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علوم  دانشگاه  تاسیس  سالگرد  پنجمین  و  شصت  آغاز  نکوداشت  آیین 
دانشگاهی،  و   استانی  مسئولین  با حضور  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
جمعی از روسای سابق، پیشکسوتان، کارکنان و دانشجویان، بیست و هفتم 
دانشگاه  نوآوری  مجتمع  در  واقع  هیرکان،  اجتماعات  سالن  در  ماه،  مهر 

برگزار شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
گرامیداشت میالد حضرت محمد)ص( و آغاز هفته وحدت گفت: امیدوارم نزاع، 
تفرقه و تنش های بین مسلمانان که برنامه استعماری دشمنان است به زودی پایان یافته 

و شاهد وحدت هرچه بیشتر در بین مسلمانان جهان باشیم.
دکتر نجفی نژاد افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مهرماه 
سال ۱۳۳۶ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، برای مدیریت منابع طبیعی در کشور 

تأسیس شد و امروزه شاهد پیشرفت، توسعه، تحول و پویایی در این مجموعه هستیم.
راه اندازی  برای  سرزمین  آمایش  و  مکان یابی  بحث  اینکه  به  اشاره  با  وی   
دانشگاه موضوعی برجسته در تاریخ دانشگاه است افزود: بر اساس منابع شفاهی 
بررسی  به  کارشناسان  از  تیمی  دانشگاه  تاسیس  مکان  انتخاب  برای  مکتوب،  اسناد  و 
مناطق شمال کشور پرداختند و نهایتاً شهر گرگان با توجه به استراتژیک بودن آن، دارا 
بودن اکوسیستم های مختلف، وجود انواع جوامع گیاهی و جانوری و تنوع زیستی باال 

انتخاب شد.
ارزشمندی که طی سال های  از کارهای  اینکه یکی  بیان  با  دکتر نجفی نژاد 

اخیر صورت گرفت، جمع آوری، تدوین و چاپ کتاب تاریخچه دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی بود تصریح کرد: این کتاب می تواند به عنوان میراثی با 

اهمیت برای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن تاکید بر اینکه 
هیچ سازمانی نمی تواند بدون برنامه و نقشه راه، مسیر پیشرفت و توسعه را طی 
کند گفت: به همت خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، تدوین برنامه و سند تعالی و آینده نگاشت دانشگاه در افق ۱۴۲۵ انجام شده و 

به عنوان مبنای کار و فعالیت دانشگاه قرار خواهد گرفت.
وی اذعان داشت: اکنون فعالیت در دانشگاه ها دیگر صرفا آموزش محور نبوده و 
دانشگاه ها در راستای رفع مشکالت و چالش های موجود در جامعه فعالیت می کنند و 
نیاز است در این راستا، دانشگاه ها خود را با پیشرفت های تکنولوژی روز تطبیق داده تا 

نقش موثرتری در این زمینه ایفا نمایند.
دکتر نجفی نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر توجه به فناوری و ارتباط با جامعه 
به عنوان یک اصل در دانشگاه ها مورد  و صنعت و مداخله موثر در موضوعات جامعه 
توجه قرار گرفته و مجتمع نوآوری در دانشگاه به عنوان کانون ایده پردازی و فعالیت های 

نوآورانه و فناورانه با همین هدف راه اندازی شده است.
بواسطه  گلستانی،  نگار  تاریخ  رجایی،  رحمت ا...  از  مراسم  این  در  است:  گفتنی 
جمع آوری و تدوین کتاب تاریخچه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 

اهدا لوحی تقدیر شد.

