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کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی، 
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه در 

سی و سومین جشنواره بین المللی 
خوارزمی

12

برگزاری مراسم یادبود سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه 

هوایی در دانشگاه
5

کسب عنوان قهرمانی و راهیابی تیم 
فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

12

درخشش روابط عمومی دانشگاه در 
سومین جشنواره روابط عمومی های 

برتر استان گلستان
6

پیام تسلیت وزیر علوم،تحقیقات و 
فناوری و  ریاست دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پی 
درگذشت عضو هیأت علمی دانشگاه

9

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با سفر به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دیدار با 
دانشگاهیان و افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه، دفتر یادبود دانشگاه را امضا کرد.

در متن یادداشت شده توسط دکتر غالمی آمده است: ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و آغاز چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به ماموریت های تخصصی 
در دانشگاه ها و سابقه بسیار خوب این دانشگاه در چند دهه فعالیت علمی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده 

است.
وی در ادامه این یاداشت آورده است: توسعه و ارتقاء دانشگاه های تخصصی کشاورزی در توسعه 
دانش بنیان بخش کشاورزی و ظرفیت اقتصادی عظیمی که در این بخش وجود دارد، نقش کلیدی 

خواهد داشت.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری: 

توسعه و ارتقاء دانشگاه های تخصصی 
کشاورزی، نقش کلیدی در توسعه 

دانش بنیان کشاورزی کشور و ظرفیت 
عظیم اقتصادی آن دارد
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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نشستی با وزیر علوم،تحقیقات و فناوری اعالم کرد: 

بزودی اولین پارک تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
در این دانشگاه راه اندازی می شود

همزمان با سفر دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به گرگان، چهاردهم 
بهمن ماه نشستی با اعضای هیات رییسه، هیات ممیزه و شورای دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سالن اندیشه پردیس دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر علی نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان ضمن تبریک چهل و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
این  در  وزارتخانه  دستورالعمل های  اساس  بر  کارآفرین  دانشگاه  زیرساخت های  گفت: 

دانشگاه تشکیل شده تا فضا برای کار عملی دانشجویان فراهم باشد.
دکتر نجفی نژاد تصریح کرد: در طی این مدت توانسته ایم ساختمان های سایت 
پردیس را آماده و به بهره برداری برسانیم. همچنین در سال گذشته فاز ۱مجموعه ورزشی 
را با همت مجموعه دانشگاهی افتتاح و سوله کارآفرینی را تکمیل و در اختیار دانشجویان 

قرار دادیم.
با  امیدواریم  نیمه تمامی داریم که  خوابگاه های دانشجویی  رئیس دانشگاه افزود: 

حمایت صندوق رفاه آنها را به بهره برداری برسانیم.
وی ادامه داد: با توجه به جایگاه مطلوبی که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان در سطح دانشگاه های کشور دارد، اما در بخش زمین های کشاورزی فضای آموزشی 
کافی را نداریم و در قسمت گلخانه ها نیز دارای کمبودهایی هستیم که از برنامه های آینده 

ما توسعه گلخانه ها، تاسیس پارک  تخصصی کشاورزی و شرکت دانش بنیان است.

دکتر نجفی نژاد با اشاره به آماده شدن زیرساخت های الزم برای ساخت اولین 
پارک تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: درخواست راه اندازی این 
آن  اصولی  موافقت  امیدواریم  فناوری می شود که  و  تحقیقات  علوم،   وزیر  تقدیم  پارک 

توسط وزارت علوم صادر شود.
در ادامه این نشست جمعی از اعضای هیات رییسه، هیات ممیزه و شورای دانشگاه به 
بیان مسایل و دیدگاه های خود پرداختند و از مقام عالی وزات خواستار اهمیت بیشتر به 

دانشگاه های تخصصی در سطح کشور بویژه در شهرستان ها شدند.
در ادامه دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تبریک فرا رسیدن 
دهه فجر تاکید کرد: در آموزش عالی کشور وظیفه تربیت نیروی انسانی را داریم که این 
وظیفه را تاکنون به خوبی انجام داده ایم و فارغ التحصیالن می توانند در کلیه امور کشور 

موثر باشند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با اعمال تحریم های سال های اخیر، محدودیت 
برای وزارت علوم بیشتر شده اما معتقدیم در شرایط سخت می توان با اتکا به هوش و دانش 

جوانان ایرانی تصمیمات خوب و مناسبی گرفت.
دکتر غالمی بر لزوم استفاده از تحقیقات دانشگاه ها در عرصه های گوناگون  
تاکید کرد و گفت: با کاربردی شدن یافته های علمی و دانشگاهی، تحوالت جدیدی 

در کشور اتفاق می افتد و بستر برای رسیدن به پیشرفت های گوناگون فراهم خواهد شد.

دکتر  اسالمی،  انقالب  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه 
و  مسئوالن  دیگر  و  گلستان  استاندار  حق شناس  دکتر 
مدیران کشوری و استانی و جامعه دانشگاهی با حضور در 
مزار شهید گمنام دانشگاه با آرمان های امام راحل )ره( 
و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی تجدید عهد و پیمان 

کردند.
دکتر غالمی، در این آیین با تبریک دهه مبارک فجر 
و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: اتحاد و حضور کم نظیر 
مردم در آیین گرامیداشت شهید سردار سلیمانی نشان از تاسی 
مردم جامعه نسبت به آرمان های واالی انقالب و مسیر نورانی 

شهدا دارد.
پاسداشت،  باید  را  ظرفیت ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: در شرایطی وارد چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
شده ایم که با وجود سختی های موجود باید با برنامه ریزی شرایط 

خوبی را برای کشور فراهم کنیم.

ادای احترام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شهید گمنام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، چهاردهم بهمن در آیین نکوداشت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در سالن خلیج فارس دانشگاه 
نسل  دانشگاه های  گفت:  شد،  برگزار  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
چهارم دانشگاه های جامعه محور هستند و در این خصوص دانشگاه ها باید در 

خدمت جامعه قرار بگیرند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ارتباط نزدیک جامعه دانشگاهی با مردم 
یافته های  از  بهره گیری  به  نیاز  دارند  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت  که  کسانی  به ویژه 

جدیدی علمی دارد تا دانشگاه به حال جامعه مفید واقع شود.
برای  است  فرصتی  محدودیت ها  و  تحریم  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
مجموعه های علمی از قبیل دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشگاه ها 

و پژوهشکده ها تا بتوانند بیش از قبل ظرفیت های خود را نشان دهند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ساماندهی دانشگاه های دولتی، 
 گفت: در استان ها شبکه علمی بین دانشگاه ها و مراکز علمی موجود ایجاد خواهیم کرد 
و ذیل این شبکه، مأموریت های هر دانشگاه در سطح استان، کشور و حتی بین المللی 

