنامه ریزی و مدیریت مسائل پیش روی 
منابع طبیعی کشور به ویژه در زمینه آب ونحوه جلب 

حمایتهای فنی و مالی تبادل نظر صورت گرفت.

به همت انجمن علمي گیاهپزشگی و با همکاری انجمن 
مسابقه  دانشگاه،  بیوسیستم  مکانیك  و  خاک  علمی 
نفره   3 تا  تیم2   40 حضور  با  مرغ،  تخم  نجات  استانی 
دانشجویی از دانشگاههای استان گلستان، اول خرداد ماه 

در دانشکده تولید گیاهی دانشگاه برگزار شد.
مقام اول این مسابقه به گروه آقای فریدون اودک، مقام دوم 
به گروه آقای آرش رخ بین و مقام سوم مشترک به گروه مجتبی 

قربانی و سعید نظری اختصاص یافت.

استان  ای  منطقه  آب  شرکت  سفارش  به 
مادرتخصصی  کلینیك  هماهنگی  با  و  مازندران 
دانشگاه، دوره آموزشی مهندسی رودخانه توسط 
علمی این  هیئت  عضو  ظهیری  دکترعبدالرضا 
دانشگاه به مدت پنج روزدر محل آموزشی واحد 

مازندران برگزارشد.
آب  شرکت  وکارشناسان  مدیران  که  کارگاه  دراین 
مباحثی  داشتند  حضور  مازندران  استان  منطقه ای 
رودخانه ها،  انواع  رودخانه،  مهندسی  الزامات  همچون 
آبشستگی، پیش بینی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه 
بعد از سیالب، طراحی رودخانه های پایدار و روش های 
اندازه گیری دبی جریان و رسوب رودخانه ها تدریس شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
مهندسی رودخانه توسط 

عضوهیات علمی دانشگاه در 
واحد موسسه آموزش عالی 

علمی کاربردی صنعت آب و 
برق مازندران

برگزاری جلسه مشترک گروه های آبخیزداری
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تربیت مدرس 

برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ در دانشگاه
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و  عمومی دانشگاه ها  روابط  جشنواره  سومین 
میزبانی  به  کشور،  منطقه2  فناوری  و  علم  پارک های 
درآن،  که  شد  برگزار  گیالن  فناوری  و  علم  پارک 
منابع طبیعی  و  روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی 
گرگان موفق شد در سه بخش توانمندسازی، مراسم و 

مناسبت ها و ارتباطات رتبه برتر را کسب نماید.
تحقیقات  علوم،  عمومی وزارت  روابط  کل  اداره  مقام  قائم 
و فناوری که به عنوان سخنران ویژه دراین جشنواره حضور 
نقش  دانشگاه ها  و  ادارات  در  عمومی ها  روابط  گفت:  داشت، 

ارزنده ای در افزایش آگاهی جامعه دارند.
روابط  اینکه  به  اشاره  با  بایبوردی  اسماعیل  دکتر 
در  ای  گسترده  ارتباط  و  مردمی باشند  باید  عمومی ها 

جامعه داشته باشند افزود: داشتن سواد رسانه ای، حقوقی، 
جمله  از  مردم  حقوق  به  احترام  و  روانشناسی  و  سیاسی 

شاخصه های یک روابط عمومی فعال است.
رییس پارک علم و فناوری گیالن در ادامه گفت: آنچه 
که مهم است، ایجاد تعامل بین مردم و مراکز تصمیم سازی و 
تصمیم گیری است تا توسعه همه جانبه محقق شود و روابط 
این زمینه نقش موثر و کارآمدی  عمومی ها و خبرنگاران در 

دارند.
روابط   مدیران  تخصصی  نشست  شانزدهمین  برگزاری 
عمومی داتشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور 
و کارگاه آموزشی »روابط عمومی و ارتباط با صنعت«، از دیگر 

برنامه های این جشنواره بود.

