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سال سیزدهمـ  شماره 103ـ  بهمن  93  جشن تجلیل از فرزندان ممتاز سال 1393 کارکنان دانشگاه 

و  مرکزی  کتابخانه  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  و ششمین  با سی  همزمان 
مجتمع آموزش نظری)شهید چمران( دانشگاه، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار گلستان، جمعی از مدیران، اساتید و کارکنان 

دانشگاه سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه افتتاح شد.
شایان ذکر است: کتابخانه مرکزی دانشگاه با زیر بنای 2950 مترمربع در سه طبقه 

احداث شده و شامل فضاهایی چون سالن مرجع می باشد. 
همچنین مجتمع آموزش نظری)شهید چمران(با زیربنای  6 هزار متر مربع در پنج 
طبقه احداث شده است که از فضاهایی چون سالن مطالعه، سالن کامپیوتر و حدود 

هفتاد کالس آموزشی و فضای اداری  برخوردار می باشد.

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

کتابخانه مرکزی و مجتمع آموزش نظری)شهید چمران( دانشگاه 
افتتاح شد

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گلستان از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم 

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
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کشاورزی  علوم  دانشگاه  انقالب  جشن 
ومنابع طبیعی گرگان، همزمان با دهه فجر و با 
حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری، استاندار گلستان، روسا، 
مدیران، کارکنان و دانشجویان، سه شنبه بیست 
و یکم بهمن ماه در تاالر خلیج فارس برگزار 

شد.
علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: در 
همبستگی  و  وحدت  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ملی تعیین کننده بود و امروزه هم راه پیشرفت و 
تحقق اهداف انقالب اسالمی در همین وحدت 

است.
ایران  کرد:  تصریح  هاشمی  ضیاء  سید 
اسالمی ضمن حفاظت و صیانت از سنت های 
دینی خودش خواهان جامعه ای است که مردم را 

در تعیین سرنوشت خود مشارکت دهد.
وی ادامه داد: انقالب اسالمی نمونه و نماد 
عینی بین سنت و مدرنیته است و نشان داده است 

که در دنیای مدرن هم می توان دیندار بود.
عنوان  به  که  آنچه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انقالب اسالمی شناخته شده است محصول یک 
مطالبه ملی در زمانی از تاریخ بوده که معادالت 
بین المللی بین شرق و غرب وجود داشته است.
وی افزود: کسی فکر نمی کرد کشوری که 
به عنوان کشور جهان سوم شناخته شده است با 
اتکا به مردم خود حرکتی را آغاز کند که سرآغاز 

حرکت های مردمان دیگر شود.
به  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
جهانی بی روح، روح بخشید و امیدهایی را 
انقالب اسالمی آمده است  زنده کرده، گفت: 

تا تغییری اصالح طلبانه و مصلحانه ایجاد کند.
دکتر هاشمی با بیان اینکه وحدت راه و 
شرط ضروری پیروزی به سمت اهداف است، 
گفت: انقالب اسالمی هنوز در میانه راه است 
و برای تحقق کامل آن باید همه با هم تالش و 

کوشش کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: اعتدال برای ادامه راه 
پیشرفت ما ضروری است و می تواند حافظ راه 

و سعادت جامعه باشد.
انقالب  ادامه جشن  در  گلستان  استاندار 
اظهار کرد: نقش دانشگاه، نقش یک بال برجسته 
در پیروزی انقالب اسالمی بود و همچنین اساتید 
این  خلق  در  اساسی  و  بزرگ  نقشی  دانشگاه 

حماسه داشتند.
دکتر حسن صادقلو با اشاره به خاطرات 
انقالب اسالمی تصریح کرد:  خود از دوران 

رویکرد دانشگاهیان به دهه فجر، رویکرد آموزه 
ای است و دانشگاه هرگز دهه فجر را به مثابه 

یک تشریفات ندیده است.
درسال 1357معادالت  اینکه  بیان  با  وی 
ساده و ظاهری گویای پیروزی انقالب نبودند، 
گفت: انقالب اسالمی در عین ناباوری بسیاری 
از افراد از جمله نزدیکان به جریان انقالب پیروز 
شد، چرا که حضرت امام خمینی )ره( مردی بود 
که به خاطر تکلیف به میدان آمده بود و هرگز 

نتیجه مدار نبود.
وی افزود: انقالب اسالمی محصول رهبری 
بلند مرتبه و راستین حضرت امام خمینی)ره (
است و امام به خوبی با بازشناسی نهضت های 
پیش از خود، هدفش را تشکیل نظام حکومتی 

قرار داده بود.
وی خطاب به دانشجویان و مدیران حاضر 
در این مراسم گفت: امام همواره به حکومت 

اسالمی بشکل یک تکلیف شرعی همچون نماز 
و روزه می نگریستند و تاکید داشتند که حکومت 

نباید اسباب فخر فروشی شود.
وی تصریح کرد: دولت امریکا به دالیلی 
توسط  انقالب  مدیریت  در  هوشمندی  نظیر 
امام)ره( و مقام معظم رهبری، هوشمندی ملت، 
ملت  صدر  سعه  و  دانشگاهیان  نبوغ  و  هوش 
جمهوری  علیه  نظامی  اقدام  به  دست  شریف 

اسالمی ایران نمی زند.
وی با اشاره به نگاه مثبت وزیر علوم در 
خصوص مدیریت دانشگاه ها به شکل نسل 
سومی، خاطر نشان کرد: استان گلستان آمادگی 
پایلوت شدن در مدیریت دانشگاه ها به شکل 
نسل سومی را دارد، چرا که بر این باوریم که 
نجات دانشگاه ها در رویکرد از علم به سوی 

تولید ثروت است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: هم اکنون بیش 
که از سه دهه از موجودیت جمهوری اسالمی 
ایران می گذرد، کشور به عنوان بازوی قدرتمند 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و... در میان نخبگان 

شناخته می شود.
وی خاطر نشان کرد: از دهه چهارم انقالب 
به عنوان دهه پیشرفت علمی یاد می شود از اینرو 
تولید و پیشرفت علمی  دانشگاهیان در جهت 
کشور می بایست تالش و کوشش بسیاری انجام 

داده و همت واالیی داشته باشند.
دانشگاه علوم کشاورزی  یادآور شد:  وی 
و منابع طبیعی گرگان به نوبه خود این قول را 
خواهد داد که در راه رسیدن به آرمانهای انقالب 
اسالمی ایران و پیشرفت علمی کشور قدمهای 

تاثیرگذاری بردارد.

با  با دانشجویان فعال فرهنگی  نشست پرسش و پاسخ 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری 
سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه در سالن شهید شهریاری 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
در این نشست که دکترسید ضیاء هاشمی در پاسخ به 
دانشگاه علوم  دانشجویان گفت:  از سوی  سواالت مطروحه 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دانشگاههای برخوردار ماست 

که توانسته در ارئه خدمات به نحو قابل قبولی ورود پیدا کند. 
وی در خصوص کمبود فضا از سوی داشجویان افزود: با 
کمبود فضا و مشکالت مالی احساس همدردی میکنیم اما به نظر 
میرسد ریاست دانشگاه تالشهای چشمگیری در این زمینه داشته 
و در آینده نیز در تعامل با مکانهای فرهنگی خارج از دانشگاه 

شرایط بهتری پیش رو خواهد بود. 
وی همچنین در این نشست بر تشکیل کرسی های آزاد 
اندیشی تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم 

رهبری بر ترویج آزاد اندیشی این آمادگی از سوی ما وجود دارد 
که هر گونه همکاری با برگزاری نشستهایی با موضوعات اعالم 

شده از قبل و تایید معاون فرهنگی دانشگاه خواهیم داشت. 
و  تحقیقات  و  علوم  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فناوری اذعان کرد: در این زمینه نیز انتظار می رود دانشجویان 
تالش بیشتری در این زمینه داشته باشند، از طرف وزارت علوم 
اندیشی  آزاد  برگزاری هر روز یک کرسی  آمادگی جهت  این 

وجود دارد و ما کاملن حمایت خواهیم کرد. 
شایان ذکر است: در این نشست مهران فتحی)دبیر شورای 
انجمنهای  دبیران  کریمی)نماینده  علمی(،  انجمنهای  هماهنگی 
تشکل  ولی)نماینده  دانشجویی(،  موسوی)بسیج  علمی(، 
موعود(، علی فوجردی)نماینده کانونهای فرهنگی و هنری( و 

کرمانی)نماینده نشریات دانشجویی( به طرح سوال پرداختند. 