آیین نکوداشت آغاز شصت و پنجمین سالگرد تاسیس 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

حجتاالسالموالمسلمینطاهری:

توجه به تزکیه در کنار دانش، موجب رشد و بزرگی انسان می شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در آیین نکوداشت آغاز 
شصت و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

ضمن تبریک هفته وحدت و آغاز شصت و پنجمین سال تاسیس دانشگاه، یاد و 
خاطره تمام کسانی که در راستای اعتالی دانشگاه نقش داشته اند، علی الخصوص 
مهندس عابدی به عنوان موسس و اولین رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان را گرامی داشت.
حجت االسالم و المسلمین طاهری به بیان ویژگی های پیامبر اکرم )ص( پرداخت 
و تصریح کرد: پیامبر اسالم، پیامبر رحمت است و رحمت ایشان مختص مسلمانان و 

انسان ها نبوده و شامل تمامی موجودات عالم می شود.
 ایشان سپس بر توجه معلمان و استادان به تزکیه و تعلیم، به عنوان دو رکن 
اساسی تاکید کرد و گفت: توجه به تزکیه در کنار علم و دانش موجب رشد و بزرگی انسان 

خواهد شد.
وی در پایان بر ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها با صنعت و لزوم مداخله دانشگاه ها 
در تصمیمات مربوط به جامعه تاکید کرد و افزود: نیاز است تا شرایطی فراهم شود که 

پیشرفت های علمی دانشگاه ها، در سطح جامعه اثرگذار باشد و به رفع مشکالت کمک کند.
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مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور سردار 
علی ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان، 
دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه و جمعی از اساتید، کارکنان 
و دانشجویان، ششم مهرماه، به صورت حضوری و مجازی 

در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و  مقدس  دفاع  هفته  نکوداشت  ضمن  مراسم  این  در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تسلیت اربعین 
حسینی گفت: امیدوارم منش و مرام امام حسین )ع( در زندگی ما 

جاری و زندگی ما به آموزه های آن امام همام منور گردد  .
 دکتر نجفی نژاد افزود: در سال ۱۳۵۹ صدام به نمایندگی 
از ابرقدرت های شرق و غرب دنیا، با هدف ایجاد تزلزل در انقالب 
و  اهداف  به  اسالمی  دستیابی جمهوری  عدم  و  اسالمی  نوپای 
آرمان ها و در نهایت از بین بردن یکپارچگی نقشه جغرافیایی ایران 

به کشورمان حمله کرد، که رشادت و پایداری مردم و درایت امام 
راحل )ره( نقشه های آنان را نقش بر آب نمود.

دفاع  سال  هشت  درس  بزرگترین  اینکه  بیان  با  وی 
مقدس، مقاومت، ایستادگی و پایداری است تصریح کرد: 
تحریم ها از دوران جنگ وجود داشت و در طول دوران دفاع مقدس 
شرایط اقتصادی کشور بسیار نامناسب بود اما ملت ایران توانستند 
با تبدیل این تحریم ها به فرصت، به بسیاری از دانش ها، امکانات و 

تجهیزات، دست یافته و خودکفا شوند.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در پایان با اشاره به اینکه امروزه شیوه، میدان، ابزار و ادوات 
جنگ تغییر یافته است خاطرنشان کرد: ملت ایران با بصیرت، 
آگاهی و شناخت شرایط موجود در دنیا و بهره گیری از مکتب دفاع 
مقدس و عزم و ایستادگی خود می تواند در جنگ امروز، که جنگ 

اقتصادی است، مثل همیشه سربلند و پیروز باشد.

 به همت کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و با همکاری اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران و موسسه تحقیقات شیالتی 
کشور، نشست تخصصی با عنوان »گونه های مهاجم و تغییر اقلیم« به صورت 

مجازی برگزار شد.
در این نشست که با حضور عالقمندان، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
کشور و همچنین دانشجویان و فعاالن حوزه محیط زیست کشور برگزار شد، حاضرین به 
بررسی پدیده تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی و آثار آن در تمامی زیستگاه های آبی، 

خاکی و بر فون و فلور پرداختند.

 سپس توجه به محوریت آب در مدیریت و برنامه ریزی هر نوع توسعه ای اعم از کشاورزی و 
صنعت به منظور احیا و حفظ ذخایر و تنوع زیستی مورد تأکید قرار گرفت.