تعریف می شود و بر اساس آن اجازه رشد و توسعه داده می شود.
استاندار گلستان نیز در این مراسم گفت: گلستان به لحاظ وسعت، رتبه بیست و 
یکم کشور را داراست اما در تولید محصوالت کشاورزی رتبه ششم را دارد. باید با همت 

نخبگان و دانشگاهیان، مانع از خام فروشی این محصوالت شویم.
دکتر حق شناس افزود: با توجه به قدمت دانشگاه علوم کشاورزی گرگان توجه به 
تحصیالت تکمیلی می تواند موجب افزایش ارتباط علم و تولید محصوالت کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه در استان باید رشته های تحصیالت تکمیلی بویژه در بخش 
با  دانشگاه  ارتباط حوزه  تقویت  باعث  کار  این  داد، تصریح کرد:  افزایش  کشاوزی 

صنعت و کشاورزی می شود.
استاندار گلستان اظهار داشت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی که ۶۲ 
باید برای ایجاد ارزش  اندازی شده  با رویکرد توجه به حوزه کشاورزی راه  سال پیش 
افزوده و تولید درآمد از حدود پنج میلیون تن محصوالت کشاورزی این استان نقش 

آفرینی کند.
در ادامه این مراسم دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان، ضمن قدردانی از تالش همگانی برای تکمیل پروژه استخر آفتاب 
گفت: تامین منابع مالی این پروژه بسیار سخت بود ولی با تالش این مجموعه و با توجه 
به محدودیت هایی که وجود داشت توانستیم با مدیریت منابع، این پروژه را تکمیل و به 

بهره برداری برسانیم.
شایان ذکر است: در پایان این مراسم از عوامل اجرایی و مدیریتی که در ساخت و 
تکمیل این پروژه نقشی داشتند توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار گلستان 

تجلیل به عمل آمد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دانشگاه ها باید در خدمت جامعه قرار بگیرند
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دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده ولی فقیه در استان گلستان

همراه  به  بهمن ماه  چهاردهم  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  دکتر 
نظرپور مدیر  دکتر عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر 
اداری مالی وزارت علوم و دکتر نجفی نژاد، رییس دانشگاه با آیت ا... نورمفیدی 

نماینده ولی فقیه در استان گلستان دیدار کردند.

علمی  وضعیت  کیفیت  چگونگی  به  اشاره  با  غالمی  دکتر  دیدار  این  در 
طلبات  نیست،  صحیح  مغزها  فرار  واژه  گفت:  مغزها،  فرار  و  کشور  دانشجویان 
که  افرادی  بیشتر  می دهد  نشان  بررسی ها  است،  مفید  باشد  که  نقطه  هر  در  علم 
جاذبه های  هرچند  دارند.  برگشت  قصد  رفته اند،  کشور  از  خارج  به  تحصیل  برای 
همچون  جاذبه هایی  باید  منظور  همین  به  می شود،  ماندن  سبب  کشورها  دیگر 

اشتغال، تسهیالت و غیره را بیشتر فراهم کنیم.
پانزدهم  رتبه  را  دنیا  کشور   ۱۴۰ بین  در  ایران  علمی  جایگاه  علوم  وزیر 
اعالم و اضافه کرد: هر چند نخبگان کشور مسلط به سواد روز هستند اما امکانات و 

زیرساخت ها در عمده بخش ها قدیمی است.
دکتر غالمی بیان کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند جایگاه علمی کشور را پایین 

نیاورید و این امر نشان از مهم بودن این رتبه داشته زیرا سبب ارتقاء کشور می شود.
وی توسعه کیفی مراکز علمی کشور را بار دیگر مورد تاکید قرار داد و ابراز 
داشت: با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی از سال آینده طرح ساماندهی دانشگاه ها 

در هر استان با محوریت یک دانشگاه اجرایی می شود.
به  دیدار  این  در  هم  گرگان  جمعه  امام  و  گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خواسته های دانشگاهیان استان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
و  اشاره کرد  فناوری  و  پارک علم  و  و گنبدکاووس  دانشگاه گلستان  گرگان، 

خواستار رفع مشکالت از طریق تامین اعتبار ملی و ردیف های وزارتی شد.

استخر سرپوشیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چهاردهم 
از  جمعی  گلستان،  استاندار  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حضور  با  بهمن 

مسولین استانی و جامعه دانشگاهی افتتاح شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم افتتاح این 
استخر  گفت: امروز فاز دوم این مجموعه ورزشی که  شامل استخر مجموعه می باشد به 

بهره برداری  می رسد.
دکتر نجفی نژاد با اشاره به اینکه این پروژه ردیف ملی نداشت، افزود: از سال ۹۶ 
از محل درآمدهای دانشگاه و کاهش هزینه ها، تکمیل پروژه را مجددا آغاز کردیم و امروز 

شاهد افتتاح و بهره برداری از این مجموعه ورزشی هستیم.
 گفتنی است: ساخت این پروژه با زیربنای ۲۳۲۲ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد 
تومان از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و بهمن ماه امسال همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شایان ذکر است: این استخر با ابعاد ۱۶*۲۵ متر مربع و شش خط شنا بزرگترین 

استخر استاندارد مسابقات در سطح استان می باشد.
پیش از این نیز فاز نخست مجموعه ورزشی دانشگاه شامل سالن های بدنسازی، پینگ 

پنگ، فوتبال دستی، تیراندازی واسکواش به بهره برداری رسیده بود.

با حضور وزیر علوم: 

استخر سرپوشیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد
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نشست قرارگاه شهید علم الهدی راهیان نور دانشجویی دانشگاه های 
استان گلستان در دانشگاه برگزار شد

نشست  قرارگاه شهید علم الهدی راهیان نور دانشجویی دانشگاه های استان 
گلستان، یکم بهمن ماه در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
شورای  رئیس  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  هزارجریبی،  دکتر   
هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان گلستان در این نشست ضمن تسلیت ایام 
فاطمیه و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سانحه هواپیمایی گفت: 
اردوی راهیان نور به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش ها و فرهنگ انقالب و تداوم و حفظ 
اندیشه های حضرت امام )ره( است و الزمه این امر، انتقال این فرهنگ ها، ارزش ها و تفکرات 
انقالبی به نسل های بعدی بوده و برگزاری اردوهای راهیان نور می تواند به عنوان پل ارتباطی 

بین نسل ها باشد.
 در ادامه ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نماینده وزیر 
برنامه فرهنگی  علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه های استان گلستان گفت: 
راهیان نور که هر ساله برگزار می شود فرصتی است برای دانشگاهیان که بتوانند در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس حضور یافته و با رشادت ها، ایثارگری ها و ازخود گذشتگی های انجام 