برگزاری نشست معاون دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی دانشگاه

2

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جشن انقالب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان: 

جمهوری اسالمی محصول مشترک اقوام مختلف کشور است

دکتر سید ضیاء هاشمی در نشست با دانشجویان دانشگاه: 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از دانشگاههای با امکانات خوب در کشور به شمار می آید

به مناسبت ایام ا... دهه مبارك فجر نشستي صمیمانه معاونت 
با دانشجویان خوابگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی  دانشجویي 

گرگان برگزار شد. 
دکتر ابوطالب هزارجریبی در این خصوص گفت: نشست با 
دوشنبه  زینب)س(،  حضرت  خوابگاه  در  ساکن  خواهر  دانشجویان 
بیستم بهمن ماه و نشست با دانشجویان برادران ساکن در خوابگاه امام 

حسین)ع(، سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه انجام شد. 

شایان ذکر است: در این نشست مدیر دانشجویي مهندس حاجي 
مال حسیني و مسئول اداره امور خوابگاهها مهندس هاشمي حضور 

داشتند.
گفتنی است: به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر پخت آش و 
پخش شیریني نیز در خوابگاهها انجام شد و پس از آن دانشجویان 
در محیطي صمیمي و دوستانه به بیان نظرات و دیدگاه هاي خویش 

پرداختند. 
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نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی 
و منابع طبیعی: چشم انداز 1404 چهارشنبه دهم 
دی ماه در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی 
ومنابع طبیعی گرگان آغاز و در تاالر خلیج 

فارس این دانشگاه به پایان رسید.
و  آموزشی  معاون  سلطانی  افشین  دکتر 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی 
نشست ضمن  این  در  گرگان  طبیعی  ومنابع 
این  گفت:  مدعوین  به  گویی  آمد  خوش 
نشست سراسری با هدف بررسی راهکارهای 
مراکز  به  ورود  متقاضیان  کیفی  و  کمی  افت 
آموزش عالی در رشته های کشاورزی و منابع 

طبیعی برگزار شد.
دکتر حسین بارانی مدیر دفتر برنامه ریزی 
ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  آموزشی 
گفت:  نشست  این  در حاشیه  گرگان  طبیعی 
در این نشست یکروزه عالوه بر سخنرانی برخی 
کارگاه  شش  دانشگاهی،  رؤسای  و  مسووالن 
توجیهی و مشورتی درباره راهکارهای مواجهه 
با چالشهای کمی و کیفی آموزش عالی در حوزه 

کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
طبیعی گرگان در این نشست گفت: اقتدار ملی 
در سایه حفظ و توسعه کشاورزی و تامین امنیت 
غذایی تجلی می یابد و برای تحقق این مهم باید 
توجه  این حوزه  و چالشهای جدی  مسائل  به 
شود و الزمه آن نیز تدوین برنامه ای منسجم و 

راهبردی است.
برای  افزود:  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  به  چالشها  این  رفع 
این  باید  دانشگاهها  که  داریم  نیاز  متخصص 

نیروها را پرورش دهند.
وی یادآور شد: در این زمینه بازنگری در 
ورود داوطلبان با کیفیت و دارای انگیزه در رشته 

های کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است.
برای  دانشگاه  این  آمادگی  از  وی 
تدوین برنامه راهبردی مناسب آموزش عالی 
کشاورزی و منابع طبیعی در چشم انداز 1404 
و فراتر از آن خبرداد وگفت: پیرو تفاهمنامه 
امضای شده بین دو وزارت علوم تحقیقات و 

استان  در  کشاورزی،  جهاد  وزارت  و  فناوری 
علوم  دانشگاه  بین  تفاهمنامه  این  نیز  گلستان 
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و سازمان جهاد 

کشاورزی استان منعقد شد. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی  
و دبیر شوراي هدایت استعدادهاي درخشان 
ادامه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
تحصیلی  رشته های  درصد  اینکه 50  بیان  با 

دانشگاهی عمری باالی 5 سال دارند، از آغاز 
بازنگری در این رشته های آموزشی خبر داد.

هم  افزود:  ابراهیم  نوه  عبدالرحیم  دکتر 
اکنون 2هزارو 530 رشته درمراکز آموزش عالی 
سراسر کشور فعال است که 390 رشته آن در 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.
ریزی  برنامه  و  پژوهش  مؤسسه  رییس 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزش 
نیز در ادامه گفت: عدم تناسب ترکیب جنسیتی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  رشته  دانشجویان 

چالش مهم آموزش عالی است.
دکتر نسرین نور شاهی افزود: هم اکنون 
از مجموع حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر 
دانشجویان کشور ، حدود شش درصد در بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی مشغول تحصیل هستند 
که 58 درصد آن را دختران و 42 درصد دیگر 
را پسران تشکیل می دهند که بایستی نسبت به 

اصالح این ترکیب اقدام شود.
آمار  آخرین  طی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
منابع  و  کشاورزی  حوزه  در  که  دانشگاههایی 
اختصاص  خود  به  را  برتر  رتبه های  طبیعی 
دادند در استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، 
گلستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان 

جنوبی، آذرباریجان غربی و... هستند.
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 
نیز در این نشست گفت: بیش از دو هزار عضو 
هیئت علمی و 10 هزار نیروی غیر عضو هیئت 
علمی در مرکز تحقیقات کشور مشغول فعالیت 

هستند.
و  آموزش  تحقیقات  سازمان  رئیس 
ترویج کشاورزی تصریح کرد: تحصیل علوم 
کشاورزی جاذبه خود را برای جوانان از دست 
داده است لذا برای احیای آن باید در شیوه های 

آموزشی تجدیدنظر شود.
این  تحقق  برای  کرد:  اعالم  زند  دکتر 
بخش  آموختگان  دانش  توان  از  می توان  امر 
کشاورزی و دامی بهره مند شد و آنان را به سمت 

شرکت های دانش بنیان سوق داد.

به  دانشگاه  کارکنان  همگاني  پیاده روي 
مناسبت ایام ا... دهه فجر سه شنبه چهاردهم 
تپه  سمت  به  فرهنگیان  باشگاه  از  ماه  بهمن 

نورالشهدا برگزار شد.
کارکنان دانشگاه با این پیاده روی یاد و 
گرانقدر  شهدای  و  خمینی)ره(  امام  خاطره 
با  و  داشتند  گرامی  را  اسالمی  انقالب 
انقالب تجدید  آرمانهای اسالم و رهبر کبیر 

کردند. بیعت 
نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری رهبري 
در دانشگاه ضمن خیر مقدم و تهنیت این ایام 
گرانقدر گفت: امروز با عنوان جوان، هویت ملي 
و علم و فناوري به دیدار شهداي جوان گمنام 
ارزشمند  تالشهاي  کنیم  ثابت  تا  آمدیم  استان 

جوانان در خاطر ثبت خواهدشد.

