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كاركنان  نوروزي  بازديد  و  ديد  مراسم 
طبيعي  منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه 
تاالر  در  ماه  فروردين  چهاردهم  گرگان، 

خليج فارس برگزار شد.
ضمن  مراسم  اين  در  دانشگاه  رئيس 
والدت  و  نو  سال  رسيدن  فرا  تبريك 
سال  طی  گفت:  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 
گذشته جمهوري اسالمي ايران به موفقيت هاي 
اي دست  چشمگيري در حوزه مذاكرات هسته 

يافت. 
همچنين با حضور گسترده مردم در انتخابات 

7 اسفند، مردم ساالري ديني بار ديگردر كشور 
نمايان شد.

علوم  دانشگاه  افزود:  دكتر علي نجفي نژاد 
سال  طي  گرگان،  طبيعي  منابع  و  كشاورزي 
برتر  كرسي هاي  توانست  ملي  در سطح  گذشته 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را در قسمت هاي 
مختلف كسب كند و در سطح استان گلستان هم 
اجتماعي،  شورا هاي  و  جايگاه  ارتقا  و  حفظ  در 

علمي، فرهنگي و ... نقش بسزايي ايفا كرد.
وي در ادامه اذعان كرد: در حوزه فعاليتهاي 
بهره  خصوص  در  گذشته  سال  در  نيز  عمراني 

احداث  توليد گياهي،  پروژه دانشكده  از  برداري 
اولين زمين چمن مصنوعي دانشگاههاي استان 
اولين  برگزاري  همچنين  بوديم.  موفق  گلستان 
همايش  دانشگاه،  آموختگان  دانش  گردهمايي 
 ... ملي دانشگاه كارآفرين در حوزه كشاورزي و 
و  كشاورزي  علوم  دانشگاه   94 سال  كارنامه  در 

منابع طبيعي گرگان ديده می شود.
اجراي  كرد:  نشان  خاطر  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  سند  تدوين  دانشگاه،  راهبردي  برنامه 
در  عالي  آموزش  چالش هاي  سند  كارآفرين، 
بخش كشاورزي، ادامه فعاليتهاي عمراني، تكميل 

مجتمع ورزشی استخر سرپوشيده دانشگاه، پروژه 
ايجاد  دانشگاه،  هسته اي  كشاورزي  پژوهشكده 
دانشگاه،  كانون هاي  مختص  فرهنگي  مجتمع 
اجرايي سردرب  و خاك، عمليات  آزمايشگاه آب 
دانشگاه، تكميل و توسعه فضاي سبز دانشگاه و ... 
جزء اولويت هاي دانشگاه در سال 1395 مي باشد.
زحمات  از  پايان  در  نجفي نژاد  دكتر 
گذشته  سال  در  دانشگاه  بخش هاي  همه 
در  بيشتر  هرچه  موفقيت  و  قدرداني 
دانشگاهي  همكاران  براي  را  جديد  سال 

كرد. مسألت 

در راستای برگزاری كارگاه طرح مديريت پايدار منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود، هفت عضو هيأت علمی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان، از پروژه ابتكاری استفاده دو 
منظوره از رواناب سطحی اين طرح، بازديد ميدانی بعمل آوردند.

شايان ذكر است: استفاده دو منظوره در پروژه ابتكاری شامل تناوب كشت محصوالت زراعی از جمله خربزه و گندم در مدت دو سال اول و استقرار پوشش گياهی طبيعی از جمله درختچه گز در سالهای بعدی می باشد.

دختر  دانشجويان  اعتكاف  معنوی  مراسم  
سحرگاه  از  گلستان،  استان  دانشگاههاي 
13رجب )دوم ارديبهشت( همزمان با مساجد 
دانشگاه،  مسجدالنبي)ص(  در  كشور  سراسر 

آغاز شد. 
معظم  مقام  نمايندگي  نهاد  دفتر  مسئول 

در  گلستان  استان  دانشگاههاي  در  رهبري 
مراسم افتتاحيه اعتكاف دانشجويان، ضمن ابراز 
اينچنين  در  دانشجويان  از حضور  خرسندی 
تيم  از  قدردانی  و  تشكر  و  معنوی  مراسمات 
برگزار كننده طرح اعتكاف و به بيان مواردی از 

فضائل و اثرات مثبت اعتكاف پرداخت.

در ادامه دكتر حسينعلی زاده مدير برنامه ريزی 
در خصوص  نكاتی  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی 
برنامه های تدارك ديده شده در اين مراسم ارائه كرد.

دانشجويان  اعتكاف  معنوی  مراسم  اختتاميه 
نماز  از  بعد  گلستان،  استان  دانشگاههای  دختر 
در  ماه،  ارديبهشت  چهارم  شنبه  عشا،  و  مغرب 

مسجد النبی)ص( دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع 
طبيعی گرگان برگزار شد.

شايان ذكر است: طی اين سه روز، اقامه نماز 
جماعت، مداحی، سخنرانی، قرائت ادعيه، اجرای 
مسابقات قرآنی و معرفت افزايی ،ختم صلوات و... 

در ميان دانشجويان معتكف برقرار بود.

مراسم ديد و بازديد نوروزی کارکنان دانشگاه برگزار شد

بازديد اعضای هیأت علمی دانشگاه از پروژه ابتکاری استفاده دو منظوره از رواناب سطحی حوضه رودخانه حبله رود

 برگزاري مراسم معنوي اعتکاف دانشجويان دختر دانشگاه هاي استان گلستان به میزباني 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان
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فعاليتهای  هماهنگی  شورای  نشست 
استان  دانشگاههای  اجتماعی  و  فرهنگی 
با  ماه  فروردين  پنجم  و  بيست  گلستان، 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حضور 

رشد  سالن  در  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
طبيعی  ومنابع  كشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان، برگزار شد.
جلسه  اين  در  ضياء هاشمی  سيد  دكتر 

فرهنگی  فعاليتهای  هماهنگی  شورای  گفت: 
اشتراك  به  وظيفه  دانشگاهها،  اجتماعی  و 
تصميم  گرفتن  برای  افكار  و  ايده ها  گذاشتن 
صحيح و هماهنگی در عمل كردن به فعاليتها 

را بر عهده دارد.
وی افزود: برگزاری اين شوراها در استان ها 
با  تا  می كند  كمک  علوم  وزارت  مجموعه  به 
دانشگاههای  فرهنگی  ظرفيت های  و  نيازها 

سراسر كشور آشنا بشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم 
كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان نيز گفت: اين 
جلسه به صورت مستمر هر ماهه به بررسی مسايل 

و موضوعات فرهنگی دانشگاهها برگزار می شود.
شايان ذكر است: برخی موضوعات و مباحث 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان گلستان 

در اين جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

فرهنگی  معاون  دكتر سيد ضياء هاشمی 
و اجتماعی وزارت علوم تحقيقات و فناوری 
به همراه تنی چند از مديران وزارت علوم، 
26 فروردين ماه از طرح آموزشی جنگلداری 
ا...  بقيه  فرهنگی  اردوگاه  و  نيا  بهرام  دكتر 
ومنابع  كشاورزی  علوم  دانشگاه  االعظم 

طبيعی گرگان بازديد كردند.
مهندسی  و  جنگل  علوم  دانشكده  رييس 
در  توضيحاتی  بازديد  اين  در  كاغذ  و  چوب 
مرحوم  جنگلداری  طرح  ظرفيتهای  خصوص 
دكتر بهرام نيا و برنامه های آتی باغ گياهشناسی 

ارائه نمود.