شده توسط شهدا، رزمندگان و جوانان این مرز و بوم در مقابل دشمنان آشنا شوند.
دکتر نجفی نژاد افزود: دفاع مقدس گنجینه ای بسیار گرانبها است که نیازمند کاوش 

بیشتری بوده تا دستاوردهای آن به نسل جوان و آیندگان منتقل شود .
ایشان با اشاره به اینکه دفاع مقدس مکتبی برای سازندگی سرمایه اجتماعی و 

انسانی است گفت: جوانانی که وارد این مکتب و عرصه شدند به انسان های بزرگ تبدیل و 
نام آنها در تاریخ ماندگار خواهد بود که نمونه بارز این مکتب، شهید حاج قاسم سلیمانی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: سردار حاج قاسم 
سلیمانی جوانی بی نام و نشان از دور افتاده ترین روستاهای کرمان و از خانواده ای بسیار محروم 
بود که وارد این مکتب و عرصه شد و توانست چیزی که فرماندهان بزرگ در دانشگاه های بزرگ 
جنگ طی سالیان طوالنی فراگرفتند را در عرصه میدان فرا گیرد و با رشادت ها و ایثارگری هایی 
که از خود نشان داد به یک سرمایه بزرگ انسانی و سپس سرمایه بزرگ اجتماعی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که شخصیت ایشان 
چگونه توانست میلیون ها ایرانی را در مراسم تشییع خود جذب کرده و مردم با همه وجود 
در مراسم تشییع جنازه تاریخی ایشان شرکت کردند و خود این مراسم تشییع باعث شد که 

بسیاری از محاسبات و تصورات دشمن نیز نقش بر آب شود.
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه هم طول دوران زندگی و هم شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی برای کشور برکات بسیار فراوانی داشت و پس از شهادت نیز به یک 
اسطوره و یک انسان مثال زدنی برای جوانان ایرانی تبدیل شد خاطر نشان کرد: 
دفاع مقدس سرچشمه تولید ارزش هاست و دانشجویان نسل های جدید با حضور در این 
مناطق عملیاتی و عرصه عمل و مشاهده ایثارگری های جوانان آن دوران و آشنایی نزدیک با 
فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در برابر ظلم و زورگویی می توانند این دستاوردها را حفظ 

و نهادینه کنند.

به همت بسیج اساتید دانشگاه های استان؛ 

مراسم یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

به همت بسیج اساتید دانشگاه های استان؛ مراسم یادبود سپهبد شهید حاج 
علوم  دانشگاه  مسجدالنبی)ص(  در  هوایی  سانحه  شهدای  و  سلیمانی  قاسم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزارشد.
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان در این مراسم با بیان اینکه مجلس شهدا، 
مجلس پیروزی های انقالب اسالمی است، گفت: عزت، مردانگی، شرف و بزرگی می تواند 

انسان ها را به سعادت برساند که در محافل و مجالس شهدا به آن پرداخته می شود.
 سردارمعروفی با بیان اینکه دانشگاهیان، فرماندهان و افسران جنگ نرم به 
شمار می روند، خطاب به استادان و دانشجویان اظهار داشت: دانشگاهیان باید در 

جبهه جنگ نرم و در دفاع از انقالب و ارزش های آن بیش از گذشته فعال باشند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
خاطرنشان کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس را 

نباید یک فرد دید بلکه آنها شهدای بزرگوار یک مکتب هستند.
در ادامه رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اذعان 
نمودن تحلیلگران خارجی به اینکه شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
باعث وحدت هر چه بیشتر کشورهای منطقه گردیده است، گفت: شهید حاج قاسم 
سلیمانی از یکی از محروم ترین نقاط کشور بود که توانست با تالش و همت از بدو نوجوانی و 
سپس ورود به عرصه دفاع مقدس، رموز دفاع و فرهنگ شهادت طلبی، از خود گذشتگی و 

ایثار را فراگیرد و پس از دوران دفاع مقدس نیز در یکی از مهم ترین بخش های سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، یعنی سپاه قدس فرماندهی کند و نقش تعیین کننده ای را در منطقه رقم زند.

 الزم به ذکر است: از دیگر برنامه های این مراسم می توان به اهداء تمثال سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی به سردار معروفی، مرثیه خوانی و مدیحه سرایی  اشاره کرد.



درخشش روابط عمومی دانشگاه در سومین جشنواره 
روابط عمومی های برتر استان گلستان

حضور  با  گلستان  استان  برتر  عمومی های  روابط  جشنواره  سومین 
استاندارگلستان، جمعی ازمدیران استانی وبا معرفی نفرات برتر در حوزه های 
مختلف برگزار شد که روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان موفق شد در بخش انتشاراتـ  بخش ویژه نا مه ای مرتبط با فعالیت های 

سازمانی عنوان شایسته تقدیر را دریافت کند.
همچنین سیدکمال میرشمسی، مسئول روابط عمومی دانشگاه در بخش 

ویژه، موفق به کسب عنوان کارشناس برتر روابط عمومی شد.
در لوح تقدیر اهدایی دکتر حق شناس، استاندار گلستان به مسئول روابط 
عمومی دانشگاه آمده است: جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان در 
واقع بستری مناسب برای تمامی روابط عمومی های فعال در پهنه استان بود تا خود را 
در محک رقابت قرار دهند و از ره توشه و تجربه دیگران بهره  گیرند و این جشنواره را به 

مثابه سرآغازی در فعالیت های دستگاهی قرار داده، خود را متحول سازند.
در ادامه این تقدیرنامه آمده است: از این روی، از جنابعالی به جهت کسب “رتبه 
برتر” از سوی هیأت داوران جشنواره در بخش ویژه “کارشناس برتر روابط عمومی” 

تقدیر به عمل می آید.

**********
انتشار کتاب مالتونین در قلمرو گیاهی توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب مالتونین در قلمرو گیاهی در مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان منتشر شد.

گفتنی است: این کتاب توسط دکتر عظیم قاسم نژاد و مهندس آیدا شمالی در 
هشتاد و شش صفحه گردآوری و تدوین شده است.

 الزم به ذکر است: این اثر بیست و یکمین کتاب از تازه های نشر دانشگاه در سال 
جاری می باشد.

**********
کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و امنیت 

سایبری در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و امنیت سایبری، 
سه شنبه، یکم بهمن ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان برگزار شد.
گفتنی است: این کارگاه آموزشی که پیرو صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی 
در خصوص آشنایی کارکنان دانشگاه با جرائم فضای مجازی برگزار شد، توسط جناب 
ارائه  گلستان  استان  فتا  پلیس  با جرائم سایبری  مبارزه  اداره  رئیس  ملکا،  سرهنگ 

گردید.

نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با مدیران 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

نشست مشترک دکتر رضایی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با مدیران 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هفتم بهمن ماه در 

محل سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
در این نشست که با هدف برگزاری کارگاه های آموزشی، رویدادهای کارآفرینی، 
معرفی برنامه های سازمان نظام مهندسی به جامعه دانشگاهی و نیز فراهم سازی زمینه 
حضور  با  گردید  مقرر  شد  برگزار  دانشگاهی  دانش آموختگان  و  دانشجویان  اشتغال 
مستمر کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سایت 

پردیس دانشگاه، همکاری فی مابین گسترش یابد.

**********
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

 جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر اعضای شورای فرهنگی، هشتم بهمن ماه 

در سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.
همچنین  و  فاطمیه  ایام  تسلیت  ضمن  دانشگاه  ریاست  نجفی نژاد،  علی  دکتر 
پاسداشت ایام ا... دهه مبارک فجر، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقالب 
و آرمان های بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی تاکید نمود و برگزاری باشکوه مراسم های 

مرتبط با این ایام در دانشگاه را مهم و ضروری دانست.
الزم به ذکر است: در این جلسه مواردی در رابطه با اعضای هیأت منصفه دانشگاه 
و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد و اعضا در خصوص آن به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.

**********
عیادت جمعی از ایثارگران دانشگاه، از همکار بازنشسته دانشگاه

به همت اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه؛ جمعی از ایثارگران دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور در منزل همکار بازنشسته، 

محمدابراهیم مهتدی، از وی عیادت کردند.
گفتنی است: در این دیدار که در ایام فاطمیه صورت گرفت، با اهداء لوح تقدیری 

از زحمات همسر فداکار ایشان تقدیر بعمل آمد.

**********
برگزاری کارگاه آموزشی “آشنایی با کمک های اولیه” در دانشگاه

کارگاه آموزشی “آشنایی با کمک های اولیه” ویژه کارشناسان آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها، پانزدهم  لغایت شانزدهم بهمن ماه در دانشگاه برگزار شد.

سرپرست آزمایشگاه مرکزی و دبیر شورای HSE دانشگاه در این خصوص 
احمر شهرستان  با همکاری جمعیت هالل  این کارگاه که  برگزاری  از  هدف  گفت: 
گرگان برگزار شد، آشنایی نظری و عملی کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها با اصول 
کمک های اولیه بود که نه تنها در محیط های اداری و آزمایشگاهی بلکه در زندگی 

روزمره نیز از کارآیی و اهمیت زیادی برخوردار است.
مهارت افزایی  و  دانش افزایی  کارگاه های  برگزاری  افزود:  یوسفی  دکتر حسین 
شورای  مصوب  برنامه های  از  زیست،  محیط  و  سالمت  ایمنی،  با  مرتبط  حوزه های 
و  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  کارشناسان  استقبال  مورد  که  است  دانشگاه   HSE

دانشجویان دانشگاه قرار گرفته است.
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بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بیانیه ای به مناسبت 
آغاز دهه فجر و فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی تاکید کرد: پیروزی انقالب اسالمی قدرت پوشالی استکبار جهانی را از 

بین برد و همواره خاری در چشم دشمنان بوده و خواهد بود.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همزمان با چهل و یکمین 
و  یاد  گرامیداشت  بیانیه ای ضمن  با صدور  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
خاطره شهیدان واالمقام که با ایثار خود پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و رقم زدن خاطرنشان کرد: به رغم تمامی توطئه هایی که استکبار جهانی از ابتدای 
شکل گیری انقالب اسالمی تاکنون بر علیه ملت بزرگ ایران طراحی و اجرا نموده است، 

این انقالب استوار و با صالبت در مسیر اعتال و پیشرفت حرکت می کند.
در این بیانیه آمده است: با وجود ایجاد جنگ روانی در تمامی این چهل و یک سال 
و رواج یأس و ناامیدی از سوی بدخواهان ملت، کماکان ایران سربلند در جایگاه عزت و 
اقتدار و افتخار ایستاده و جوانان برومند ایران اسالمی خصوصاً دانشگاهیان فرهیخته با 
تأسی از راه نورانی شهداء، در راه تحقق آرمان های واالی آنان گام برمی دارند و به سوی 

قله های پیشرفت و ترقی حرکت می کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: ما دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، 
یک بار دیگر به عهد و پیمانی که با امام راحل عظیم الشأن، شهدای گرانقدر و مقام 
عظمای والیت بسته ایم تاکید نموده و اعالم می داریم که دانشگاهیان همچون گذشته 
در راه سربلندی میهن اسالمی در تمامی عرصه ها، خصوصاً عرصه های علمی، پژوهشی 

و فرهنگی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد .

**********
تقدیر از کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 

مراسم جشن دهه فجر انقالب اسالمی

مراسم جشن دهه فجر و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
انقالب اسالمی با حضور حضرت آیت ا... نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان 
گلستان و امام جمعه گرگان مهندس حمیدی فرماندار گرگان، سردار معروفی 
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و جمع کثیری از مردم بویژه اعضاء جامعه 

دانشگاهی چهاردهم بهمن در مسجد جامع گلشن برگزار شد.
شایان ذکر است: در این مراسم از همکاران دانشگاهی آقایان دکتر محمد رحیم 
فروزه و مهندس مرتضی فوالدی و خانم ها صغری ساورعلیا، هایده محمودی و فاطمه زهرا 

قجر تقدیر به عمل آمد.

**********
در راستای فعالیت های بین المللی و علمی صورت پذیرفت؛ 

عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در هیأت تحریریه مجالت بین المللی و کنفرانس های علمی

دکتر حسین کاظمی عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی 
 Journal of و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو هیات تحریریه مجله بین المللی

Plant rESEarcH انتخاب شد.