 از دیگر موارد مطرح شده در این نشست، توجه به گسترش و تشدید اثرات گونه های 
مهاجم بر اثر تغییرات اقلیم بود که باید در تمامی ابعاد از ورود و گسترش آنها جلوگیری کرد 
و از گونه های بومی و راهکارهای سازگار با طبیعت با حداکثر کارایی و حداقل اثرات زیستی 

بهره برد.
 حاضرین در این نشست تخصصی اعتقاد داشتند که تصمیمات و طرح ها بر اساس 
حوزه های آبریز برنامه ریزی شده و با توجه به شرایط موجود و مشکالت بوجود آمده نیاز است 
نسبت به اصالح  و از بین بردن چالش ها، اقدام و طرح های توسعه ای با به کارگیری متخصصین 

مربوطه تنظیم و اجرا شود.
 در پایان بر تشکیل پایگاه اطالعاتی و بانک داده های گونه های بومی، غیربومی، مجاز و 
غیرمجاز، انجام ارزیابی ریسک محیط زیستی گونه های غیربومی قبل از معرفی گونه و نیز 
جابجایی های داخلی و نیز نظارت و پایش های علمی گسترده از نظر مهاجم شدن و میزبانی 

آفات و بیماری ها در گونه های غیربومی معرفی شده تاکید شد.

موزه تاریخی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور 
دکتر مکتبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان گلستان، مهندس 
حمیدی، فرماندار شهرستان گرگان و جمعی از کارکنان دانشگاه، سه شنبه، 

بیست و هفتم مهر ماه، در ساختمان مجتمع نوآوری دانشگاه افتتاح شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حاشیه این افتتاح 
گفت: با توجه به وجود وسایل، مدارک و مستندات تاریخی در واحد های مختلف 
دانشگاه نیاز بود تا موزه ای در دانشگاه راه اندازی شود که امروز شاهد این افتتاح هستیم.

گفتنی است: در این موزه، بخشی از ابزارها و وسایل قدیمی، اسناد و مدارک 
تاریخی و تصاویر مختلف از زمان تاسیس و راه اندازی آموزشگاه عالی جنگل و مرتع 
درسال ۱۳۳۶ تا ارتقا این مجموعه به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 

معرض دید عالقمندان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با صدور پیامی درگذشت اندوهناک زنده یاد مهندس محمد 
عابدی، اولین رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان را به خانواده معزز آن مرحوم،مردم فهیم استان و عموم 

جامعه فرهیخته دانشگاهی تسلیت گفت.
علوم  دانشگاه  تاسیس  سالگرد  پنجمین  و  آغاز شصت  شاهد  که  روزهایی  در  است:  آورده  پیام  این  در  نجفی نژاد  دکتر 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هستیم، فقدان این استاد گرانقدر و مدیر پرتالش و سخت کوش که نزدیک به  یک قرن از 
عمر خود را در راه فراگیری علم و تربیت و پرورش استعدادهای دانشجویان این مرز و بوم سپری کرد، تأسف بار و برای جامعه 

دانشگاهی ضایعه ای جبران ناپذیر است.
رئیس دانشگاه در این پیام افزوده است: جا دارد ضایعه درگذشت این استاد پیشکسوت و مدیر گرانقدر را به خانواده محترم 
و معزز آن عزیز سفر کرده، مردم فهیم استان و جامعه فرهیخته دانشگاهی تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید، رحمت و 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو نمایم.