نامدار  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
افزود: انتظار مي رود جامعه جوان و دانشگاهي 
ما بتواند با تکیه بر علم و فناوري روز در راستاي 

اهداف انقالب اسالمي و پررنگ تر شدن بیش از 
پیش هویت ملي گامهاي موثري بردارند.

مدیر مرکز کار آفریني و نوآوری دانشگاه 

در ادامه تاکید کرد: شهداي جوان ما توانمندیهاي 
وی ژه اي داشتند و ما باید همواره پاسدار خون آنها 
که در شرایط سخت امنیت امروز ما را فراهم 

کردند باشیم.
دکتر مرتضی خمیري افزود: شهدا همواره 
الگوي جامعه جوان و دانشگاهي ما خواهد بود و 
جهت حفظ اقتدار ملت ایران با تکیه بر آرمانهاي 

انقالب مراقب توطئه دشمنان باشند.
در خاتمه آقاي کاووسي از مداحان اهل بیت 
استان گلستان به قرائت اشعاري درباره انفالب 
محمد)ص(  حضرت  فضایل  و  ایران  اسالمی 

پرداخت.
این برنامه که توسط امور اداری و بسیج 
و  پذیرایي  با  شد  برگزار  دانشگاه  کارکنان 

اهدای جوایز پایان پذیرفت.

3

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی: چشم انداز 1404

به مناسبت دهه فجر پیاده روي همگاني کارکنان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان برگزار شد

کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  مقام  قائم 
بتوانیم  می رود  امید  گفت:  مراسم  این  در 
دانشگاه  در  که  کمیته هایی  دستاوردهای 
کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده را در 

دفتر برنامه ریزی اجرایی کنیم.
در این مراسم دکتر عبدالرحیم باقری افزود: 
جهاد  وزارت  در  اجرایی  دستورالعملهای 
تصویب و ابالغ شده و باید در استانها شکل 
گرفته و اجرا یی شود و با بررسی های الزم 
گروههای اقتصاد، ترویج و... این مورد را با 
الویت و نیاز سنجی در دستور کار قرار دهند.

دانشجویان  کارورزی  زمینه  در  وی 
دانشگاههای  در  داد:  پیشنهاد  کشاورزی 
دانشگاه  مشهد  فردوسی  داوطلب 
اختصاص  اهوازبا  گرگان،کرمانشاه، شیراز و 
این مبحث و در یک  به  نیم سال تحصیلی 
به  کارورزی  و  تشکیل  کارگروهی  رشته 

صورت عملی و اجرایی صورت پذیرد.
وی با تاکید به جدی گرفتن کار عملی در 
رشته های کشاورزی تصریح کرد: می توان 

برای شکل گیری منسجم این مساله نیروهای 
جوان را وارد هیات علمی کرد، ضمن اینکه 
بسیاری از مسایل تحت اختیار دانشگاه است 

و باید استانداردهای الزم مبذول گردد.
در انتهای مراسم دکتر بارانی با قرائت بیانیه 
پایانی به دستاوردهای حاصله از نشست به 

شرح زیر اشاره کرد: 
نظر  در  با  دروس  آموزشی  محتوای  بازبینی 
و  آموزی  مهارت  دوره های  افزایش  گرفتن 
سال  پنج  هر  حداقل  کارآفرینی  جنبه های 
یکبار، تجمیع رشته های با گرایشهای نزدیک 
و مرتبط به هم، آمایش آموزش با توجه به 
برگزاری  منطقه،  دانشگاههای  ظرفیتهای 
مراجع  توسط  کشاورزی  عالی  دوره های 
غیرمرتبط چون دانشگاهها به منظور همکاری 
و همگانی شدن، هدایت پایان نامه ها به سمت 
برگزاری   ، کاربردی و سفارشی  موضوعات 
دوره های آموزشی بر اساس ضرورتهای الزم، 
راهکارها تا حصول نتیجه موثر توسط برگزار 
کننده و سایر مراجع ذی صالح پیگیری گردد. 

در مراسم اختتامیه نشست آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی: چشم انداز 1404

گزارش پایانی از سوی دبیران کارگروه های شش گانه ارائه شد
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گلستان،  استانداری  عمرانی  هماهنگی  معاون 
دوشنبه هفتم بهمن ماه از پروژه های عمرانی دانشگاه 

بازدید کرد.
رییس دانشگاه در این بازدید گفت: فعالیتهای 
عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 
از اواخر سال گذشته با جدیت مورد پیگیری و بازبینی 

قرار گرفت.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: در این راستا انرژی 
زیادی در حل و فصل مسائل دادگاهی با پیمانکاران 

پروژه های عمرانی دانشگاه داشتیم.
وی یادآور شد: هم اکنون10 پروژه عمرانی در 

دانشگاه در حال ساخت و ساز و یا تکمیل می باشد که 
پروژه های کتابخانه مرکزی و مجتمع آموزش نظری در 
حال تکمیل، پروژه های پژوهشکده و استخر دانشگاه 
نیز با نبود نقدینگی مواجه است و مابقی پروژه ها نیز 
در این مدت به انتخاب شدن پیمانکار منجر شده است.
شایان ذکر است: زیربنای کلی 9 پروژه عمرانی 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، 46 هزار 

متر مربع می باشد.
درپایان مهندس رضا مروتی معاون هماهنگی 
استانداری گلستان و هیئت همراه از پروژه های فوق 

الذکر بازدید به عمل آوردند.

اعضای هیات علمی،کارمندان و دانشجویان 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
با سی و  یکشنبه دوازدهم بهمن ماه همزمان 
ششمین سالگرد آغاز دهه فجر با حضور بر مزار 
شهید گمنام دانشگاه به استقبال ایام اله دهه فجر 

رفتتند.
در این مراسم که با حضور جمع کثیری از 
اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد، شرکت 
و  گمنام  شهید  مزار  بر  گل  اهدای  با  کنندگان 
قرائت فاتحه با آرمانهای شهدای واال مقام و امام 

راحل)ره( تجدید بیعت کردند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
رهبری در دانشگاه ضمن تبریک این ایام پر 
برکت و خجسته گفت: در روز 12 بهمن مردی 
بزرگ که در روند سیاسی جهان و در کش و 
قوسهای جریانهای سیاسی آن زمان تاثیر گذار بود، 

تصمیم میگیرد به کشور بازگردد.
حجت االسالم و المسلمین علی نامدار در 
ادامه با بر شمردن ویژگی های امام خمینی)ره( 
بازگشت  به  تصمیم  ایشان  وقتی  شد:  متذکر 

لوشاتو(  منطقه)نوفل  اهالی  از  گرفت  کشور  به 
خداحافظی کرده و از همسایه ها به خاطر ازدحام 
و مزاحمتهای احتمالی ایجاد شده عذر خواهی کرد 

و البته این خود درس بزرگی برای همه ماست.
وی افزود: آن زمان چنان جوی در فرانسه 
به  ایجاد شد که دولت وقت آن کشور مجبور 

استقرار 5 هزار نیروی امنیتی در فرودگاه گردید.
وی ادامه داد: ایشان به محض ورود به کشور 
در محل دفن شهدا در بهشت زهرا حاضر شدند 
و افرادی که برای انقالب زحمت کشیدند را مورد 