فرهنگی  فعال  دانشجویان  گردهمایی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
کالته  شصت  فرهنگی  اردوگاه  در  گرگان، 

برگزار شد.
سرپرست  هزارجریبی  دکتر  مراسم  این  در 
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 

نمایندگان واحدهای مختلف فرهنگی از جمله 
انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و هنری، 
نشریات دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان، 
کانون همیاران سالمت روان، بسیج دانشجویی، 
تشکل موعود و کانون های دینی و مذهبی به 
و  پیشنهادها  ارائه  و  فعالیت  گزارش  بیان 

انتقادهای خود پرداختند.
در ادامه دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه ضمن 
بیان برخی از فعالیت های علمی، فرهنگی و عمرانی 
دانشگاه به موضوع تکمیل و راه اندازی مجموعه 
امید  بوستان  حاشیه  در  دانشجویی  فرهنگی، 
مهم  بسیار  موضوع  به  را  دانشجویان  و  پرداخت 

کارآفرینی توصیه و تشویق کرد.
وی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را در دوران 
دانشجویی بسیار با اهمیت برشمرده و نقش این 
فعالیت ها را با توجه به سوابق دانش آموختگان 
فعال در این حوزه، در زندگی آتی دانشجویان بسیار 

ارزشمند دانستند.
دکتر نجفی نژاد در مورد دیدگاه ها و نظرات هر 
یک از فعاالن فرهنگی که به نمایندگی از مجموعه 

خود سخنرانی نموده بودند، نیز به طور جداگانه 
توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه دکتر فروزه مدیر حمایت و پشتیبانی 
فرهنگی و اجتماعی ضمن تقدیر و تشکر از فعاالن 
فرهنگی، به لزوم همدلی و هم آوایی در میان همه 
اجتماعی  و  فرهنگی  در حوزه  فعال  دانشجویان 
اشاره نمود و آن را الزمه پیشرفت و برخورداری از 
دانشگاهی بالنده و در نهایت کشوری آباد و سرافراز 

دانست.
و  االسالم  حجت  مراسم  این  در  همچنین 
المسلمین مویدی فر به نمایندگی از نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری طی سخنانی با اشاره به پتانسیل 
عظیم دانشجویی، خواهان حمایت از فعالیت های 

فرهنگی به ویژه در خارج از دانشگاه شد.

مراسم بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره( و قیام 15 خرداد، 
در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این مراسم گفت:تمام حرکتها در تاریخ اسالم 
با تاسی از سیره اهل بیت)ع( شکل گرفت.

حجت االسالم و المسلمین نامدارافزود:انقالب اسالمی ایران با تالش رهبری همچون امام خمینی)ره( 
و مردم و با پیوست به قیام خونین 15 خرداد ، وجود یافت.

 وی بیان کرد: 14 خرداد روزی است که در آن شخصیتی مانند حضرت امام خمینی)ره(، که عمر خود 
را جهت رسیدن به آرمان الهی و ایجاد امت اسالمی و الهی به معنای واقعی کلمه سپری کرد، رحلت کرد.

انتصابات جدید

سمت نام و نام خانوادگی

رییس دانشکده های شیالت، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری دکتر بهاره شعبانپور

مدیر دفتر آموزش های آزاد و مجازی معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی 

دکتر سیدحسین حسینی فر 

مدیر گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی و آبخیزداری  دکتر حمیدرضا عسگری 

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:
دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، دکترفرهاد 

خرمالی، رسول کریم آبادی، محمدهاشم زمانی، حمیرا 
بدخش، نعمت میرکریمی، غالم مومن، ابولحسن مومن، 

مریم حاجیلر، محمد مقصودی، صادق عابدینی، 
صدیقه وحیدی فر  و سیدکمال میرشمسی در غم از 

دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به 
این عزیزان از خداوند متعال  برای این همکاران 
ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل  و 

اجر جزیل مسئلت می نماید. 

گردهمایی ساالنه فعاالن فرهنگی دانشگاه 

برگزاری مراسم بزرگداشت 
بیست و نهممین سالگرد 

رحلت حضرت امام 
خمینی)ره( و قیام 15 خرداد 

در دانشگاه
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