دکتر کاظمی در این خصوص گفت: اینجانب در این مجله که وابسته به انجمن 
گیاهشناسی ژاپن و یکی از قدیمی ترین مجالت گیاهشناسی است و در همه شاخه های 
گیاهشناسی از جمله فیزیولوژی، اکولوژی، رده بندی گیاهی و ... مقاله می پذیرد در بخش 

اکولوژی گیاهی همکاری خواهم داشت.

 landScaPE المللی  بین  مجله  تحریریه  هیأت  در  عضویت  به  همچنین  ایشان 
and Ecological EnginEEring نیز درآمده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه در این باره گفت: این مجله وابسته به کنسرسیوم بین 
المللی مهندسی اکولوژی و چشم انداز است که هدف ان نشر مقاالت مرتبط به حفاظت، 
احیاء و بهبود چشم اندازها و بوم نظام ها در مقابل مسایلی مانند کاهش تنوع زیستی، 

بیابان زایی، تغییر اقلیم، تغییر کاربری و... می باشد.
وی افزود: اینجانب در بخش اکولوژی چشم اندازهای کشاورزی با این مجله همکاری 

خواهم کرد.
باغبانی  و  کشاورزی  بین المللی  کنفرانس  علمی  کمیته  در  ایشان  عالوه  به 
 intErnational confErEncE and agricultural and(
HorticulturE( که با شعار بهبود کیفیت و عملکرد محصوالت زراعی و باغی، در 

نوامبر ۲۰۱۹، در شهر رم کشور ایتالیا برگزار شد، عضویت داشت.
 intErnational انجمن  در  عضویت  به  همچنین  کاظمی  حسین  دکتر 

aSSociation for agricultural SuStainability درآمده است.

شایان ذکر است: این انجمن به منظور گسترش پایداری در کشاورزی در سرتاسر 
جهان شکل گرفته و مقر آن در کشور سنگاپور است.

**********
بازدید رییس و اعضای شورای شهر گرگان از پروژه های عمرانی 

پردیس دانشگاه

مهندس حمیدرضا آقا مالیی رییس شورای شهر گرگان به همراه مهندس 
مهران کاظم نژاد عضو شورای شهر گرگان، شنبه نوزدهم بهمن  از پروژه های 

عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.
مدیر  صفریان  مهندس  همراه  به  دانشگاه  رییس  نجفی نژاد  دکتر  بازدید  این  در 
طرح های عمرانی و مهندس فیروزبخش مدیر دفتر فنی دانشگاه توضیحاتی درباره روند 

ساخت و منابع مالی پروژه های عمرانی دانشگاه ارائه کردند.
شایان ذکر است: در این برنامه از پروژه های سردر پردیس، مجموعه ورزشی و 
استخر آفتاب، پایلوت پلنت صنایع غذایی، دانشکده جنگل و مجتمع فرهنگی بازدید 

به عمل آمد.
همچنین اعضای شورای شهر با بازدید از محوطه بیرونی دانشگاه و جاده های اطراف 
آن، در خصوص پیشنهادات دانشگاه در زمینه ایجاد شرایط ترافیکی مناسب تر قول 

همکاری دادند.

**********
 Poultry انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان سردبیر نشریه

SciEncE Journal

دستار  بهروز  دکتر  حکمی  طی  دانشگاه،  ریاست  نجفی نژاد،  علی  دکتر 
 Poultry SciEncE نشریه  سردبیر  عنوان  به  را  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 

Journal منصوب کرد.

ارزنده  تجارب  و  تخصص  تعهد  مراتب  به  نظر  آمده است:  این حکم  در متن 
 Poultry جنابعالی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان سردبیر نشریه

SciEncE Journal منصوب می شوید.

دکتر نجفی نژاد در ادامه این حکم آورده است: امید است با تالش، پشتکار و 
همفکری اعضای گروه دبیران آن نشریه و همچنین بهره گیری از توانمندی های سایر 
همکاران در بهبود کمیتی و کیفیتی انتشارات و ارتقاء جایگاه آن نشریه در سطح ملی و 

بین المللی پیروز و موفق باشید.



پیام تسلیت ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در پی درگذشت عضو هیأت علمی دانشگاه

پیامی  صدور  با  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درگذشت شادروان دکتر اسماعیل دردی پور را به خانواده محترم آن مرحوم 

و عموم جامعه فرهیخته دانشگاهی تسلیت گفت.
دکتر نجفی نژاد در این پیام آورده است: قطعاً فقدان این استاد فرزانه، خوش اخالق 
و سخت کوش که عمر خود را در راه تربیت نسل جوان و پرورش استعدادهای دانشجویان 

سپری کرد، تأسف بار و برای جامعه دانشگاهی جبران ناپذیر است.
رئیس دانشگاه در این پیام افزوده است: جا دارد ضایعه درگذشت همکار عزیزمان 
شادروان دکتر اسماعیل دردی پور را به خانواده محترم آن عزیز سفر کرده، جامعه 
فرهیخته دانشگاهی و علی الخصوص اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان گروه 
علوم خاک دانشگاه تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو نمایم.

**********
پیام رییس مرکز تحقیقات  فالت تبت آکادمی علوم چین به 

رییس  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در خصوص شیوع ویروس کرونا

پروفسور فایو چن رییس مرکز تحقیقات  فالت تبت آکادمی علوم چین 
ایران،   مردم  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  نجفی نژاد،  دکتر  پیامی  به  در 

همدلی و همبستگی خود را در خصوص غلبه بر این ویروس اعالم کرد. 
از موسسه تحقیقات فالت  به نمایندگی  فایو چن در این پیام آورده است: 
برای مردم  را  نگرانی عمیق و صمیمانه خود  آکادمی علوم چین، می خواهم  تبت، 
ماه  یک  در  کنم.   ابراز   ، می برند  رنج   coronaviruS فعلی   شیوع  از  که  ایران 
گذشته ، دیدن انسان  هایی در چین که از این بیماری رنج می بردند بسیار ناراحت 
کننده بود، اکنون ما همان زمان سخت را با مردم در ایران می گذرانیم. می خواهم 
آرزوهای صمیمانه خود را برای همه کارکنان، دانشجویان و خانواده  های آنها برای 

شما بفرستم تا در این دوره مقاوم و سالم بمانند.
 وی در ادامه این پیام آورده است: ویروس مرز نمی شناسد و به آن احترام 
جهانی  در  ما  که  می کند  یادآوری  ما  به  دیگر  بار  ناگهانی  شیوع  این  نمی گذارد. 
اجماع  این  شوند.  جهانی  می توانند  راحتی  به  محلی  مسائل  که  می کنیم  زندگی 
پاسخ  چالش هایی  و  بحران  ها  مقابل چنین  در  باید  جامعه جهانی  اینکه  بر  مبنی 

دهد، اهمیت همکاری بین المللی را برجسته می کند.
وی در ادامه آورده است: ما از همکاری هایی که با دانشگاه علوم کشاورزی 
هم  با  که  دوستی  از  ایم،  کرده  ایجاد  سال ها  طول  در  گرگان   طبیعی  منابع  و 
ساخته ایم، قدردانی می کنیم. امیدوارم که در آینده همکاری  های خود را بیشتر 

تقویت کنیم.
چین و ایران دو کشور با تاریخ افتخارآمیز هستند. هیچ مشکلی نمی تواند ملت 
چین و ایران را شکست دهد. زمستان سرانجام می گذرد و بهار حتما فرا می رسد.