در ادامه معاون وزير علوم و هيئت همراه 
بازديد  االعظم  ا...  بقية  فرهنگي  اردوگاه  از 

كردند.
دكتر كاشاني نژاد معاون فرهنگي و اجتماعي 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 
فرهنگي  فعاليت هاي  از  گزارشي  بازديد  اين  در 

دانشگاه و ويژگيهاي اردوگاه فرهنگي شصت كال 
ارائه داد و مقرر شد پيش نويس طرح توسعه و 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  به  اردوگاه  اين  تجهيز 
فناوري ارسال تا اين مكان پس از تجهيز، جهت 
كشور  سراسر  دانشگاههاي  دانشجويان  اردوهاي 

مورد استفاده قرار گيرد.

نشست هماهنگی همايش ملی محيط زيست، بيست و پنجم فروردين ماه 
با حضور دكتر رحيم زاده مدير فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم تحقيقات و 

فناوری برگزارشد.
اين نشست با هدف بررسی جنبه های مختلف تشكيل اين همايش كه احتماالً آبان يا 

آذر ماه امسال انجام می شود، برگزار شد.
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با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

نشست شورای هماهنگی فعالیتهای 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های   استان 

گلستان برگزار شد

در پی سفر دکتر هاشمی به گرگان صورت گرفت؛ 

بازديد از اردوگاه فرهنگی بقیه ا... االعظم و طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

برگزاری نشست هماهنگی همايش ملی محیط زيست 
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

ششمين جلسه از سلسله همايش هاي فرهنگي آموزشي 5+15 ، چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه با حضور 
حجت االسالم و المسلمين شهاب مرادي در مسجد النبي )ص( برگزار شد. 

بيان توضيحاتی پيرامون جمعيت و ميزان زاد و ولد و  اين نشست به  حجت االسالم والمسلمين شهاب مرادی در 
تنظيم خانواده پرداخت. 

همچنين ايشان در بخشی از صحبتهای خود در زمينه پوشش افراد جامعه نيز سخنانی ارايه كرد. 

برگزاري ششمین جلسه از سلسله همايش هاي فرهنگيـ  آموزشي
 5 + 15 در دانشگاه
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و  سياست گذاری  شورای  اجالس 
فناوری  و  پژوهش  معاونان  برنامه ريزی 
و  پژوهش  معاون  با حضور  كشور،  منطقه2 
فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 15 
ارديبهشت ماه در سالن رشد  دانشگاه علوم 
كشاورزی و منابع طبيعی گرگان برگزار شد.
علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تحقيقات و فناوری، در اين اجالس گفت: در 
بحث اقتصاد مقاومتی، توسعه علم و دانش بسيار 

مهم است.
و  دانشگاهها  افزود:  احمدی  وحيد  دكتر 
رفع  زمينه  در  حركت  با  عالی  آموزش  مراكز 
تأثيرگذاری در  توانند نقش  نيازهای جامعه می 

رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.
وی خاطرنشان كرد: نگرش دولت جمهوری 
اسالمی ايران و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 
نحو  به  فناوری  و  علم   ، پژوهش  كه  است  اين 

شايسته در جامعه مورد توجه قرار گيرد.
وی اعالم كرد:  ارتباط بين پاركهای علم و 
فناوری و مراكز رشد، ايجاد فضای شور و نشاط و 
ايجاد روحيه نوآوری را بايد در دانشگاه با جديت 

مورد پيگيری قرار دهيم.

كرد:  تأكيد  پايان  در  احمدی  دكتر 
به  فقط  نبايد  عالی،  آموزش  مراكز  و  دانشگاهها 
بلكه  شوند  متمركز  تكميلی  تحصيالت  موضوع 

بايد به دنبال فعاليتهای نوآوری نيز باشند.
ومنابع  كشاورزی  علوم  دانشگاه  رئيس 
گفت:  اجالس  اين   در  نيز  گرگان  طبيعی 

دانشگاهها و مراكز آموزش عالی می بايست در 
راستای سامان دهی نياز جامعه اقدام نمايند. 

ظرفيت  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دكتر 
و  عالی  آموزش  مراكز  و  دانشگاهها  در  موجود 
پارك های علم و فناوری با برنامه ريزی و تالش 
پژوهش،  و  آموزش  امر  با  مرتبط  مجموعه های 
می تواند در شتاب بخشی به روند توسعه و آبادانی 

كشور كمک شايانی كند. 
علوم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
ادامه  در  گرگان  طبيعی  ومنابع  كشاورزی 
مراكز  با  ارتباط  زمينه  در  نگرش  تغيير  گفت: 
در دستور  را   ، گلستان  استان  و صنايع  اجرايی 

كار داريم.
با  افزود:  معيری  محمد هادی  دكتر 
گفتگوها و نشستهای هم انديشی صورت گرفته 
علوم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  ميان 
كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان و مراكز اجرايی 
و صنايع استان توانستيم، مسير را برای همكاری 

همه جانبه هموارتر كنيم.
سامانه  ايجاد  ضرورت  به  پايان  در  وی 
متمركز برای آمار و اطالعات ارتباط با صنعت 

در استان و منطقه 2 كشور اشاره كرد.

علوم،  وزارت  وفناوری  پژوهش  معاون 
صادقلو  دكتر  با  فناوری  و  تحقيقات 

استاندارگلستان ديدار و گفتگو كرد.
علوم  وزارت  وفناوری  پژوهش  معاون 
گفت:  ديدار  اين  در  فناوری  و  ،تحقيقات 
طی دو سال اخير ارتباط وزارت علوم با وزارت 
كشور و ارتباط دانشگاه ها با استانداری ها بيشتر 

شده است.
دكتر وحيد احمدی تاكيد كرد: دانشگاه ها 
محور توسعه استان ها هستند و سرمايه گذاری 

و  پژوهشی  مراكز  و  دانشگاه ها  توسعه  برای 
فناوري، سرمايه گذاری برای توسعه پايدار هر 

استان است. 
وی با اشاره وتاكيد بر اينكه استان گلستان 
واحد های  رشد  پتانسيل  و  امكانات  ظرفيت، 
فناوری و مراكز رشد را در خود دارد، خواستار 
حل  زمينه  در  گلستان  استانداري  كمک 
پارك علم و  فيزيكی  مشكالت زمين و فضای 

فناوری استان گلستان شد.
در ادامه استاندار گلستان گفت: استان 

گلستان نيازمند توجه ويژه ای است تا فاصله 
آن با ساير استان های كشور جبران شود . 

ضرورت  بر  تاكيد  ضمن  صادقلو  دكتر 
مشاركت دانشگاهها وموسسات پژوهشی 
اظهار  ای وملی  نيازهای منطقه  برای رفع 
به  كشوروقتی  در  اقتصادی  توسعه  داشت: 

نتيجه می رسد كه دانش بنيان باشد . 
پژوهش  معاون  احمدی  دكتر  است  گفتنی 
از  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  فناوری  و 
پارك علم و فناوري استان گلستان بازديد و در 
جريان نحوه عملكرد شركت هاي مستقر در اين 

مجموعه قرار گرفت.

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

اجالس شورای سیاست گذاری و برنامه ريزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، 
مراکز پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری  منطقه 2 برگزار شد

ديدار معاون پژوهشی وفناوری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری با استاندار گلستان 

با حضور معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری، 
كلينيك مادر تخصصی دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان، 

چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه افتتاح شد.
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مراسم نكوداشت مقام معلم و تجليل از 
معاون  با حضور  دانشگاه،  برجسته  اساتيد 
تحقيقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
و فناوری، چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه در 

تاالر خليج فارس برگزار شد.
علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گفت:  مراسم  اين  در  فناوری،  و  تحقيقات 
سال  بندی  رتبه  نظام  نتايج  آخرين  براساس 
ليست  در  ايرانی  دانشگاه   13 اليدن،   ۲۰15

دانشگاه های برتر دنيا قرار دارند.
مقطعی  در  افزود:  احمدی  وحيد  دكتر 
و  استاد  معلم،  دانشگاه،  نقش  كه  هستيم 

مجموعه علمی كشور بسيار حساس است.