تکریم قرار دادند.
ملت  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  ایشان 

گذار  تاثیر  جهانی  معادالت  در  همیشه  ایران 
نداشته  خاموشی  و  سستی  وقت  هیچ  و  بوده 
و ملت مسلمان ایران بعد از انقالب تالشهای 
بسیاری در جهت پیشبرد اهداف انقالب انجام 
داده و کشور را از دست بدترین دشمنان دین 
رهایی داده است.همانطورکه آگاه هستید ستیز با 
آمریکا یا دیگر ستمگران جرات هر کسی نبوده 
ولی ملت ایران اقتدار خود را در این خصوص 

نشان داده است.
ساخت:  نشان  خاطر  خاتمه  در  وی 
زمان دیگری  از هر  بیش  تا  داریم  نیاز  امروز 
امام  به خاطر شهدا،  و  بگذاریم  مایه  از خود 
تا  باشیم  داشته  مستمر  تالشهای  کشورمان  و 
بتوانیم کشور را به قیام مصلح بزرگ، حضرت 
همت  نیازمند  نیز  برسانیم.اکنون  مهدی)عج( 
به دست  قلم  تا  دانشگاهیان هستیم  و  اساتید 
گیرند نیازهای تخصصی کشور را با توانمندی 

خویش برطرف سازند.
الزم به ذکر است: این مراسم توسط امور 

اداری و روابط عمومی دانشگاه برگزار شد.

همزمان با آغاز دهه فجر؛ 

گردهمایی کارکنان دانشگاه در مزار شهید خوشنام دانشگاه برگزار شد

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
 از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی 

ومنابع طبیعی گرگان

نشست کانون بازنستگان دانشگاه، هفدهم 
دیماه در اردوگاه بقیه ا... االعظم جنگل شصت 

کال برگزار شد.
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
طبیعی گرگان در این نشست گفت: بسیار جای 
خوشبختی دارد که فرصتی فراهم شد تا در خدمت 

شما باشیم.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: ادامه و تداوم 
فعالیت این مجموعه به همت شما دوستان بستگی 
دارد و هرچه استقبال بیشتری صورت پذیرد از 

پتانسیلهای موجود بهتر می توان بهره برد.
وی با اشاره داشتن هم صحبت در دوران 
بازنشستگی تصریح کرد: این کانون باید مرکزی 
باشد تا همه با هم همفکری داشته و بتوانند در حل 

مشکالتشان از همیاری هم بهره بگیرند و ما نیز 
در خدمت عزیزان هستیم تا شرایطی فراهم آوریم 
که بتوانند از امکانات موجود استفاده کنید، همچنین 
امکانات سایر  از  تا  برنامه ریزی خواهیم داشت 

دانشگاه ها جهت دید و بازدید و سفر استفاده شود. 
رییس دانشگاه تاکید کرد: این نشست ها 
باید حداقل دو بار در سال و به شکل عمومی 
از  بیشتر  بتوانند  عزیزان  همه  تا  شود  برگزار 

یکدیگر هم با خبر شوند.
عضو هیأت مدیره کانون بازنستگان دانشگاه 
از مجمع  گزارش  ارائه  نشست ضمن  این  در 
نامه، منشور  آیین  اساس  بر  بازنشستگان گفت: 
داخلی نوشته و تدوین شده است و با قولهایی 
رییس دانشگاه سعی میکنیم تا بهترین کانون را 

داشته باشیم.
برای  زمین  خرید  افزود:  مکتبی  قاسم 
بازنشستگان و افتتاح مهد کودک جهت اشتغالزایی 
که  روست،  پیش  های  برنامه  از  سفر  و  بیشتر 

امیدواریم همه بازنشستگان استقبال کنند.
از  فرم عضویت  تکمیل  از  پس  همچنین 
وام  برای دریافت  را  اعضا  بازنشستگان  سوی 

بدون بهره معرفی میکنیم.

برگزاری نشست کانون بازنستگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
در اردوگاه بقیه ا... االعظم جنگل شصت کال



ابولفضل سرایلو
اول ابتدایی
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مونا دردی پور
دوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

نجوا شتایی جویباری
دوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب
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سعید سجادیفر
اول ابتدایی

معدل: خیلی خوب



مریم مقصودلو
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مهدیه کوهستانی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

ساره مرجانی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سارینا نقوی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سپیده تازیکه
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سما خزاعیان
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سید رضا جعفری
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سید محمد جواد موسوی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مانا مالیی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد مهدی پارسا
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

معصومه قاسم نژاد
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

ملیسا یلمه
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

نیلوفر قربانی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

امیر حسین حاجی صفری
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

امین شاهینی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آوا دهرویه
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

حمید رضا قلیچ
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

دایانا قدمنان
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

زهرا کرمی نوده
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

زهرا مقصودلو
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سبحان خطیری
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سید علی حسینی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

عرفان ایمان پور
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

علی عابدینی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

علی نعیمی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

علیرضا علیزاده
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

کیانا کی پور
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد امین جبلی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد امین کمکی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محسن عامری
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مریم دوست محمدی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

نازنین زهرا سیفی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

نیلوفر کامکار
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

شیوا شمس شرق
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

صبا اسالمی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

فاطمه فرمانی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

فاطمه معصومی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

فرشته کر
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

فرناز صمدی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آرام گرگین
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آرش گرگین
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آرین دادمنش
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آرین زاهدی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

بهزاد رضایی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

حبیب کردزینی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مهتاب گالشی
چهارم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

آریا عسگری
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

دنیز عادلی
سوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

امیر مهدی وزیری
دوم ابتدایی

معدل: خیلی خوب



علی رستمی میان آباد
ششم ابتدایی
معدل: 19.88

پویا اکبرلو
ششم ابتدایی

معدل: 20

دانیال شیخ
ششم ابتدایی

معدل: 20

فاطمه زهرا مهتدی
ششم ابتدایی
معدل: 20

ابوالفضل صانعی رحمتی
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

امیر رضا تقی زاده
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

پوریا تاجیک قنبری
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

پویا مقصودلو
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مینا رستاقی
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سینا سوداگر
ششم ابتدایی
معدل: 19.94

علی رجبی
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

کیارش طاهری
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد امین خواجه
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد جمنی
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مرضیه کم
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

مهدیه اسماعیل زاده
ششم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد رضا میرکریمی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