رییس مرکز تحقیقات آکادمی علوم چین در پایان این پیام تاکید کرده 
ایران اعالم  با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  و مردم  ما  است: 
در  موفقیت  و  برای سالمتی  را  ما  همدلی  و  آرزوها  بهترین  می کنیم.  همبستگی 

برابر این بیماری همه گیر، پذیرا باشید.

انتشار دو عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه
در   criSPr/caS فناوری  کاربردهای  و  مبانی  کتاب  و  کاری  مبانی سبزی  کتاب 
دستکاری ژنتیکی گیاهان، توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان منتشر شد.
گفتنی است: کتاب “مبانی سبزی کاری” توسط دکتر مشایخی و دکتر موسوی زاده 
دستکاری  در   criSPr/caS فناوری  کاربردهای  “مبانی  کتاب  و  صفحه   ۴۶۸ در 
ژنتیکی گیاهان” توسط دکتر خوشحال سرمست و در ۱۲۴ صفحه گردآوری شده 

است.

**********
دیدار مسئوالن و کارکنان دانشگاه با مادران شهدا 

و  زن  روز  )س(،  زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  ایام  با  همزمان 
گرامیداشت مقام مادر و با هدف تکریم خانواده های معظم شهدا و در راستای 
اجرای طرح دیدار از ۱۳۴۳ مادر شهید در سراسر استان جمعی از مسئوالن 
و کارکنان دانشگاه با حضور در منزل شهیدان محمدحسین لطفی، حسین 
شهرآبادی و عیسی موسوی ضمن دیدار با خانواده های معظم این شهیدان با 
آرمانهای شهدا تجدید بیعت نموده و از جانفشانی آنان و صبر و صالبت مادران 

شهدا تقدیر و تشکر نمودند.

**********
کسب عنوان برتر توسط روابط عمومی دانشگاه در 

سومین جشنواره فیلم کوتاه

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد در 
و  علم  پارک های  و  دانشگاه ها  عمومی  روابط  کوتاه  فیلم  سومین جشنواره 
فناوری منطقه دو کشور، عنوان برتر در بخش فیلم حوزه روابط عمومی را 

به دست آورد.
در اختتامیه این جشنواره که به میزبانی دانشگاه گنبدکاووس برگزار شد دانشگاه ها و 

پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور با ۴۳ اثر شرکت کرده بودند.
 در لوح سپاس اهدایی به مسئول روابط عمومی دانشگاه که به امضای مشترک 
دکتر عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دکتر طهماسبی رئیس دانشگاه گنبدکاووس رسیده، آمده است: تولید آثار 
نوین در حوزه روابط عمومی ها و استفاده از ابزارهای جدید می تواند در انتقال صحیح تر 

و کامل تر پیام ها و محتوای تولیدی موثر باشد.
 گفتنی است: فیلم کوتاه ارسال شده به این جشنواره با موضوع نقش روابط عمومی 

در سازمان تولید شده بود.
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وزیر علوم درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان را تسلیت گفت

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور پیامی، درگذشت 
دکتر اسماعیل دردی پور، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان را تسلیت گفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، متن پیام تسلیت دکتر غالمی 
خطاب دکتر علی نجفی نژاد، رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان به شرح زیر است: خبر درگذشت همکار ارجمند آقای دکتر اسماعیل دردی 

پور عضو هیئت علمی آن دانشگاه موجب تاسف و تالم اینجانب گردید.
اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور، این ضایعه را به جناب عالی، 
همکاران محترم و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از خداوند متعال، رحمت و 

غفران الهی برای ایشان مسألت می نمایم.

**********
به مناسبت هفته منابع طبیعی؛ 

مراسم نمادین درختکاری و غرس نهال در دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی، مراسم نمادین درختکاری و غرس نهال، 
دانشگاه  پردیس  در  دانشگاه  ریاست  با حضور  ماه  اسفند  امروز، چهاردهم 

برگزار شد.
شایان ذکر است: در این مراسم از کارکنان فضای سبز دانشگاه به پاس ارائه خدمات 

طی سال جاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.

**********
ارائه مقاله علمی پژوهشی مدیرعامل واحد فناور مستقر در مرکز رشد 

در هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، بیست و پنجم 
مهندس  آن  طی  که  شد  برگزار  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  ماه  دی 
به  دانشگاه  رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحد  مدیرعامل  قارزی،  مصطفی 
در  جاذب  لوله های  انواع  “بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  علمی  مقاله  ارائه 

کلکتورهای حرارت خورشیدی” در قالب سخنرانی پرداخت.
گفتنی است: این واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه در زمینه بهینه سازی و 
مقاوم سازی سامانه های خورشیدی و استفاده از انرژی های پاک فعالیت داشته و در 
نظر دارد با تولید سامانه های خورشیدی بهینه شده رشد چشمگیری را در صنعت 

انرژی های تجدیدپذیر به وجود آورد.

به میزبانی خانه طبیعت صورت گرفت:
برگزاری مراسم های متنوع به مناسبت روز ملی هوای پاک

به مناسبت روز ملی هوای پاک مراسم  های متنوعی در خانه طبیعت گرگان 
برگزار شد.

مدیر خانه طبیعت گرگان در این خصوص گفت: امروزه در دنیا به منظور. جلب 
توجه مردم به موضوعات زیست محیطی و زندگی سالم در مسیر رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می شود که 

بیست و نهم دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک از جمله این مناسبت ها است.
دکتر مرجان محمدزاده افزود: ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه خصوصاً 
کودکان و نوجوانان، کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش آگاهی 

آن ها می باشد.
آموزش  و  فرهنگ سازی  جهت  گرگان  طبیعت  خانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
متوالی  روز  سه  برای  گرگان  شهر  سطح  در  مختلف  مدارس  دانش آموزان 
و  بیست  روز  در  برنامه های متنوعی را در نظر گرفته است خاطرنشان کرد: 
زیست  محیط  اداره  و  گرگان  استانداری  همکاری  با  طبیعت  خانه  ماه  دی  هشتم 
محیط  همراه  و  هوایار  آموزان  دانش  از  نفر   ۵۰ حدود  پذیرای  گرگان،  شهرستان 
زیست و مربیان مدرسه ابتدایی دخترانه »خاتم االنبیا« و مدرسه دوره اول متوسطه 

دخترانه »سفر  روان« بود.
با همکاری گروه  در روز بیست و نهم دی ماه،  دکتر محمدزاده در ادامه افزود: 
با  پاک  ملی هوای  روز  مناسبت گرامی داشت  به  قاصدک، جشنی  نمایش عروسکی 
حضور ۱۳۰ نفر از دانش آموزان پایه های پیش دبستان و اول ابتدایی و مربیان مدارس 
پسرانه »سما واحد گرگان« و »ذهن برتر« در دو نوبت اجرا گردید و کودکان با واژه های 