وی ادامه داد: ظرفيت علمی بااليی در ايران 
ما  اقتصاد  روند  اينكه  به  توجه  با  و  دارد  وجود 
به سمت دانش بنيان شدن درحركت است بايد 
مورد  انسانی  نيروی  كردن  توانمند  و  توسعه 

توجه قرار بگيرد.
وزارت  گفت:  دانشگاه  رييس  ادامه،  در 
تا  است  در تالش  اميد  و  تدبير  دولت  در  علوم 
مباحثی همچون، كارآفرينی، ارتباط با صنعت و 

پيوند بين جامعه و دانشگاه را تقويت كند.
اينكه  بيان  با  نژاد  نجفی  علی  دكتر 
اساتيد و مجموعه دانشگاه علوم كشاورزی 
از  بسياری  در  گرگان  طبيعی  منابع  و 
كرد:  تصريح  هستند،  پيشگام  موضوعات 

اساتيد دانشگاه در حوزه تخصصی خود بايد در 
است  شده  آغاز  كه  بلندی  اهداف  اين  راستای 

تالش كنند.
وی تأكيد كرد: جزء چند دانشگاه اول كشور 
هستيم كه سند دانشگاه كارآفرين را تدوين كرده 
و با برنامه ريزی در اين موضوع ورود پيدا كرده ايم.
وی با تاكيد بر اينكه همت و اراده بااليی 
در بين اساتيد دانشگاه وجود دارد، افزود: 
علوم  دانشگاه  به  استان  سرزمين  آمايش  طرح 
كشاورزی و منابع طبيعی گرگان واگذار شده و 
مراحل پايانی آن در حال انجام است، همچنين 
طرح ملی كالن مديريت جامع حوزه های آبخيز 

كشور نيز به اين دانشگاه واگذار شده است.

مراسم  اين  ادامه  در  است:  ذكر  شايان 
جديد  علمی  هيات  اعضای  توسط  سوگندنامه 
دانشگاه  نمونه  اساتيد  از  و  شد  قرائت  دانشگاه 
در دو بخش پيشكسوت به نامهای دكتر گالشی، 
 ۲5 با  سرائيان  دكتر  و  مرادلو  حاجی  دكتر 
براساس  برگزيده  اساتيد  و  خدمت  سابقه  سال 
اجاق،  دكتر  نامهای  به  دانشجويان  ارزشيابی 
دكتر اعلمی، دكتر شتايی و دكتر اسماعيل زاده 

تقدير به عمل آمد.
همين  به  نيز  ديگری  مراسم  است  گفتنی 
باحضور  ماه  ارديبهشت  منظور   جمعه هفدهم 
اعضای هيات علمی و خوانواده هايشان در اردوگاه 

بقيه ا... االعظم جنگل شصت كال برگزار شد. 

خبری  نشست  دانشگاه،  عمومی  روابط  همت  به 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
فناوری با خبرنگاران استان گلستان، 15 ارديبهشت 

ماه در سالن انديشه برگزار شد.
دكتر احمدی در اين نشست گفت: تعريف دقيقی از 
كاربردی شدن تحقيقات دانشگاهی وجود ندارد اما فاصله 

زيادی با حد مطلوب داريم.

وی با تاكيد بر اينكه صنعت بايد به سمت دانشگاه 
برود، تصريح كرد:  به سمت صنعت  بايد  و دانشگاه 
دانشگاهها برای گرفتن دانشجويان دكترای پژوهش محور 

حتما بايد از صنعت پروژه داشته باشند.
داد:  ادامه  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دستگاهها و صنايعی كه برای دانشگاه پروژه داشته باشند از 

1۰ درصد معاف مالياتی برخوردار خواهند بود.

معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم، 
ماه  ارديبهشت   15 فناوری،  و  تحقيقات 
و  ديدار  نورمفيدی  ا...  آيت  حضرت  با 

كرد. گفتگو 
دكتر احمدی در اين ديدار گفت: هم اكنون 
بحث دانشگاه كارآفرين به عنوان دانشگاه نسل 

سوم مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: ملزومات ايجاد دانشگاه كارآفرين 
ادامه صنايع و علم داخل  بايد آماده شود و در 

كشور با يكديگر همسو بشوند.
امضای  به  اشاره  با  احمدی  دكتر 
قراردادهای وزارت علوم با ساير وزارتخانه ها 
با وزارت دفاع  اين زمينه مثال  عنوان كرد: در 
قراردادی به مبلغ 4۰۰ ميليارد تومان جهت انجام 

پروژه تحقيقاتی منعقد شده است.

اين  در  نيز  نورمفيدی  ا...  آيت  حضرت 
ديدار گفت: علم بايد با شناسايی مشكالت مردم 
و متناسب با نيازهای فكری و اعتقادی جامعه وارد 

زندگی مردم بشود.
و  گلستان  استان  در  فقيه  ولی  نماينده 
كرد:  تاكيد  گرگان  شهرستان  جمعه  امام 
اهل  عالمان متفكر، زمان شناس،  از  استفاده  با 
و  شناسايی  را  جامعه  نيازهای  مدرن  و  انديشه 

درجهت رفع آن تالش نماييد.

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

مراسم نکوداشت مقام معلم و تجلیل از اساتید برجسته دانشگاه برگزار شد

سال پانزدهم / شماره 110 / بهار 95

ديدار معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

 با حضرت آيت ا... نور مفیدی

نشست خبری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری با خبرنگاران استان گلستان برگزار شد
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كانون های  هماهنگی  شورای  همت  به 
همكاری  با  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
جشن  دانشجويان،  اسالمی  تشكلهای 
ارديبهشت  يازدهم  فارس،  خليج  روز 

ماه در تاالر خليج فارس برگزار شد.
مراسم  اين  در  دانشگاه  رييس 

فارس،  خليج  ملی  روز  تبريك  ضمن 
و  ياد  گراميداشت  و  كارگر  جهانی  روز 
مطهری  شهيد  گرانقدر  استاد  خاطره 
اسالمی  ايران  مذاهب  و  اقوام  وحدت  گفت: 
نظام  مثبت  نشانه های  و  بركات  از  يكی 

مقدس جمهوری اسالمی ايران است.

از  گزارشی  به  ادامه  در  نجفی نژاد  دكتر 
آغاز  خصوص  به  دانشگاه،  موجود  وضعيت 
فعاليت ساخت و تكميل پروژه ورزشی استخر 
هنری،  فرهنگی،  كانونهای  مجتمع  دانشگاه، 

اجتماعی و... اشاره كرد.
توسط  قرآن  قرائت  است:  ذكر  شايان 

ملی  سرود  اجرای  دانشجويان،  از  يكی 
جمهوری اسالمی ايران توسط گروه موزيک 
لشكر 3۰، نمايش گروه شعبده بازی، اجرای 
از دانشجويان  نوازی و شعرخوانی يكی  دف 
شده  اجرا  برنامه های  ديگر  از  ادبی  كانون 

بود. اين جشن 

به همت معاونت پژوهشی و فناوری، كارگاه 
آموزشی آشنايی با پروژه حفاظت از گونه های 
مختلف فك خزری، هفتم ارديبهشت ماه در 
كشاورزی  علوم  دانشگاه  فارس  خليج  تاالر 

ومنابع طبيعی گرگان برگزار شد.
رييس و موسس مركز درمانی و تحقيقات 
پروژه  گفت:  كارگاه  اين  در  هلند  فك كشور 
حفاظت از فک خزری، ايجاد محيط زيستی سالم 

برای اين گونه از جانوران است. 