علی مقصودلو
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

کوثر خواجه محمود
ششم ابتدایی
معدل: 19.75

امیر علی پهلوانی
ششم ابتدایی
معدل: 19.78

عرشیا عالالدین
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

محمد اشرفی
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

نیلوفر منتظری
اول راهنمایی

معدل: 19.71

علی دهقان
اول راهنمایی

معدل: 19.74

مهدیه کریم آبادی
اول راهنمایی

معدل: 19.90

علی ساور علیا
اول راهنمایی
معدل: 19

محمد رفیع امامی
اول راهنمایی
معدل: 20

زهرا سرایلو
اول راهنمایی

معدل: 19.23

زینب فرامرزی
اول راهنمایی

معدل: 19.32

سیده سارینا حسینی
اول راهنمایی

معدل: 19.43

محراب کشیری
اول راهنمایی

معدل: 19.91

معصومه یخ کشی
اول راهنمایی

معدل: 19.95

محمد تاجیک نژاد
اول راهنمایی

معدل: 19.25

نرگس شتایی
اول راهنمایی

معدل: 19.29

فاطمه طاهری
سوم راهنمایی
معدل: 19.24

محیا کرامتی
سوم راهنمایی
معدل: 19.41

مبین ساورعلیا
اول راهنمایی
معدل: 18

مبینا نیک پیام
اول راهنمایی

معدل: 19.70

مهرگل شبستانی
سوم راهنمایی
معدل: 19.91

علی رحمانی
سوم راهنمایی

معدل: 20

امیر رضا شعبانی
سوم راهنمایی
معدل: 19.94

احمد ماستری فراهانی
سوم راهنمایی

معدل: 19

ملیکا الوندی
سوم راهنمایی
معدل: 19.57

آلتن آی کر
سوم راهنمایی
معدل: 19.60

حامد قره خانی
اول راهنمایی

معدل: 19.71

کوثر اورسجی
ششم ابتدایی
معدل: 19.67

ایدا وارسته مردای
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

تینا کریمی فرد
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب

سروناز صادقی ماهونک
پنجم ابتدایی

معدل: خیلی خوب



سوگند سادات ناصری
قبولی دانشگاه

کارشناسی

علیرضا اعرابی
قبولی دانشگاه

کارشناسی

علیرضا مقصودلو
قبولی دانشگاه

کارشناسی

کامیار مهدیان
قبولی دانشگاه

کارشناسی

محمد امیر جاللی
قبولی دانشگاه

کارشناسی

مریم نجفی نژاد
قبولی دانشگاه

دکترا

مسعود خوش سیرت
قبولی دانشگاه

کارشناسی

وحید عسگری داربری
قبولی دانشگاه

کاردانی

احمد رضایی
قبولی دانشگاه

کارشناسی

حسین حشمتی
قبولی دانشگاه

کارشناسی

زهرا جعفری 
قبولی دانشگاه

کارشناسی

زینب خوش سیرت
قبولی دانشگاه

کارشناسی

زینب نصراله نژاد قمی 
قبولی دانشگاه

کارشناسی

سعیده میرعلی کاخکی
قبولی دانشگاه

کارشناسی

بهنوش دستار
اول دبیرستان
معدل: 19.11

پدرام زمانی
اول دبیرستان
معدل: 19.25

آذین میرزایی
اول دبیرستان
معدل: 18.36

حسین فرامرزی
اول دبیرستان
معدل: 18.74

زهرا حاجی مال حسینی
اول دبیرستان
معدل: 19.74

سهراب بارانی
اول دبیرستان
معدل: 18.42

سید علی حسینی
اول دبیرستان
معدل: 18.68

امیر حسین کاشانی نژاد
سوم راهنمایی

معدل: 20

شکیبا سعدالدین
اول دبیرستان
معدل: 19.48

علی مفتاح هلقی
اول دبیرستان

معدل: 20

فاطمه خزاعیان
اول دبیرستان
معدل: 19.95

فاطمه ساورعلیایی
اول دبیرستان

فاطمه قلیچ
اول دبیرستان
معدل: 19.16

فرنوش دستار
اول دبیرستان
معدل: 18.08

کیمیا طاهری
اول دبیرستان
معدل:  18.20

هلیا قاسمیان
اول دبیرستان
معدل: 19.80

یاسمن اسدی
دوم دبیرستان
معدل: 19.02

فائزه صمدی
دوم دبیرستان
معدل: 19.17

فاطمه آقاخانی
دوم دبیرستان
معدل: 19.37

احسان شیخ
سوم دبیرستان
معدل: 18.62

فاطمه شیخی
سوم دبیرستان
معدل: 18.99

محمد جواد حسنی
سوم دبیرستان
معدل: 19.17

آال دهرویه
سوم دبیرستان
معدل: 19.83

فاطمه سادات علوی
سوم دبیرستان
معدل: 19.87

مظاهر نیک پیام
سوم دبیرستان
معدل: 18.76

سحر حسینی
قبولی دانشگاه

کارشناسی ارشد

وحید تربتی نژاد
قبولی دانشگاه

کارشناسی ارشد

ملیکا افتخارالدین
قبولی دانشگاه

کارشناسی ارشد

نسترن همتی
قبولی دانشگاه

دکترا

متین کاووسی
اول دبیرستان
معدل: 19.50

امیر حسین سلمان ماهینی
سوم راهنمایی

معدل: 20

حبیب زینلی
سوم راهنمایی
معدل: 19.81



 صدور احکام برخی از مدیران جدید گروه های آموزشی و مدیر مزرعه دانشگاه
دکتر علی نجفی نژاد طی احکام جداگانه 
ای دکتر ابراهیم زینلی را به عنوان مدیرگروه 
زراعت و اصالح نباتات، دکتر احمد عابدی 
سروستانی به عنوان سرپرست گروه ترویج و 
آموزش کشاورزی، دکتر مهران اعلمی به عنوان 
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی و دکتر سید 
گروه  سرپرست  عنوان  به  رضوی  اسماعیل 

گیاهپزشکی دانشگاه منصوب کرد.
همچنین دکتر مجتبی بارانی مطلق به عنوان 
سرپرست گروه علوم خاك، دکتر عادل سپهری 
به عنوان سرپرست گروه علوم مرتع و دکتر 
عباس رضائی اصل به عنوان مدیر گروه مکانیک 

از سوی رییس دانشگاه منصوب شدند.
گروههای  جدید  مدیران  احکام  در 

پیشنهاد  به  نظر  است:  آمده  آموزشی 
به  مرتبط،  دانشکده های  محترم  ریاست 
با  است  امید  می شوید  منصوب  سمت  این 
همفکری و استفاده از خرد جمعی و تحت 
انجام  به  نسبت  دانشکده ها  ریاست  نظر 

نمایید. اقدام  زیر  محوله  امور 
هماهنگی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
اعضای هیأت علمی گروه، نظارت بر ارائه دقیق 
دروس توسط همکاران گروه، نظارت بر اجرای 
دقیق دروس علمی، تالش و همفکری جهت 

معاونت  با  همکاری  آموزشی،  کیفیت  افزایش 
آموزشی جهت بازنگری دروس و روزآمد کردن 
موارد  سایر  مربوطه،  گروه  در  درسی  مطالب 

محوله از طرف دانشکده و یا دانشگاه.
حکمی  طی  نژاد  نجفی  دکتر  همچنین 
 دکتر فرشید قادری فر را به سمت مدیر مزرعه 

دانشگاه منصوب کرد.
در متن حکم انتصاب ایشان آمده است:

نظارت دقیق بر فعالیتهای مزرعه، ساماندهی 
و افزایش بهره وری فعالیتها، تدوین برنامه کاری 
متناسب با فعالیت گروههای مختلف در مزرعه 
و بکارگیری همه پتانسیل های موجود مزرعه 
جهت توسعه کمی و کیفی فعالیتها از امور محوله 

به شما می باشد.
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محمدررضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی در دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان:

دولتمردان موظفند نظرات علمی دانشگاهیان را عملی کنند

دهه  محوریت  با  متري   36 نقاشي  مسابقه 
ماه  بهمن   18 یکشنبه  انقالب،  سالگرد  و  فجر 
علوم  دانشگاه  کارکنان  فرزندان  حضور  با 
مسجد  در  گرگان  طبیعي  منابع  و  کشاورزي 

النبی)ص( برگزار شد.
و  کودک   100 حدود  نقاشي  مسابقه  این  در 

نوجوان ویژه سنین 5 تا 15 ساله حضور داشتند.
در پایان این مسابقه و پس از بررسی آثار، 12 

نفر برتر به نام های رضا دامغاني، محمدرضا وزیري، 
زینب بیگلري، مبینا جافر، ابوالفضل مستاني، رضوان 
هاشمي، نیلوفر کامکار، تینا کریمي فرد، امیر مهدي 
خاندوزي، سید مهدی حسینی، ملیکا الوندي، یلدا 

فغاني برگزیده شدند.
گفتنی است: به 12 نفر برگزیده کارت هدیه 
و به تمامی شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود 

تعلق گرفت. 