هوای پاک و آلودگی و منابع آالینده بیشتر آشنا شدند.
وی در پایان بیان داشت: در روز سی ام دی ماه نیز با همکاری اعضای هیأت علمی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آموزش مباحث علمی و بازدید برای 
۱۲۰ نفر از دانش آموزان پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی »مدرسه دخترانه جهان 

دانش« و »مدرسه پسرانه پیوند« در دو نوبت برگزار شد.
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مراسم جشن کوثر ویژه والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت 
مقام مادر و روز زن، بیست و ششم بهمن ماه با حضور کارکنان خانم دانشگاه 

در سالن خلیج فارس برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین طاهری مسوول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری با اشاره به مقام واالی حضرت زهرا)س( به عنوان افتخار 
دین اسالم گفت: اسالم برای زن، از همان ابتدای تشکیل خانواده و حتی قبل از آن، 

مقام و جایگاه بلند مرتبه و احترام و حیثیت خاصی قائل شده است.
وی با ذکر روایتی از حضرت مهدی )عج( که الگوی خودشان را حضرت 
زهرا )س( قرار داده اند افزود: در جامعه امروزی که نظام سرمایه داری غرب با تهاجم 
فرهنگی خود سعی دارد الگوی غیرانسانی برای زنان و دختران مسلمان ارایه کند 
بهره گیری از ارزش ها و الگوهای مذهبی و دینی همانند حضرت فاطمه )س( می تواند 

راهگشا برای پرهیز از الگوهای غیرعرفی و شرعی باشد.
در ادامه این مراسم خانم دکتر شعبانپور مشاور رییس دانشگاه با اشاره به 
جایگاه و اتفاقات پر فراز و نشیبی که برای زنان در طول تاریخ بوجود آمده 
گفت: شرایط امروز زنان در جامعه نسبت به گذشته بهتر شده است ولی همچنان این 

جایگاه مطلوب و شایسته زنان جامعه ما نمی باشد.
وی کار کردن زنان در جامعه اسالمی را نشان دهنده حمایت اسالم از این 
موضوع دانست و افزود: خانواده به عنوان اولین و تاثیرگذارترین نهاد در جامعه 
نقش باالیی را در تعیین ارزش ها و قوانین، آموزش اخالق و رفتارهای مناسب در 

جامعه به فرزندان بر عهده دارد.
شایان ذکر است: از دیگر برنامه های این مراسم می توان به سخنرانی دکتر ساوری 
به عنوان مشاور روانشناس و اجرای برنامه موسیقی گروه دف نوازی اهوراییان اشاره کرد.

مراسم جشن کوثر ویژه والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت مقام مادر 
و روز زن در دانشگاه برگزار شد

دانشگاه، شانزدهم  منابع  وتوسعه  مالی  اداری،  معاون  معارفه  و  تکریم  آیین 
بهمن ماه در سالن رشد دانشگاه برگزار شد که طی آن از زحمات دکتر بهنام کامکار 
تقدیر و به جای ایشان دکتر مهدی مفتاح هلقی به عنوان سرپرست معاونت اداری، 

مالی و توسعه منابع دانشگاه منصوب شد.
در ابتدای این مراسم دکتر نجفی نژاد ضمن تبریک ایام ا.. دهه فجر و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب،  بویژه شهدای نوزدهم بهمن  گرگان گفت: با گذشت ۴۱ 
سال از پیروزی انقالب اسالمی، ما با بازگویی اتفاقات ایام انقالب می توانیم قدردان خون شهدا 

باشیم و در جهت تحقق آرمان های انقالب گام برداریم.
رییس دانشگاه با دعوت از جامعه دانشگاهی به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
و انتخابات مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: هرچند نامالیمات و فشارهای ناشی 
از تحریم های ظالمانه برای مردم سختی هایی را بوجود آورده ولی با حضور مردم در این 

صحنه ها دشمان ایران اسالمی نا امیدتر خواهند شد.
وی از تالش های دکتر کامکار و خدماتی که در دوران مدیریت خود داشتند 
تشکر کرد و گفت: با توجه به تجربه و سوابق خوب مدیریتی و موفق دکتر مفتاح، ضمن 
تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان، از همه کارکنان می خواهم تا همچون گذشته برای به 

ثمر رساندن اهداف دانشگاه از هیچ تالشی دریغ نکنند.

در ادامه دکتر بهنام کامکار با اشاره به تجربه فصل جدیدی که به عنوان مدیریت 
در دانشگاه داشته گفت: دوره ای بسیار بی حاشیه، پرخاطره و اثرگذار برای من بود و به 
عنوان دبیر معاونت های مالی اداری دانشگاه های منطقه ۲، وضعیت مالی و اعتباری دانشگاه 

را نسبت به سایر دانشگاهای این منطقه مناسب تر و بهتر می دانم.
وی به صحبت هایی که در جلسه معارفه خود در مورد محوریت کاری اش داشت 
پرداخت و افزود: انضباط اداری، عدالت اداری، ساماندهی به فرایندهای کاری مجموعه 
اداری و انقالب نرم افزاری را با کمک کلیه همکاران و حمایت های رییس دانشگاه توانستیم 
با موفقیت به سرانجام برسانیم تا به اهدافی که به دنبال آن بودم در این دوره کوتاه مدیریت 

خود برسم.
همچنین دکتر مهدی مفتاح هلقی به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری، 
مالی و پشتیبانی منابع دانشگاه از اعتماد رییس دانشگاه نسبت به این انتخاب 
تشکر کرد و گفت: شعار اصلی من عدالت و انضباط کاری بین همه همکارانم می باشد که 

امیدوارم با حمایت و تالش همه همکاران بتوانیم به این اهداف دست یابیم.
کلیه  از  افزود:  با اشاره به استفاده از خرد جمعی در مدیریت کاری خود  وی 
همکاران این حوزه می خواهم با اخالق مداری و داشتن اتحاد و همدلی کارهای دانشگاه را 

به خوبی پیش ببریم.