خانم لنی هارت افزود: در اين راستا ماهيگيران 
را داشته  بيشترين كمک  بومی می توانند  افراد  و 
باشند و وظيفه مردم منطقه است كه نگران آينده 

دريای خزر باشند.
فك  از  حفاظت  پروژه  مسئول  و  محقق 
آموزش،  راستا،  اين  در  كرد:  تصريح  خزری 
تحقيقات و ارتقاء شرايط معيشتی افراد بومی راهگشا 

است.
به گفته وی، برای كمک به حفظ فک ها نياز به 

كمک مردم بومی داريم و بدون آن ها نمی توانيم 
و  درمان  دهيم،  انجام  تحقيقاتی  كارهای  حتی 
بازتوانی اين جانوران نيز مهم است و دانشگاه می تواند 

تأثيرگذار باشد.
خانم هارت تأكيد كرد: هم اكنون در دو منطقه 
ايران  در  بوجاق  حفاظت شده  منطقه  و  آشوراده 
برای پروژه حفاظت و درمان فكهای خزری در نظر 

گرفته شده است.
وی تأكيد كرد: استفاده از ظرفيت دانشگاه ها 

و  درمان  منظور  به  تحقيقی  كارهای  انجام  برای 
بازتوانی فک خزری مهم است.

وی برسرمايه گذاری به منظور استفاده از 
ظرفيت دانشگاهها در اين حوزه به ويژه در 
استان گلستان تاكيد كرد و همچنين از انجام 
مرحله نخست نمونه برداری از بيماری عفونی 
فك خزری خبر داد و گفت: اين نمونه های جمع 
آوری شده در اختيار دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

طبيعی گرگان قرار گرفته است.

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛ 

سند دانشگاه کارآفرين رونمايی شد
ارديبهشت  پانزدهم  كارآفرين،  دانشگاه  سند 
با حضور دكتر احمدی معاون پژوهش و فناوری 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رونمايی شد.
علوم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان در اين خصوص 
گفت: در اين سند تالش شده تا ماحصل هم انديشی های 
استانی  درون دانشگاهی،  مختلف  سطوح  در  منظم 
دانشجويان،  علمی،  هيات  اعضای  مشاركت  با  ملی  و 
دانش آموختگان، مديران اجرايی و دانشگاهی، محققان 
و صاحب نظران، فعاالن بخش خصوصی و كارآفرينان،به 
علوم  در  كارآفرين  دانشگاه  برای  جامع  الگويی  عنوان 

كشاورزی و منابع طبيعی تهيه و ارايه شود.
نويس،  پيش  تهيه  طول  در  شد:  يادآور  وی 

چگونگي اجرا و پيشرفت كار در جلسات ستاد در دفتر 
رياست دانشگاه پايش و هدايت مي شد. 

برای  پيشنهادی  اقدامات  گفت:  معيری  دكتر 
برای تصويب  رايزنی  پيگيری سند دانشگاه كارآفرين، 
آن  ابالغ  و  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  در  سند 
گرگان،  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  علوم  دانشگاه  به 
از اجرای مقدماتی )پايلوت( سند در دانشگاه  حمايت 
علوم كشاورزی و مناطبع طبيعی گرگان توام با تشكيل 
كميته راهبری و پايش در دانشگاه در تعامل با وزارت 
علوم و بازنگری بر حسب بازانديشی تجربه پايلوت به 
در  كشور  سطح  در  آن  اجرای  و  سند  تكميل  منظور 
جمله  از  دانشگاه ها  و  عالی  آموزش  موسسات  ساير 

اقداماتی است كه بايد صورت پذيرد.

برگزاری جشن روز خلیج فارس در دانشگاه 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنايی با پروژه حفاظت از گونه های مختلف فک خزری در دانشگاه

به همت پايگاه بسيج شهيد موسی رضازاده كاركنان دانشگاه، مراسم گراميداشت سالروز آزادسازی خرمشهر سوم خرداد ماه در جوار مزار شهيد گمنام دانشگاه برگزار شد. 
در اين مراسم كاووسی از مداحان اهل بيت )ع( اشعاری درخصوص رشادتهای ايثارگران و حماسه آزادسازی خرمشهر قرائت كردند.

در ادامه حجت االسالم و المسلمين مرعشی معاون دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه درباره شهامت و دالوری های جوانان و رزمندگان در آزادسازی خرمشهر و لزوم پايمردی و 
ادامه راه آن عزيزان به ايراد سخن پرداخت.

در پايان با برپايی ايستگاه صلواتی و پخش شيرينی و شربت از حاضران پذيرايی به عمل آمد. 

جشن سالروز آزادسازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد
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ترويج سازمان  و  معاون آموزش  با حضور 
مابين  همكاری  نامه  تفاهم  كشور  استاندارد 
دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان 
دفتر  و  امضاء  كشور  استاندارد  سازمان  و 
 31 شنبه  سه  دانشگاه،  در  استانداردسازی 

فروردين ماه افتتاح شد.
منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه  رياست 
طبيعي گرگان در اين مراسم گفت: طی سالهای 
اخير فعاليتهای كارآفرينی در دانشگاه با توجه به 

تأكيدات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به جد 
مورد پيگيری مديران دانشگاه قرار گرفته است.

دكتر نجفی نژاد افزود: به كمک همكاران خود 
در دانشگاه توانستيم اقدامات موثری را در دانشگاه 
انجام بدهيم و از آنجاييكه دانشگاه تخصصی در حوزه 
منابع طبيعی و كشاورزی هستيم می توانيم در اين 

زمينه فعاليتهای چشمگيری داشته باشيم.
وی خاطر نشان كرد: اميدواريم با همكاری 
و هم افزايی با سازمان استاندارد بتوانيم نيازهای 

جامعه را برطرف كنيم.
معاون آموزش و ترويج سازمان استاندارد 
كشور نيز در ادامه گفت: با توجه به اينكه دانشگاه 
علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان در استان 
دارای سابقه علمی برجسته بوده و از تجربه ای درخور 

توجه برخوردار است به اين منظور برگزيده شد.
مهندس اباذری اعالم كرد: اميدواريم بتوانيم 
با همكاری اين دانشگاه استانداردهای بين المللی را 

در توليدات كشاورزی استان گلستان شاهد باشيم.

انتصابات جديد
سمت نام و نام خانوادگی

رییس دانشکده های مرتع و آبخیزداری، شیالت و محیط زیست دکتر غالمعلی حشمتی

مسوول حراست دانشگاه دکتر ولی ا... جعفری

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:
دکتر عبدالقیوم ابراهیمی، دکتر سعید نصراله نژاد، جالل 

جاللی، محمد زمان نکاحی، محمدابراهیم مهتدی، 
راضیه برزنونی و علی وزیری 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. 

آزمايشگاه  روز  فرا رسيدن  مناسبت  به 
با حضور رييس دانشگاه، معاون پژوهشی و 
فناوری و روسای دانشكده ها طی نشستی 
كه چهارم ارديبهشت ماه در سالن شهيد 
و  مسئولين  از  شد،  برگزار  شهرياری 
كارگاههای  و  آزمايشگاهها  كارشناسان 
طبيعی  منابع  و  كشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان تقدير به عمل آمد.
حكيم  بزرگداشت  روز  نجفی نژاد  دكتر 
مسئولين  به  را  آزمايشگاه  روز  و  جرجانی 
وكارشناسان آزمايشگاهی دانشگاه تبريک گفت 

كيفيت  ارتقاء  و  تضمين  برای  آنان  تالش  از  و 
باال  راه  در  خدماتشان  و  آزمايشگاهی  خدمات 

بردن سطح علمی دانشجويان قدردانی كرد.
فضای  افزيش  و  بهبود  به  اشاره  با  وی 
گفت:  دانشگاه  در  آزمايشگاه  كاری 
آزمايشگاهی  خدمات  به  دانشجويان  دسترسی 
به موقع و اقتصادی، نيازمند مديريت يكپارچه 
منسجم  ساختاری  ايجاد  و  آزمايشگاهی  شبكه 
و  كارشناسان  كه  است  شده  سازماندهی  و 
مسئولين آزمايشگاهی بايد برای اين مهم تالش 

كنند.