برگزاري مسابقه نقاشي فرزندان کارکنان دانشگاه به مناسبت 

سی و ششمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی

به دعوت انجمن اسالمی دانشجویان،دکتر 
تشخیص  مجمع  عضو  عارف،  محمدررضا 
مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی 
ضمن حضور در دانشگاه علوم کشاورزی منابع 
طبیعی گرگان و دیدار با اعضای هیات رئیسه این 
دانشگاه در جمع دانشجویان ،کارکنان و اساتید 

این دانشگاه به ایراد سخن پرداخت.
 دکتر عارف و هیات همراه در بدو ورود به 
دانشگاه با حضور در مزار شهید دانشگاه با قرائت 

فاتحه یادونام شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.
دیدار با هیات رئیسه دانشگاه برنامه دیگر سفر 

دکتر عارف بود.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این 
جلسه که در محل سالن فرهنگ دانشگاه برگزار 
شد گفت:رابطه بین دولت و دانشگاه ها هنوز نهادینه 

نشده است و در این رابطه هر دو طرف مقصرند.
باید  استان  هر  در  دانشگاهها  افزود:  وی 
تولید  به  خود  توانمندی  و  ظرفیت ها  براساس 
پژوهش و تحقیق بپردازند و دولت را کمک کنند و 
دولت ها نیز بایستی از ظرفیت دانشگاهها در توسعه 

کشور استفاده کنند.
دانشگاه ها  اینکه  بر  با تصریح  دکترعارف 
باید در مسائل راهبردی و چالشی وارد شوند 
و نقش خود را صرفا در مسائل جزئی نبینند، 
و  کرد  اشاره  کشور  طبیعی  منابع  موقعیت  به 
زیست  مسائل  در خصوص  دانشگاهیان  گفت: 

محیطی مانند ریزگردهای استان خوزستان با ارائه 
برنامه های دراز مدت نقش موثرتری در حل این 

گونه معضالت ایفا کنند.
ایشان با تاسف بار ارزیابی کردن وضعیت 
انتظار از  خوزستان به جهت ریزگردها، گفت: 
دانشگاهیان این است که در مسائل راهبردی ورود 
پیدا کنند و تمام هدف خود را مسائل ریز و جزئی 

قرار ندهند.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
تاکید کرد: دولتمردان نیز موظفند نظرات علمی 

دانشگاهیان را عملی کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به دغدغه رهبر معظم انقالب نسبت به وضعیت 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها از نحوه 

برخورد مسووالن دانشگاه ها با این موضوع انتقاد 
کرد و گفت: متاسفانه کرسی های آزاداندیشی در 
دانشگاه ها جدی گرفته نشده است و آستانه تحمل 
برخی از مسووالن آنچنان پایین است که با انتقاد 
چند جوان می گویند انقالب آسیب دیده است، آیا 
واقعا با انتقاد چند جوان انقالب اسالمی با پشتوانه 

عظیم مردمی آسیب می بیند؟
وی در ادامه حضور چشمگیر آحاد مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن با وجود برخی بی مهری ها 
و کمبودها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان 
کرد: مسووالن باید قدر این مردم را بدانند که با 
همان روحیه اول انقالب در صحنه های سیاسی و 

اجتماعی مشارکت باال دارند.
دکتر عارف در بخش دیگری از سخنانش 

از نقش کم نظیر مردم گرگان و سایر شهرهای 
استان گلستان در پیروزی انقالب اسالمی تجلیل 
به عمل آورد و گفت: استان گلستان یک ایران 
طبیعی  منابع  از  برخورداری  با  و  است  کوچک 
مهم می تواند منطقه ای استراتژیک برای کشور 

محسوب شود.
در این نشست اعضای هیأت رییسه دانشگاه 
در  نیز  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
سخنانی نظرات خود در موضوعات مختلف بیان 

داشتند.
دانشگاه ها و دولت،  بین  بیشتر  ارتباط  لزوم 
ضرورت به رسمیت شناختن حق مالکیت در خلق 
آثار و پژوهش ها و اختراعات و توجه به پژوهش 
در حوزه های مدیریتی و اقتصادی کشور از جمله 

این مباحث بود.
دانشگاه  رییس  نژاد  نجفی  علی  دکتر 
نیز  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
اقبال  کاهش  از  نگرانی  ابراز  با  در سخنانی 
گفت:  کشاورزی،  رشته های  به  دانشجویان 
امکانات  و  ظرفیت ها  براساس  باید  دانشگاه ها 
جذب  به  نسبت  دارند  که  زیرساخت هایی  و 

دانشجو اقدام کنند.
سپس دکتر عارف با حضور در تاالر خلیج 
کارکنان  و  اساتید  دانشجویان،  جمع  در  فارس 
این  پایان  پرداخت و در  ایراد سخن  به  دانشگاه 

نشست به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داد.
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به همت ستاد اقتصاد دانشجویی )معاونت 
اجتماعی،  و  فرهنگی  معاونت  دانشجویی، 
اولین  شورای صنفی و کارآفرینی دانشگاه( 
بازارچه دانشجویی با هدف ایجاد تعامل بین 
دانشجویان و فراهم نمودن فرصتهای شغلی 
در زمینه کسب مهارتهای اجتماعی، سه شنبه 
25آذر ماه در سالن کوثر خوابگاه خواهران 

حضرت زینب )س(برگزار شد.
این بازارچه با 13 غرفه شامل: البسه، نرم 

افزار، گل و گیاه و غرفه حجاب بود.

   برگزاری اولین بازارچه دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختر 
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

که  عمومی  مجمع  دومین  در 
بیست و هشتم آبان ماه درسالن رشد 
مدیره  هیأت  اعضای  شد،  برگزار 
دانشگاه  بازنشستگان  کارکنان  کانون 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 

انتخاب شدند.
هیأت  رییس  و  نماینده  اعالم  طبق 
موسس کانون بازنشستگان خانم ها کبری 

مردانی)35 رأی(، میترا نجابت)25 رأی( 
و آقایان جاوید باقرزاده)31رأی(، قاسم 
مکتبی)30رأی(، یحیی حسینی)27رأی(، 
 ، ) ی أ 2ر 7 ( ی د ضا محمو علیر
هوشنگ  طاهری)24رأی(،  هوشنگ 
اعضاء  عنوان  به  رأی(  امیرلطیفی)18 
بازنشسته  کارکنان  کانون  مدیره  هیأت 

معرفی شدند.

   انتخاب اعضای هیأت مدیره 
کانون کارکنان بازنشستگان دانشگاه

به منظور بهره گیري از توانایي هاي تخصصي، 
علمي و تحقیقاتي و کاربردي متقابل در امر توسعه 
هاي  همکاري  نامه  تفاهم  دوجانبه،  همکاریهاي 
و  بیست  چهارشنبه  دانشگاهي  و  علمي  مشترك 
چهارم دی ماه فی مابین دانشگاه علوم کشاورزي 
فرهنگیان گرگان  دانشگاه  و  منابع طبیعي گرگان  و 

پردیس امام خمیني)خواهران( به امضاء رسید.
از ظرفیت  استفاده  نامه در موضوعات:  تفاهم  این 
هاي علمي جهت اجراي پروژه ها و قراردادهاي تحقیقاتي، 
و  علمي  هاي  کارگاه  و  سمینارها  ها،  نشست  برگزاري 
سازي  فراهم  علمي،  نشریات  و  مقاالت  کتب،  انتشار 
امکان بازدیدهاي علمي و استفاده از امکانات و تجهیزات 

تحقیقاتي می باشد.