موزه تاریخی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه برگزار شد

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در پی درگذشت  مهندس محمد عابدی، اولین رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع

همزمانبابرگزاریاجالسجهانیتغییراقلیم:

نشست تخصصی با موضوع گونه های مهاجم 
و تغییر اقلیم در دانشگاه برگزار شد
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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی)ع( و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
مراسم سوگواری امام حسین)ع( و یاران باوفایش و تجدید بیعت با آرمان های 
طاهری،  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با  ماه،  مهر  چهارم  یکشنبه  شهدا، 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به همراه جمعی از مدیران، 

دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین طاهری در این مراسم به مواردی پیرامون فضائل 
حضرت امام حسین)ع( اشاره کرد و گفت: زیارتی که سال هاست مردم با شور و حرارت 
بسیار در اربعین انجام می دهند و هر ساله بر آن افزوده می گردد، چیزی جز خواست و اراده 

حق تعالی نیست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، همزمانی هفته دفاع 
مقدس با اربعین حسینی را دارای موضوعیت و پیام با اهمیتی دانست و افزود: دفاع 
مقدس ذخیره ای بی نظیر و گنجی تمام نشدنی است؛ تکلیف و ضرورت است که گام هرچند 

کوچکی برای گرامیداشت آن برداریم.
شایان ذکر است: از ویژه برنامه های این مراسم می توان به برپایی موکب جاماندگان 
اربعین حسینی)ع( و نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برگزاری نماز پرفضیلت 

جماعت ظهر و عصر، مداحی، قرائت قرآن، سینه زنی و برپایی ایستگاه صلواتی اشاره کرد.
در پایان این مراسم شرکت کنندگان این مراسم در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه حاضر 

و با ادای احترام و تجدید بیعت به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه نورانی آنها تاکید کردند.

برگزاری مراسم اربعین حسینی)ع( و گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نشست مشترک رئیس سازمان ملی و مردمی بکوجا با رئیس دانشگاه 
نشست مشترک دکتر لطفی زاده، رییس سازمان ملی و مردمی بکوجا به همراه 
مهندس فاروقی، نماینده بکوجا در استان گلستان با دکتر نجفی نژاد، رییس 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جمعی از معاونین دانشگاه، 

بیست و پنجم آبان ماه در سالن اندیشه برگزار شد.
عدم  را  جامعه  چالش های  از  یکی  نجفی نژاد  دکتر  نشست  این  در 
استفاده از ظرفیت های مردمی و مشارکت مردم در موضوعات و مسائلی 
که در حوزه های مختلف وجود دارد دانست و گفت: امروزه ضرورت و نقش 
مشارکت مردمی در انجام برنامه های مختلف در اکثر کشورهای دنیا شناخته شده 
قابل  یاری و مشارکت مردم  به  از مسائل  است و تجربه نشان داده  که بسیاری 

حل است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان راه رسیدن به موفقیت 
در یک پروژه را دارا بودن دانش، شناخت فرهنگی و اجتماعی و بررسی تصمیمات 
با رعایت و لحاظ نمودن جوانب علمی دانست و گفت: سازمان های مردم نهاد را 
می توان مهم ترین نهادهای جامعه مدنی دانست که نقش نهاد واسط را بین حاکمیت و 
مردم ایفا می کنند که در صورت تحقق ظرفیت ها، می توانند بازوی دولت در راستای حرکت 

به سمت توسعه یافتگی باشند.
اهمیت  به  اشاره  با  بکوجا  مردمی  و  ملی  سازمان  رییس  نشست،  این  در 
کارآفرینی اجتماعی به عنوان فرایند خلق ارزش جدید مادی یا معنوی گفت: 
مشارکت های مردمی به معنای همکاری داوطلبانه شهروندان در برنامه ریزی جوامع می باشد 

و موجبات توسعه شهری را در تمامی ابعاد فراهم می آورد.
اجتماعی می شود  کارآفرینی  موفقیت  باعث  امروزه  آنچه  افزود:  دکتر لطفی زاده 
بکارگیری توانمندی های فردی یا گروهی ذی نفعان، برای دستیابی به یک هدف گروهی و 