معاون  معيری  دكتر  ادامه  در  همچنين 
پژوهش و فناوری دانشگاه و دكتر يوسفی 
ارائه  به  مركزی  آزمايشگاه  سرپرست 
گزارش عملكرد بخش آزمايشگاه دانشگاه 

پرداختند.

شايان ذكر است: كارشناسان آزمايشگاههای 
دانشكده ها نيز به بيان نظرات و مشكالت خود 

را بيان كردند.
گفتنی است: در پايان با اهداء لوح سپاس 

از كارشناسان آزمايشگاه ها تقدير به عمل آمد.

كشاورزی  آالت  ماشين  مكانيك  كارگاه 
طبيعی  ومنابع  كشاورزی  علوم  دانشگاه 
گرگان، هشتم ارديبهشت ماه با حضور مدير 
علوم،  وزارت  عمرانی  طرحهای  دفتر  كل 

تحقيقات و فناوری افتتاح شد.
وزارت  عمرانی  طرحهای  دفتر  كل  مدير 
مراسم  اين  در  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
از  استفاده  و  انرژی  مصرف  سازی  بهينه  گفت: 
نيمه  پروژه های  اتمام  و  پذير  تجديد  انرژی های 
دفتر  اين  كاری  اولويتهای  از  درصد(  تمام)8۰ 
و  دولت  هيأت  كه  تازمانی  و  است  وزارتخانه  در 
وزارتخانه مصوب نكند، هيچ پروژه عمرانی جديد، 

آغاز به كار نخواهد كرد.
هم  و  معماری  افزود:  مهر  رخشانی  دكتر 
كشاورزی  علوم  دانشگاه  ساختمانهای  در  نمايی 
ومنابع طبيعی گرگان چشمگير است و ان شاء ا... 

اين روند با جديت پيگيری شود.
رييس دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: 
با تالش و همكاری مجموعه های مختلف دانشگاه، 

امروز شاهد بهره برداری از اين كارگاه می باشيم.
دكتر نجفی نژاد اذعان كرد: اين كارگاه طی 

ساليان گذشته با كمترين امكانات و بدون سقف 
در اختيار اعضای هيأت علمی و دانشجويان قرار 

داشت كه به اين صورت در بسياری از ايام سال 
بدون استفاده بود.

اين  اتمام ساخت  از  رضايت  اعالم  با  وی 
كارگاه يادآور شد: پروژه جمع آوری آب باران از 
سقف فضاهای فيزيكی دانشگاه جهت استفاده در 
فضای سبز نيز در دستور كار دانشگاه قرار گرفته 

است.
سرپرست دانشكده مهندسی آب و خاک 
اين  از  بهره برداری  با  نيز در اين مراسم گفت: 
كارگاه سرانه فضای دانشجويی اين گروه آموزشی 

به 5 متر مربع افزايش يافته است.
پروژه های  افزود:  مقصودلو  يحيی  دكتر 
و تالش مضاعف  كار  با كيفيت  دانشگاه  عمرانی 
مديران دانشگاه يا به بهره برداری رسيده و يا در 

حال اتمام كار می باشد.
مهندس  از  پايان  در  است:  ذكر  شايان 
گرگان  سازه  سهند  شركت  مديرعامل  شمس آرا 
و مهندس صادق عابدينی از كاركنان دفتر فنی 

دانشگاه تقدير به عمل آمد.

 کارگاه مکانیک ماشین آالت کشاورزی دانشگاه افتتاح شد

مراسم تقدير از کارشناسان آزمايشگاه دانشگاه برگزار شد

امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه و سازمان استاندارد کشور و افتتاح دفتر استانداردسازی در دانشگاه

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر احسان مکتبی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه دکتر محمدرضا ایمانپور

معاون آموزش و پژوهش دانشکده صنایع غذایی و مدیریت کشاورزی دکتر مرتضی خمیری
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با حضور مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ 

 اولین جشنوراه روابط عمومی های برتر دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری منطقه 2 
کشور و تجلیل از خبرنگاران برتر منطقه برگزار شد

روابط  جشنواره  اولين  حاشيه  در 
و  دانشگاهها  برتر  عمومی های 
 2 منطقه  فناوری  و  علوم  پارک های 
كشور، يكشنبه نهم خرداد ماه، كارگاه 
روابط  تعامل  راهكارهای  آموزشی 
عمومی ها با رسانه های گروهی با حضور 
دكتر بروجردی مدير كل روابط عمومی 
فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
و  دانشگاهها  عمومی  روابط  مديران 
پارک علم و فناوری، منطقه 2 كشور 

خبرنگاران و دانشجويان برگزار شد. 
با  كارگاه  اين  در  بروجردی  دكتر 
عمومی  روابط  ويژه  جايگاه  به  اشاره 

به اهميت و ارزش كار روابط عمومی 
پرداخت و گفت: داشتن ارتباط بين روابط 
عمومی ها و خبرنگاران رسانه های گروهی 
از مهمترين وظايف روابط عمومی هاست. 

آموزشی  كالس های  برگزاری  وی 
و نحوه ارتباط با رسانه ها را با اهميت 
روابط عمومی ها عالوه  افزود:  دانست و 
بر داشتن تعامل با رسانه ها بايد با مديران 
اجرايی دستگاه خود نيز ارتباط داشته باشند 
و اهميت داشتن ارتباط با رسانه ها را برای 

آنها بيان كنند. 
وزارت  عمومی  روابط  كل  مدير 
آشنايی  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 

روابط عمومی ها با شبكه های اجتماعی 
را در شرايطی كه اين شبكه ها از لحاظ 
جايگاه  در  مخاطب  هم  و  سرعت 
بااليی قرار دارند مورد تاكيد قرار داد 
و گفت: كار روابط عمومی خوب پنهان 
روابط  يک  كار  نيست،  بد  اخبار  كردن 
اتفاق و  از بروز  عمومی خوب جلوگيری 

رويدادهای بد است. 
گفتنی است اين كارگاه با حضور مديران 
و كارشناسان روابط عمومی، دانشگاهها و 
پارك های علم و فناوری منطقه ۲ كشور، 
روابط  حوزه  به  عالقمندان  و  خبرنگاران 

عمومی و ارتباطات برگزار شد. 

و  دانشگاه  رييس  همراه  به  خرداد  دهم  گرگان  فرماندار 
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه از پروژه های عمرانی 
پرديس دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان بازديد 

و در جريان روند مراحل ساخت آنها قرار گرفت. 
بازديد از پروژه بهره برداری شده دانشكده توليد گياهی پيگيری روند 
ساخت پروژه های دانشكده منابع طبيعی، دانشكده جنگل، ساخت و 
ساز محوطه دانشگاه و محل احداث سردرب شمالی دانشگاه در اين 

برنامه انجام شد. 

برتر  عمومی های  روابط  جشنواره  اولين 
دانشگاهها و پاركهای علم و فناوری منطقه 
2 كشور و تجليل از خبرنگاران برتر منطقه، 
يكشنبه نهم خرداد ماه در تاالر خليج فارس 

برگزار شد.
مشاور وزير و مديركل روابط عمومی وزارت 
علوم و تحقيقات و فناوری در اين جشنواره 
به ضرورت مستند سازی در روابط عمومی ها 
بزرگ  اشاره كرد و گفت: مستند سازی، غايب 

روابط عمومی ها است.
وی در رابطه با بخش مستند سازی گفت: 
وقتی يک رويدادی شروع می شود مثال برگزاری يک 
مسابقه، بايد تمام مراحل آن يعنی از اولين فراخوانی 
كه گذاشته می شود تا ثبت نام شركت كنندگان و 
... ثبت شود كه متاسفانه اين كار انجام نمی شود 
و مستند سازی غايب بزرگ روابط عمومی ها است. 