با عنایت به جایگاه و نقش مؤثر و توان گسترده 
منظور  به  و  دانشگاه  فناوري  و  پژوهشي  آموزشي، 
توانمندسازي و افزایش مهارت نیروي انساني و انتقال 
از  حمایت  و  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  بخش  دانش 
دانش آموختگان جویاي کار این بخش، شنبه بیست و 
هفتم دی ماه، تفاهم نامه همکاري في مابین دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعي گرگان و سازمان نظام مهندسي 
کشاورزي و منابع طبیعي گلستان با اهداف ذیل منعقد 

گردید.
- ارتقاي سطح مهارت اعضاي سازمان، با استفاده از 

ظرفیت هاي طرفین
براي  جدید  شغلي  فرصت هاي  ایجاد  به  کمک   -

دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبیعي 
- تالش در جهت گسترش فناوري هاي جدید و انتقال 

دانش به اعضاي سازمان و بهره برداران بخش کشاورزي 

انتصاب جدید

انعقاد تفاهم نامه بین 
دانشگاه علوم کشاورزي و 

منابع طبیعي گرگان 
و دانشگاه فرهنگیان گرگان

امضاء تفاهم نامه بین دانشگاه وسازمان نظام مهندسي کشاورزي 
و منابع طبیعي استان گلستان

سمتنام و نام خانوادگی

مدیر آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاندکتر سید اسماعیل رضوی

دبیر همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدکتر خدایار همتی

عضو گروه تخصصی برنامه ریزی  مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی شورای عالی برنامه ریزی آموزشیدکتر افشین سلطانی

عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی آبزی پروری  سال 2015 در خاورمیانه و chairدکتر سید حسین حسینی فر

عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی انرژی و مهندسی سامانه های محیطی 2015 چیندکتر حسین کاظمی

به منظور افزایش انگیزه دانشجویان در زمینه توسعه فعالیتهاي کارآفرینانه مرتبط با علوم کشاورزي و منابع طبیعي، بخشي از فضاي سبز دانشگاه از شنبه ششم دی ماه به فعالیتهاي انجمن 
علمي دانشجویي کارآفریني اختصاص یافت.

در اين مراسم كه با حضور معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني، مدير حوزه رياست و روابط عمومي، مدير طرحهاي عمراني دانشگاه و نمايندگان انجمن علمي كارآفريني انجام شد، زمين 
واقع در بخش شرقي سالن غذاخوري دانشگاه، جهت كاشت و پرورش پرورش گلهاي تزئيني، سبزيجات، صيفي جات وساير محصوالت كشاورزي به انجمن علمي كارآفريني واگذار شد.

اختصاص بخشي از فضاي سبز پردیس دانشگاه به فعالیت هاي  انجمن علمي دانشجویي کارآفریني
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برگزاری کارگروه تخصصی » سالمت روان کارکنان در محیط کار« در دانشگاه
و سالمت  بهداشت  کارگروه  همکاری  و  اداری  امور  همت  به 
کار«،  محیط  در  کارکنان  روان  تخصصی»سالمت  کارگاه  دانشگاه 
یکشنبه و دوشنبه دوازدهم و سیزدهم بهمن ماه برای کارکنان دانشگاه 

در سالن رشد برگزار شد.
شایان ذکر است: مدرسان این کارگاه تخصصی خانم لنگری و آقای 
نوروزی از کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بودند که به آموزش برخورد 

با همکاران و ارباب رجوع و نحوه کنترل کردن اعصاب پرداختند.
کارگاه مذکور مخصوص همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی بود و به 

اعضای شرکت کننده در این کارگاه گواهی نامه اعطاء شد.

در ایامی که گذشت 
اساتید و همکاران گرامی 
رحمت  عبدا... زاده،  غالمحسین  دکتر 
رضایی نژاد، محمد قلیچ، علیرضا کی پور، 
یاسر هژبر، علی تاجیک قنبری، غالمرضا 
تفکر، دکتر تقی طبرسا، هادی فیروزبخش، 
علی لشکر بلوکی، دکتر ناصر لطیفی و دکتر 
کامران رهنما 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.

قدردانی از مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه 
با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

طی مراسم جشن انقالب که سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه با حضور 
دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در تاالر خلیج فارس برگزار شده بود، از مهندس صفریان مدیر 
دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان تقدیر 

به عمل آمد.
دکتر علی نجفی نژاد در متن لوح تقدیر ایشان آورده است: نیل به 
آرزوها و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نیازمند فکری 

روشن، عزمی راسخ و اراده ای استوار و با اخالص است.
از خدمات ارزشمند جنابعالی در برنامه ریزی، پیگیری و اجرای پروژه های 
عمرانی دانشگاه در سالهای 1392-1393 سپاسگذاری نموده و با اهداء این 

لوح تقدیر مراتب قلبی و تشکر صمیمی جامعه دانشگاهی را ابراز می داریم.
برای جنابعالی و تمامی خادمین میهن عزیز اسالمی توفیق روز افزون 

مسئلت می نمایم.

کشاورزی  علوم  دانشگاه  دانشگاهیان 
دیگر  با  همگام  گرگان  طبیعی  ومنابع 
هموطنان ، در راهپیمایی وحدت آفرین یوم 

ا... 22 بهمن حضور پرشوری داشتند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویان  و  کارکنان  اساتید،  از  جمعی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
مقابل سردرب  در  با حضور  از ساعت 9:30 
در  همبستگی  اعالم  جهت  دانشگاه  اصلی 
راهپیمایی یوم ا... بیست و دوم بهمن شرکت 

کردند.
توجه  قابل  نکته  است:  ذکر  شایان 
ضیاء  سید  دکتر  حضور  امروز  راهپیمایی 
وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی 
علوم، تحقیقات و فناوری درجمع راهپیمایان 

مردم شهرستان گرگان بود.
بیانیه دانشگاه علوم کشاورزي 

ومنابع طبیعي گرگان به 
مناسبت سی و ششمین سالگرد 

پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران و گرامیداشت 

یوم اهلل 22 بهمن
روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی 
ای  بیانیه  صدور  با  گرگان  طبیعی  ومنابع 
ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی پرشکوه 

دانشگاهیان  عموم  از  ایران  اسالمی  انقالب 
در  تا  کرد  دعوت  ایران  شریف  ملت  و 
راهپیمایی 22 بهمن ماه شرکت پرشور داشته 
و با زنده نگه داشتن یاد و راه امام بزرگوار 
این  استمرار  بر  انقالب،  گرانقدر  و شهدای 
مسیر نورانی تحت رهبری حضرت آیت ا... 
العظمی خامنه ای)مدظله العالی( تجدید عهد 

و پیمانی دوباره داشته باشند.
را  زمستانمان  است:  آمده  بیانیه  دراین 
و  ابهت  و  داده  پیوند  جاودان  اي  طلیعه  به 
حالیکه  در  و  کشیدیم  رخ  به  را  شکوهمان 
اینک شمیم وحدت و پیروزي، فضاي کشور 
را معطر به عطر انقالب و یاد امام راحل)ره( 