وجود نیازهای مشترک است.
شایان ذکر است: در پایان این نشست، رییس سازمان ملی و مردمی بکوجا از فرآیند 
کاری مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی، پارک کسب و کار دانشجویی، 
کارآفرینی  فعالیت های  دانشجویی،  خوابگاه های  فاضالب  هوازی  تصفیه خانه  سیستم 

دانشجویان، مجتمع نوآوری و کارگاه تولید ماسک بازدید کرد.
گفتنی است: سازمان ملی و مردمی بکوجا، با هدف معرفی مشاغل مولد و تاثیرگذار در 
اقتصاد کشور و در چارچوب بیانیه گام دوم انقالب و سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 

بدون نفت ایجاد و شکل گرفته است.
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 آیین بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و تجلیل از کارکنان پیشکسوت و 
خیرین عرصه کتاب، بیست  و نهم آبان ماه، در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این آیین، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با بیان اینکه یکی از ابزار اصلی 
علم از گذشته تا کنون کتاب بوده است گفت: کتاب با توجه به ماندگار بودن و قابل 

استفاده تر بودن، از گذشته های دور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
 دکتر رضایی افزود: تهیه کتاب خوب و قابل استناد، کار بسیار دشواری است و کسانی 
که کتاب را برای آگاهی دیگران تدوین کرده و در این راستا تالش می کنند از جایگاه ویژه ای 

برخوردار هستند.
 وی تصریح کرد: وظیفه دانشگاهیان به جز تهیه، تدوین و انتشار کتاب، تحویل افرادی 

به جامعه است که با کتاب مانوس باشند.
 سپس مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی 

به ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه های این مجموعه در سال جاری پرداخت .
 دکتر سید حسین حسینی فر، راه اندازی نرم افزار آنالین آذرسا، تامین کتب فارسی و 
التین برای کتابخانه مرکزی،  دسترسی مستقیم اعضای هیأت علمی و دانشجویان از خارج 
دانشگاه به پایگاه های سیویلیکا، مقاالت التین )نوین لیب( و...، فراهم نمودن امکان تمدید 
و رزرو آنالین کتاب و همچنین انتشار کتب اعضای هیأت علمی را از جمله اقدامات صورت 

گرفته در این حوزه بیان کرد.
 وی در پایان، ارائه کتابخانه دیجیتال در راستای فراهم نمودن بستر کتابخوانی، ارائه 
خدمات فروش آنالین کتاب و نمایه سازی مجالت و نشریات در سایت را از جمله اهداف 

کتابخانه مرکزی برشمرد.
 گفتنی است: در پایان این مراسم از دکتر ابراهیمی،عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه 
به عنوان یکی از خیرین اهدا کننده کتاب و خیرالنسا ایزدپناه، از کارکنان کتابخانه دانشگاه که 

به افتخار بازنشستگی نائل شده است تقدیر شد.
 همچنین از دکتر سیدجواد صانعی، دکتر میثم ساالرجزی و فاطمه سادات موسوی به 
عنوان اعضای هیات علمی و کارمندان کتابخوان برگزیده دانشگاه و از انوشه فاضلی، مازیار 
جهانی، متین کاظم زاده بهنمیری، سیده مبارکه خاندوز و سید محمد متین شیخ االسالمی 

به عنوان دانشجویان برگزیده، تقدیر به عمل آمد.

همزمان با سومین روز از بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران،آیین اختتامیه جایزه کتاب سال و تجلیل از خادمان حوزه نشر و کتاب 
نهاد کتابخانه های  ارشاد اسالمی،  و  با حضور مدیران کل فرهنگ  گلستان 
عمومی، دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، اوقاف و امور خیریه 
استان گلستان، جمعی از فرمانداران، روسای ادارات استانی و شهرستانی، 
در  ماه،  آبان  و ششم  بیست  کتاب،  فعاالن حوزه ی  و  اعضای شورای شهر 

تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ضمن  ابتدای  در 
تبریک هفته کتاب، گفت: افتخار می کنیم پیرو دینی هستیم که معجزه پیامبرش 