دكتر مهدخت بروجردی افزود: زمانی يک 
روابط عمومی می تواند به جايگاه خوبی برسد كه 
روابط  آن  به  خوبی  نگاه  سازمان  آن  ارشد  مدير 

عمومی داشته و جايگاه آن را قبول داشته باشند.
كشاورزی  علوم  دانشگاه  رئيس  ادامه  در 
دوره  در  امروز  گفت:  گرگان  طبيعی  منابع  و 
نام دارد  ارتباطات  ای زندگی می كنيم كه عصر 
و هر روز موضوعات جديدی مانند دهكده جهانی 
را  می شنويم كه اين نشان دهنده نزديكی فواصل 

ارتباطی است.
دكتر علی نجفی نژاد افزود: بيان و انعكاس 
موضوعاتی كه در كشور رخ می دهد می تواند نقش 
مهمی در پيشرفت كشور داشته باشد. در اين ميان، 
يكی از شاخصه هايی كه كشورهای توسعه يافته و 
كشورهای توسعه نيافته را از هم متمايز می كند به 

سرانه نشريات در آن كشورها مربوط می شود.
وی يادآورشد: طبق آمار منتشر شده در سال 
93، در كشور ژاپن به ازای هر هزار نفر ۶۲۰ نشريه 
منتشر می شد و اين آمار برای كشورهايی مانند سوئد 
و ديگر كشورهای اروپايی به 5۰۰ نشريه برای هزار 

نفر است كه نشان دهنده نقش ارتباطات است.
ايران  كشور  آمار  به  نژاد  نجفی  دكتر 
اشاره كرد و افزود: اين آمار در كشور ما 13۰ 
توجه  بايد  كه  است  نفر  هزار  هر  برای  نشريه 

بيشتری به اين امر شود.

كرد  اشاره  عمومی ها  روابط  نقش  به  وی 
و گفت: اطالع رسانی و بيان واقعيت ها به حوزه 
روابط عمومی مربوط می شود تا مردم را از اتفاقات 

با خبر كنند.
وی تصريح كرد: روابط عمومی ها می توانند در 

تحقق ساماندهی تحقيقات با نياز جامعه موثر عمل 
كنند.

شايان ذكر است در پايان اين جشنواره   
عمومی ها  روابط  بخش  در  برگزيدگان  از 
تنديس  و  لوح  اهدای  با  برتر  خبرنگاران  و 
روابط عمومی های  گروه  در  كه  شد  تقدير 
فناوری  و  علم  پاركهای  و  دانشگاه ها  برتر 
منطقه 2كشور: در بخش مراسم و مناسبتها 
دانشگاه علم و فناوری مازندران و دانشگاه تخصصی 
فناوری های نوين آمل در بخش ايده های نو پارك 
علم و فناوری مازندران، در بخش روابط عمومی 
الكترونيك دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی 
علوم  دانشگاه  سازی  مستند  بخش  در  ساری، 
كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان، در بخش تبليغات 
و انتشارات دانشگاه گلستان و پارك علم و فناوری 
افكارسنجی  و  پژوهش  بخش  در   ، گيالن 
دانشگاه  ارتباطات  بخش  در  مازندران،  دانشگاه 
گنبد كاووس، در بخش توانمندسازی پارك علم 
ارزيابی  و  نظارت  بخش  در  گلستان،  فناوری  و 
دانشگاه گيالن و در بخش جايزه ويژه دانشگاه 
علوم كشاورزی ومنابع طبيعی گرگان حائز رتبه های 

برتر شده اند.
در بخش تقدير از خبرنگاران برتر نيز، آقای 
علی دهقان و فائزه كابلی در بخش عكس، هومن 
رمضانيان در بخش خبر، اكرم مهدوی در بخش 
خبر و تيتر،  هاجر ممشلی در بخش مصاحبه، 
بخش گزارش علمی و ميثم  زينب ديوارگر در 
پورسيف در بخش خبرتلويزيونی رتبه های برتر 

را كسب كردند.
همچنين در بخشی از مراسم از الهه تيرگر به 
روابط  هماهنگی  شورای  لوگوی  طراحی  منظور 
عمومی دانشگاههای منطقه ۲ كشور با  اهدای جايزه 
و لوح تقدير از سوی مشاور وزير و مديركل روابط 

عمومی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تقدير شد.
گفتنی است: رونمايی از تمبر منطقه، اجرای 
موسيقی سنتی و ... از ديگر بخشهای اين مراسم بود.

کارگاه آموزشی راهکارها و تعامل 
روابط عمومی با رسانه های گروهی برگزار شد 

بازديد فرماندار گرگان  از پروژه های عمرانی دانشگاه 
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فرهنگی((  نگاری  ))پيوست  همايش 
فارس  خليج  تاالر  در  ماه  خرداد  چهارم   ،
طبيعی  منابع  و  كشاورزی  علوم  دانشگاه 

گرگان برگزار شد. 
منابع  و  كشاورزی  علوم  دانشگاه  رئيس 
 طبيعی گرگان در اين همايش گفت: مديران 
و مسؤوالن بايد مسئله فرهنگی و پيوست نگاری 
در  است  قرار  كه  برنامه هايی  و  پروژه ها  فرهنگی 
را به صورت جدی، درازمدت و  كشور اجرا شود 

مداوم اجرا كنند.
پيوست نگاری  افزود:  نجفی نژاد  دكتر 
فرهنگی موضوعی است كه بايد بيش از پيش 

به آن توجه شود. 

فرآيند  يك  توسعه  اينكه  بيان  با  وی 
همه جانبه است، ابراز كرد: عالوه بر فعاليت های 
عمرانی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و مهمتر 
از همه توسعه فرهنگی نيز در توسعه كشور موثر 

است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
رييس كميته دانشجويی و اساتيد اجالسيه 
رشد  مسئله  گلستان  استان  شهيد   4000
فرهنگ در جامعه را مهم برشمرد و تصريح 
كرد: نگاه ما به توسعه و به كارگيری ابزار توسعه 
فرهنگ  ما كه  نرم افزار  و  بوده  نگاه سخت افزاری 
بهره برداری درست از منابع است كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
بيشتری  توجه  مسئله  اين  به  اگر  افزود:  وی 

كنيم هزينه های كمتری به جامعه تحميل كرده و 
استفاده پايدارتری از منابع خواهيم داشت و توجه به 
مسئله فرهنگی و پيوست نگاری فرهنگی پروژه ها و 
برنامه هايی كه در كشور قرار است اجرا شود مسئله 
مهم و كليدی است كه با درايت و دورانديشی مقام 

معظم رهبری طرح شده و ضروری است مسؤوالن 
كشور برنامه را به صورت جدی دنبال كنند.

شايان ذكر است: اين كارگاه آموزشی بمدت 
سه روز با حضور اساتيد بسيجی دانشگاه ها و مراكز 

اموزش عالي استان برگزار مي گرديد.