و  سي  به  افتخار  کرده،با  گرانقدر  شهداي  و 
شکوهمند  انقالب  پیروزي  سالگرد  ششمین 
اسالمیمان گام مي نهیم. دهه فجر تولد دوباره 
استکبار  سلطه  یوغ  از  رهایي  و  ایران  ملت 
بي  و  کننده  تعیین  نقطه  عنوان  به  و  است 
این  رو،  همین  از  میرود،  شمار  به  مانندي 
روزها، تقویممان را آهسته تر ورق مي زنیم تا 
بتوانیم لحظه به لحظه، اداي دین کنیم بر آنان 
که ایثار و مردانگي شان ما را 36 سال که نه، 

تا قرنها محکم و استوار نگه خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه عنوان شده: نمي توان 
تنهایي  به   57 بهمن   22 از  روزها  این  دیگر 
سخن گفت چرا که در آن روز ملت مسلمان 

و آزادیخواه ایران، پیام الهي و انقالبي خمیني 
کبیر را از عمق جان پذیرفتند و با مجاهدتها 
و رشادتهاي خود، بساط حکومت شاهنشاهي 
را برچیده و نظام مقدس جمهوري اسالمي را 
روشني  به  ما  انقالب  حاال  ولي  نمودند،  برپا 
استقالل کشور  پرچم  و  اثبات شده  تاریخ  بر 
گفتمان  و  درآمده  اهتزاز  به  اسالم  عظمت  و 
تازه ایران در عرصه بین المللي، موجب شور 
و نشاط و همدلي میان جنبش ها و حرکتهاي 
نهضتهای  تقویت  و  جهان  سراسر  اسالمي 
از  فراتر  بسیار  و  گردیده،  بخش  آزادي 
تقویمهایي است که روزهایش را مي شماریم.
درپایان بیانیه مذکور اعالم شده است: 
ما دانشگاهیان )اساتید، کارکنان، دانشجویان(
و خدمتگزاران عرصه علم و ادب و فرهنگ 
این  که  میکنیم  یاد  سوگند  هویتمان  همه  بر 
انقالب را نه در این دهه که در تمام اعصار 
زنده نگه داشته و علم و دانش را در بستري 
وجدانهاي  بر  معرفت  جوشان  سرچشمه  از 
فرامین  تحت  و  کرد  خواهیم  سرازیر  بیدار 
سایه  در  و  رهبری  و  والیت  عظمای  مقام 
امید، گامهای خود  حمایتهای دولت تدبیر و 
اسالمی،  ایران  روشن  فرداهای  سوی  به  را 
ثابت  و  برداشته  تر  مصمم  و  تر  محکم 
ادامه  کشور،  امروز  نسل  که  کرد  خواهیم 
امام و شهدای گرانقدر  دهندگان راستین راه 

انقالب بوده و خواهد بود.

حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن
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طبیعی  ومنابع  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس 
همکاری  و  همدلی  با  گفت:  مراسم  این  در  گرگان 
همه عزيزان در دانشگاه می توانيم گام مثبتی در راستای 

اعتالی علم و فناوری برداريم.
دکتر علی نجفی نژاد افزود: اين جشن به پاس 
قدردانی و تشويق فرزندان عزيزی است كه در كانون 

خانواده های موفقی پرورش يافته اند.
اساسی  ركن  عنوان  به  خانواده  شد:  یادآور  وی 
تعليم و تربيت در جامعه مطرح است، از اين رو اگر 
انتظار داريم جامعه اخالق مدار داشته باشيم كه افراد به 
يکديگر احترام بگذارند بايد همه شرايط را برای آرامش 

خانواده ها مهيا سازيم.
رييس دانشگاه در پايان با آرزوی سالمتی و موفقيت 
اداری  امور  عمومی،  روابط  زحمات  از  كاركنان  همه 
و مالی و معاونت اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه 

جهت برگزاری شايسته اين جشن تقدير و تشکر كرد.
گفتنی است: در اين جشن سرود جمهوری اسالمی 
ايران توسط گروه موزيک لشکر30 گرگان، تالوت قرآن 
توسط فاطمه فرمانی از فرزندان ممتاز كاركنان دانشگاه، 
اجرای برنامه طنز توسط گروه عمو شادان و خاله ستاره، 
اجرای گروه موسيقی آداک، اجرای مسابقه مخصوص 

فرزندان ممتاز و والدينشان اشاره كرد.

تلفن: 32220640 ـ  017 
www.gau.ac.ir  
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جشن تجلیل از فرزندان ممتاز سال 1393 
کارکنان دانشگاه برگزار شد

جشن تجلیل از فرزندان ممتاز سال 1393 کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، 
پنجشنبه بیست و پنجم دی ماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.

دیدار معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده 

ولی فقیه در استان گلستان
علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
بیست و یکم  فناوری، سه شنبه  تحقیقات و 
امام  حوزه حضرت  در  با حضور  ماه  بهمن 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  )ره(  خمینی 

گلستان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار  این  در  هاشمی  ضیاء  دکترسید 
در  دانشجویان  اسالمی  آموزش  گفت: 
دانشگاهها موجب می شود که مدیریت آینده 
که  علومی  افزود:  وی  شود.  اسالمی  کشور 
تحقق  به  اگر  شود  می  تدریس  دانشگاهها  در 
منجر شود،  اسالمی  انقالب  و  اسالم  آرمانهای 

بنیاد توحید جامعه دچار مشکل خواهد شد.

علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تحقیقات و فناوری تاکید کرد: پیوند میان حوزه 
برنامه  تر  به صورت مستحکم  باید  دانشگاه  و 
علوم،  وزارت  مجموعه  در  ما  که  شود  ریزی 

تحقیقات و فناوری به دنبال آن هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه خاطر 
مسئله  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  کرد:  نشان 
ای مهم است و ریشه آن هماهنگی علم، دین 
کریم  قرآن  شریفه  آیات  از  که  است  ایمان  و 

سرچشمه می گیرد.
آیت ا...سید کاظم نور مفیدی گفت: علم 
لحاظ  از  چه  و  تئوری  و  نظریه  لحاظ  از  چه 

عقالنی و تجربی اگر با ایمان در تضاد باشد ،هر 
جامعه ای را به سوی نابودی ،از هم گسیختگی 
و  اجتماعی  روابط  در  مرج  و  هرج  و  ارزشی 

خانوادگی می خواهند کشاند.
خبرگان  در  گلستان  استان  مردم  نماینده 

بهشتی  و  مطهری  شهیدان  شد:  یادآور  رهبری 
نمونه روحانیون آگاه و زمان شناس بودند که از 
لحاظ علمی نیز از سرآمدان زمان خود بودند ،که 
حتی امروزه آثارشان مورد توجه دانشمندان در 

جهان قرار دارد.

امور اداری و بسیج کارکنان دانشگاه 
با هدف عرض ارادت به ساحت مقدس 
با  اطهار  ائمه  ا...)ص( و  حضرت رسول 
شعار لبیک یا رسول ا... سفر 3 روزه ای به 

مشهد مقدس را برگزار کردند.
سفر  این  در  شاخص  های  برنامه  از 
معنوی می توان به برنامه حرم شناسی که با 

حضور در محل نمایشگاه های آستان قدس 
رضوی و شرکت در دعای کمیل و دعای 

ندبه حرم مقدس و... اشاره کرد.
شایان ذکر است: این مراسم با حضور 
74 کارمند دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع 
طبیعی گرگان از چهارشنبه اول بهمن لغایت 

جمعه سوم بهمن به طول انجامید.

به همت اموراداری 
و بسیج کارکنان دانشگاه؛ 

سفر زیارتی به مشهد 
مقدس برگزار شد