آیین تکریم و معارفه معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه برگزار شد
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مراسم چهلمین روز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
 و شهدای سانحه هوایی برگزار شد

به همت اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه وهمزمان با ایام ا... دهه مبارک 
فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  جمعی از دانشگاهیان دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور در منزل شهید ماستری، 

با خانواده آن شهید دیدار کردند.
الزم به ذکر است: شهید ماستری از شهدای دوران انقالب اسالمی است که 
در بیست ویکم بهمن ماه ۱۳۵۷ و در حین تظاهرات علیه رژیم ستمگر پهلوی به 

مقام واالی شهادت نائل آمد.
گفتنی است: در این دیدار از فرزند شهید ماستری که از اعضای هیأت علمی 

دانشگاه می باشد با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق صورت می گیرد؛ 

ایجاد صندوق علمی و پژوهشی با هدف 
حمایت از پایان نامه ها

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی،دولت با 
ایجاد صندوقی با عنوان »صندوق توسعه علمی و پژوهشی« سعی 

دارد از پایان نامه های دانشجویی حمایت کند.
به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت 
پایدار  منابع  ایجاد  تکمیلی،  تحصیالت  به  تسهیل دسترسی  عالی،  آموزش 
و  نامه ها  پایان  از  منابع عمومی، حمایت  از  استفاده  بهره وری در  افزایش  و 
رساله های تحصیالت تکمیلی، طرح های پسادکتری در جهت حل نیازهای 
کشور و مشارکت در طرح های تحقیقاتی صندوق توسعه علمی و پژوهشی 

کشور تشکیل می شود.
این صندوق وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و به 
عنوان یک نهاد عمومی، غیردولتی، دارای استقالل استخدامی، اداری، مالی و 
معامالتی است و بر اساس اساسنامه و مصوبات هیات امنا در چهارچوب قوانین 

و مقررات مربوطه زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.

دیدار جمعی 
از دانشگاهیان 

دانشگاه با خانواده 
شهید  ماستری

به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
سانحه هوایی، مراسم یادبودی با حضور ریاست دانشگاه، مسوول نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری و جمعی از کارکنان دانشگاه در مسجدالنبی)ص( برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین طاهری به وعده مقام معظم رهبری 
در مورد شکست نقشه های دشمن اشاره کرد و گفت: دشمنان برای حذف این نظام 
برنامه ریزی کرده و با راه های مختلف به دنبال رسیدن به اهداف شوم خودشان بودند که با 
حضور مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن، نقشه هایشان شکست خورد و نتوانستند به 

اهداف خود دست یابند.
مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه افزود: بخش هایی از آیات 
قرآن را می توان در زندگی شهید سلیمانی مشاهده کرد آنجا که خداوند فرموده اند کسانی که 
در میدان جهاد حضور دارند، در محضر من دارای فضیلت و برتری هستند و هدایت تکمیلی 

خداوند شامل جهادگران و بندگان مخلص و با تقوا است.
رهبری  معظم  مقام  نماینده  شیرازی  آیت ا...  از حضرت  خاطراتی  نقل  با  وی 
در نیروی قدس سپاه در خصوص شهید سلیمانی گفت: یکی از مهمترین صفات 
این شهید این بود که تکبر، غرور و منیت در کارهای او جای نداشت و همیشه به دنبال 

خودسازی بودند.
حجت االسالم و المسلین طاهری با اشاره به فراز هایی از وصیت نامه شهید سلیمانی 
گفت: در وصیت نامه ایشان عباراتی بود که نشان از مطالعه دقیق ایشان داشت و محبوبیت در 

زمان حیات و شهادت وی از جایگاه واالی ایشان در بین مردم حکایت داشته و دارد.
وی از عالقه شهید سلیمانی به مقام معظم رهبری گفت و افزود: نکته کلیدی در 
وصیت نامه ایشان پشتیبانی از والیت فقیه است و در این وصیت نامه به مردم تاکید کرده اند 

که والیت فقیه را فراموش نکنند.

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا طاهری، دکتر محمد مازندرانی،

 دکتر محمدرضا کاوسی، دکتر فاطمه رفیعی، دکتر حسین کاظمی،

 رمضانعلی کشیر،  دکتر علیرضا علی عرب و زینب گرائیلی  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.
همچنین در این ایام،  دکتر اسماعیل دردی پور از اعضای هیات علمی 

دانشگاه، خانم شوکت ترمیمی از همکاران بازنشسته و مهندس اصغر بزاری 
از دانش آموختگان قدیمی دانشگاه به دیدار معبود شتافتند که روابط عمومی 

دانشگاه، ضایعه درگذشت اندوهناک این همکاران ارجمند را به خانواده داغدار 
آنها و تمامی کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
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مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه دو کشور از بیست و هفتم بهمن ماه لغایت دوم اسفند ماه به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار 
شد که طی آن تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه موفق شد ضمن کسب مقام قهرمانی در این مسابقات سهمیه حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را کسب نماید.

الزم به ذکر است: این مسابقات با حضور ۱۰ تیم از دانشگاه های منطقه ۲ کشور برگزار شد.
گفتنی است: در پایان این مسابقات پس از تیم فوتسال دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تیم های فوتسال دانشگاه گیالن و دانشگاه گلستان به ترتیب موفق به 

کسب مقام دوم و سوم مسابقات شدند.
شایان ذکر است: دو تیم برتر این مسابقات موفق به راهیابی به المپیاد ورزشی دانشجویان که در سال ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه گیالن برگزار خواهد شد، گردیدند.

کسب عنوان قهرمانی و راهیابی تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان به المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی، بیست وهشتم 
بهمن ماه با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، دکتر منصور غالمی وزیر 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  دکترسورنا  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
جمهوری در سالن اجالس سران برگزار شد که طی آن دکتر افشین سلطانی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ارائه طرح مدل سازی 
گیاهان زراعی و کاربردهای آن موفق به کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی در 

کارگروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی گردید.
الزم به ذکر است: در این جشنواره از ۱۵ طرح برتر تقدیر به عمل آمد که از این تعداد ۱۰ 

طرح داخلی، چهار طرح خارجی و یک طرح ایرانی مقیم خارج بوده است.

شیمیایی،  فناوری های  شامل  تخصصی  گروه  هفده  در  طرح ها  است:  ذکر  شایان 
مکانیک، برق و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم 
پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالورژی و انرژی های نو، زیست 
و  افزار  نرم  مهندسی  هوافضا،  فناوری نانو،  زیست،  پزشکی، محیط  پایه  علوم  و  فناوری 
فناوری اطالعات، مکاترونیک و صنایع دفاعی در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل 
به   نوآوری  و  ابتکار  توسعه ای،  طرح های  کاربردی،  پژوهش های  بنیادی،  پژوهش های 

جشنواره بین المللی خوارزمی ارایه شده بودند.
گفتنی است: جشنواره بین المللی خوارزمی با بیش از ربع قرن تجربه به عنوان مهمترین 

رخداد علمی در سطح ملی و بین المللی می باشد.

کسب رتبه دوم پژوهش های 

بنیادی، توسط عضو هیأت علمی 

دانشگاه در سی و سومین جشنواره 

بین المللی خوارزمی