مالي  و  اداري  شوراي  نشست  اولين 
منطقه  دانشگاههاي  منابع  مديريت  و 
دانشگاه،  رييس  حضور  با  كشور  دو 
و  مالي  اداري،  معاون  مشاور  دكتر اكرمي 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  منابع  مديريت 
فناوري و معاونين اداري و مالي دانشگاه ها 
منطقه2  فناوري  و  علم  پارک هاي  و 
)گلستان - مازندران- گيالن( به ميزباني 
طبيعي  منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه 

گرگان برگزار شد. 
در اين نشست دكتر گالشي ضمن خير 

مقدم به ميهمانان و تشكر از حضور دكتر 
اكرمي در اين جلسه گفت: سياستي كه در 
برگزاري اين نشستها وجود دارد اين است كه 
و  نظرات  جمعي،  خرد  و  همفكري  تعامل،  با 
پيشنهادات مورد بررسي قرار گرفته و مشاركت 
علوم  وزارت  گيري هاي  تصميم  در  بيشتري 

داشته باشيم.
همچنين دكتر نجفي نژاد برگزاري اين 
نشست و پيگيري دستاوردها و توافقات با 
از  يكي  را موثر دانست و گفت:  وزارتخانه 
اصلي ترين اهداف وزارت علوم، كارآفرين شدن 

دانشگاه ها است كه در اين ميان دانشگاه علوم 
كشاورزي و منابع طبيعي با استفاده از تمامي 
پتانسيل اساتيد و كاركنان در جهت رسيدن به 
عالوه  دانشجويان  تا  مي كند  تالش  هدف  اين 
بر رسيدن به درجات عالي تحصيلي به كسب 
و كار و مهارت الزم در جهت توليد ثروت نيز 

دست پيدا كنند.
در ادامه دكتر اكرمي با اشاره به اهميت 
اداري  و  مالي  معاونت  در حوزه  كار  باالي 
گفت: پشتيباني از ساير بخش هاي سازماني و 
فعاليت هاي انجام شده در حوزه هاي ديگر واثر 

فعاليت ها  اجراي  نحوه  در  آن  مطلوب  گذاري 
توسط معاونت هاي مختلف از مهمترين اهداف 
حوزه معاونت برنامه ريزي، اداري ومالي خواهد 

بود.
وي نيروي انساني را نبض تپنده و قوه 
درخصوص  و  خواند  دانشگاه ها  محركه 
نقش موثر آن ها اظهار داشت: درك جايگاه 
و اهميت نيروي انساني در مسير حركت رو به 
جلوي دانشگاه ها، رمز اصلي موفقيت، دستيابي 
به اهداف كالن و تحقق چشم انداز ترسيم شده 

براي وزارت علوم به شمار مي رود. 

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی گرگان: 

برنامه های پیوست فرهنگی به طور 
جدی و درازمدت اجرا شود

اولین نشست شوراي اداري و مالي و مديريت منابع 
دانشگا ههاي منطقه دو کشور برگزار شد

به همت پایگاه بسیج شهید موسي رضازاده 
کارکنان دانشگاه، مراسم دیدار و تقدیر از خانواده 
شهید مدافع حرم، شهید قاسم تیموري، با حضور 
جمعي از مدیران دانشگاه  11 خرداد ماه برگزار شد.
شایان ذکر است: در اين مراسم لوح تقديري به 
پاس قدرشناسي از شهيد مدافع حرم سرهنگ پاسدار 

قاسم تيموري به خانواده محترم شهيد اهداء شد.

ديدار کارکنان دانشگاه علوم 
کشاورزي ومنابع طبیعي گرگان با 

خانواده شهید مدافع حرم 
شهید قاسم تیموري
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برگزاري کارگاه بین المللي حفاظت 

و توسعه جنگلهاي معتدله 
در دانشگاه 

جنگل  علوم  دانشكده  همت  به 
طبيعي  منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه 
المللي حفاظت  بين  گرگان دومين كارگاه 

حضور  با  معتدله  جنگلهاي  توسعه  و 
جنگلشناسي  گروه  علمي  هيئت  اعضاي 
جنگل،  علوم  دانشكده  جنگلداري  و 

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، 
كارشناسان اداره كل محيط زيست، اداره 
منابع  تحقيقات  مركز  و  طبيعي  منابع  كل 
نهم  و  بيست  گلستان  استان  طبيعي 
فارس  خليج  سالن  در  ماه  ارديبهشت 

برگزار شد. دانشگاه 
گروه  مدير  آزادفر  داوود  دكتر 
و  دانشگاه  اكولوژي جنگل  و  جنگلشناسي 
خصوص  اين  در  كارگاه  اين  برگزاری  دبير 

گفت: در اين كارگاه هفت سخنراني با عنوان هاي 
راهبرد نوين حفاظت از طبيعت )اكهارد ريشتر(؛ 
پارك ملي هاينيش )ماتياس نويمن(؛ جنگلهاي 
راش آلمان )آندرياس هيل(؛ اهميت خشكه دار 
در جنگلهاي راش بكر خزري )دكتر ثاقب طالب(؛ 
سامانه استاندارد داوطلبانه به عنوان ابزاري براي 
توسعه پايدار ) برتولد هانسمن(؛ ساختار جمعيت 
هاي ماده و نر گونه سرخدار در توده هاي خالص 

و آميخته )دكتر آزادفر( ارائه گرديد.

هيات اعزامي از سازمان جنگلهاي آلمان بيست و هشتم 
ارديبهشت ماه از سري دوم جنگل آموزشی مرحوم دكتر 
بهرام نيا دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان 

بازديد كردند.
در  بازديد  از  بعد  روزه،  يک  بازديد  اين  در  است:  گفتنی 
جنگل هاي بكر سري دوم، هيأت آلمانی با نحوه نشانه گذاري و 
عملياتهاي جنگل كاري و احياء و عملياتهاي پرورشي سري يک 

طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا آشنا شدند.
شايان ذكر است: اين هيات پنج نفره را مهندس ملكشاه مدير 
طرح جنگلداري دانشگاه ، مهندس بزي ناظر طرح جنگل و دكتر 

واعظ موسوي از اعضاي هيات علمي دانشگاه همراهي كردند.

خدمات  و  شغلی  مشاوره  دفتر 
و  كشاورزی  علوم  دانشگاه  كارآفرينی 
منابع طبيعی گرگان، با حضور جمعی از 
كل  اداره  مسئولين  و  دانشگاه  مديران 
تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان گلستان 
در مجتمع آموزش نظری)شهيد چمران( 

افتتاح شد.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان 
حاضر  حال  در  گفت:  برنامه  اين  در 
به  دانشگاهی  التحصيالن  فارغ  بيكاری 
تكميلی،  تحصيالت  مقاطع  در  خصوص 

يكی از چالشهای ما می باشد.

از  افزود:  معيری  هادی  محمد  دكتر 
به  را  دانشگاه  سبک  گرفتيم  تصميم  اينرو 
در  دهيم.  سوق  كارآفرين  دانشگاه  سمت 
اين راستا سند دانشگاه كارآفرين را تدوين 
و رونمايی كرديم و از وزارت علوم، تحقيقات 
درصورت  تا  كرديم  درخواست  فناوری  و 
صالحديد اين سند به صورت پايلوت در اين 

دانشگاه اجرا شود.
با  ارتباط  تقويت بخش  وی اذعان كرد: 
صنعت، راه اندازی كلينيک مادر تخصصی و 
و  آگاهی  آموزش،  اقدامات جهت  ديگر  از   ...

توانمندسازی قشر دانشگاهی می باشد.
معاون اشتغال و كارآفرينی اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: 
بايد ارتباط بيشتری بين دستگاههای اجرايی و 

دانشگاهها ايجاد شود.
دكتر محمد رهبری يادآورشد: دانش 
موجود در حال حاضر به دانايی تبديل نشده 

و نياز جامعه را برطرف نمی كند.
وی خاطرنشان كرد: در طرح كارورزی 
9 هزار فارغ التحصيل ثبت نام كردند، در اين 
ميان 87 درصد از بيكاران،  فارغ التحصيالن 

رشته های كشاورزی می باشند.
دكتر رهبری تأكيد كرد: بخش جنگل، 
نهال كاری و گياهان دارويی می توانند در بخش 

كارآفرينی فعاليت چشمگيری داشته باشد.

 بازديد هیات آلماني از جنگل آموزشی مرحوم دکتر بهرام نیا 

افتتاح دفتر مشاوره شغلی و خدمات کارآفرينی دانشگاه

به همت دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری و گروه معارف 
اسالمی دانشگاه ، كرسی آزاد انديشی با موضوع دوستی با جنس 
مخالف و پيامدهای آن، 15 ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات مجتمع 

آموزش نظری)شهيد چمران( برگزار شد.
گفتنی است: خانم تسليمی به عنوان استاد داور با حضور دو گروه دانشجويان 

مخالف و موافق، اين كرسی آزاد انديشی را برگزار كردند.

کرسی آزاد انديشی با موضوع 
دوستی با جنس مخالف و پیامدهای آن 

برگزار شد

انتخاب مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه به عنوان مرکز مشاوره فعال 
سال 94 دانشگاههاي کشور

مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان مركز مشاوره فعال سال 
94 دانشگاههاي كشور در بيست و هفتمين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسر كشور كه 
اسفند ماه سال گذشته با حضور دكتر ابوالحسن رياضي، معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان 

برگزار گرديد انتخاب و مورد تقدير قرار گرفته است.
دكتر حميد يعقوبي مدير كل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي 

حكمي، اين موفقيت را به دكتر علي نجفي نژاد رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تبريک گفت.
روابط عمومی اين موفقيت را به مسئولين و كارشناسان مركز مشاوره دانشجويی دانشگاه تبريک عرض می نمايد.
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بودجه  و  برنامه  مديران  نشست  اولين 
 2 منطقه  عالي  آموزش  مراكز  و  دانشگاهها 
در  ماه  ارديبهشت  هشتم  و  بيست  كشور، 
طبيعي  منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه 

گرگان برگزار شد.
معاون اداري، مالي و توسعه منابع انساني 
طبيعي  منابع  و  كشاورزي  علوم  دانشگاه 
گرگان در اين نشست ضمن خوش آمد گويي 
به حضار گفت: تقسيم بندي و منطقه بندي جديد 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يكي از طرح هاي 
مناطق  اقدام،  اين  با  زيرا  بود،  وزارت  در  خوب 
نزديكتر از لحاظ جغرافيايي در يک منطقه قرار 
گرفته و با موضوعات و مشكالت يكديگر به صورت 
انديشي  چاره  دنبال  به  و  مي شوند  آشنا  بهتري 

مشترك در خصوص آن موضوع، مي باشند.
بخش  در  افزود:  گالشي  سرا...  دكتر 
برنامه ريزي، بودجه و تشكيالت عالوه بر دقت در 

درباره  مي بايست  بودجه،  و  برنامه ريزي  خصوص 
موضوع تشكيالت نيز نگاه ويژه اي داشته باشيم. 

 2 منطقه  دبير  دوستار  دكتر  ادامه  در 
تشكيالت  و  بودجه  ريزي،  برنامه  مدير  و 

دانشگاه گيالن گفت: مدل بودجه، موضوع اصلي 
مورد بررسي در اين نشست مي باشد.

وي عنوان كرد: بررسي مشكالت مالي دانشگاهها 
و مراكز آموزش عالي در سال گذشته، تبديل وضعيت 
كارمندان قراردادي، مطالبات سنواتي، بدهي دانشگاه ها 
به شهرداري ها و ... نيز از ديگر موضوعات مورد بررسي 

در اين نشست مي باشد.
دكتر دوستار ياد آور شد: مشكالت مالي 
مراكز  عنوان  به  مي بايست  كه  دانشگاهها  در 
داشته  را  پژوهش  و  آموزش  دغدغه  علمي، 
باشند، هم اكنون به دغدغه مسئوالن دانشگاهها 

تبديل شده است.
كارگروه  تشكيل  پيشنهاد  پايان  در  وي 
متنوع سازي درآمدهاي دانشگاهها را ارائه 
كرد و از مديران و كارشناسان شركت كننده 
نقطه  و  بررسي  را  پيشنهاد  اين  خواست 

نظرات خود را ارايه نمايند.

 اولین نشست مديران برنامه و بودجه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 
منطقه 2 کشور در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان برگزار شد

به مناسبت 27 ارديبهشت ماه، روز جهاني ارتباطات 
منابع  توسعه  و  مالي  اداري،  معاون  عمومي،  روابط  و 
انساني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 

با كاركنان حوزه روابط عمومي ديدار كرد.
از زحمات  تقدير  اين ديدار ضمن  در  گالشي  دكتر 
و  پيشاني  عمومي  روابط  گفت:  عمومي  روابط  مجموعه 

نمايانگر وضعيت دانشگاه است.
وي يادآور شد: مجموعه روابط عمومي دانشگاه به عنوان 
يكي از فعالترين مجموعه هاي دانشگاه، نقش ارزنده اي در 

كسب جايگاههاي برتر و برگزاري برنامه هاي مختلف دارد به 
طوريكه بدرستي مي توان گفت كه نقش و اثر روابط عمومي را 

مي توان در تمامي برنامه هاي دانشگاه مشاهده كرد.
كشاورزی  علوم  دانشگاه  نقش  به  توجه  با  وي 
عالی  آموزش  درگسترش  گرگان  طبيعی  ومنابع 
كشور و منطقه، به حفظ نمادهای دانشگاه و معرفی 
اين  مركزي  سازمان  گفت:  و  كرد  اشاره  مردم  به  آن 
گرگان  شهرستان  ازنمادهاي  يكي  عنوان  به  دانشگاه 

مي تواند مورد توجه بيش از پيش قرار گيرد.

اعضای  و  رياست  مشترک  نشست 
هيات علمی دانشكده مرتع و آبخيزداری 
و  طبيعی  منابع  كل  اداره  معاونين  با 
آبخيزداری استان گلستان سوم خرداد ماه 
در محل سالن انديشه دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه موضوع همسو شدن طرحهای 
ها  نامه  پايان  علمی،  هيات  اعضای  تحقيقاتی 
تكميلی  تحصيالت  دانشجويان  های  رساله  و 
اجرا،  بخش  پژوهشی  های  اولويت  و  نيازها  با 
مطرح و مقرر شد كميته ای متشكل از مديران 
گروههای آموزشی، معاون آموزشی و پژوهشی 
دانشكده، رابط دانشكده و همچنين نمايندگانی 

استان  آبخيزداری  و  منابع طبيعی  اداره كل  از 
و  فناوری  پژوهش،  مديريت  نظر  زير  گلستان 
كارآفرينی دانشگاه تشكيل شده و مقدمات انعقاد 
تفاهم نامه در راستای موضوع جلسه فراهم گردد.

حضور  با  نيز  نشستی  جلسه  اين  از  پس 
و  مرتع  دانشكده های  علمی  هيات  اعضای 
آبخيزداری، شيالت و محيط زيست و همچنين 
فناور  واحدهای  رشد  مركز  مدير  آيدانی  دكتر 
پارك علم و فناوری گلستان برگزار شد و روند 
همچنين  و  بنيان  دانش  شركت های  تشكيل 
حمايتهای مربوطه از سوی پارك علم و فناوری 

برای حضار تشريح شد.

برگزاری نشست مشترک رياست و اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری 
 با معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

ديدار معاون اداري ، مالي و توسعه منابع انساني با کارکنان 
حوزه روابط عمومي دانشگاه

طی حكمی از سوی دكتر فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری، دكتر 
افشين سلطانی عضو هيأت علمی دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبيعی 
گرگان جهت عضويت در كميته های تخصصی مذاكرات بين المللی كارگروه 

ملی تغييرات آب و هوا معرفی شد.
همچنين در اين حكم دكتر ابراهيم حاجی زاده مديركل امور بورس وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری جهت عضويت در كميته تخصصی ملی ، دكتر ناصر حاجی زاده 
رييس پژوهشگاه اقيانوس شناسی و علوم جوی جهت عضويت در كميته تخصصی 

بين الدولی معرفی شدند.

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان در کارگروه ملی تغییرات آب و هوا
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