کتابی است که برای همه عصرها و نسل ها باقی می ماند و رمز و راز رستگاری است.
دکترکشمیری در ادامه درباره روند برپایی جایزه کتاب سال استان گلستان 
مطالبی را عنوان کرد و افزود: در این دوره از کتاب سال گلستان، ۱۴۱ عنوان 
کتاب از سوی ۹۸ شخص حقیقی و ۴۳ نهاد حقوقی به منظور داوری ارسال شد که 
پس از داوری های انجام شده، چهار اثر برگزیده و هفت اثر شایسته تقدیر امروز معرفی 

می شوند.
در ادامه برنامه برگزیدگان جایزه کتاب سال استان گلستان معرفی شدند که در میان 

برگزیدگان این دوره از جایزه کتاب سال استان گلستان، دکتر غالمحسین عبداهلل زاده 
و دکترمحمدشریف شریف زاده، از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و  نویسندگان کتاب »زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی« 

به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
گفتنی است؛ »جایزه کتاب سال گلستان« به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلستان و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و موسسه نام آوران استارباد برگزار شد.

برنامه گلگشت پاییزی ویژه کارکنان خانم دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نوزدهم آبان 
به همت امور بانوان و خانواده دانشگاه و با همکاری 
جنگل  بقیه ا...  اردوگاه  محل  در  مختلف  واحدهای 

آموزشی، پژوهشی شصت کال برگزار شد.
شعبان پور،  دکتر  حضور  با  برنامه  این  است:  گفتنی 
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده، اعضای هیات 

علمی و جمعی از کارکنان دانشگاه همراه بود.
مراسم  این  برنامه های  جمله  از  است:  ذکر  شایان 
دورهمی  عکاسی،  مسابقه  پیمایی،  شاد  به  می توان 
روانشناسی، اجرای برنامه موسیقی و دف نوازی گروه شاد 

بانو و صرف ناهار اشاره کرد.

آیین بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی در دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

درآییناختتامیهکتابسالاستانگلستانصورتگرفت:

معرفی کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان اثر برگزیده

برگزاری برنامه گلگشت پاییزی ویژه کارکنان خانم دانشگاه
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تفاهم نامه همکارهای مشترک علمی و دانشگاهی بین دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز کاوشگران فن آوران مهران مهین

تفاهم نامه همکارهای مشترک علمی و دانشگاهی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و مرکز کاوشگران فن آوران مهران  مهین بیست و یک مهرماه در دفتر 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به امضا رسید.
هدف از این تفاهم نامه، تقویت و توسعه همکاری های فی مابین با هدف دسترسی و 
بکارگیری تجربه، دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، 
توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی، ترویجی و فرهنگی در موضوعات موردنیاز و 

تایید طرفین می باشد.
 **********

ساعت فرهنگی با موضوع »آموزه های قرآنی در نگاه هنری حافظ به 
زندگی« در دانشگاه برگزار شد

ساعت فرهنگی دانشگاه با موضوع »آموزه های قرآنی در نگاه هنری حافظ به زندگی« با 
حضور دکتر همایون جمشیدیان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

گلستان به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست مجازی دکتر جمشیدیان با اشاره به آموزه های قرآنی در نگاه هنری حافظ 
به زندگی و خواندن ابیاتی از ایشان در خصوص قرآن گفت: بیت صبح  خیزی و سالمت 
طلبی چون حافظ/ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، گویای این است که ایشان  در 

قالب شعر به تفسیر و تدریس قرآن می پرداختند.
  وی افزود: در اشعار حافظ، آیات با نگاه هنری استفاده شده اند و به گونه ای نیست که 

درآن از بایدها و نبایدها سخن گفته و به دنبال نتیجه گیری باشد.
عضو  هیات علمی دانشگاه گلستان با بیان اینکه حافظ در برداشت خود، زندگی را با نگاه 
هنری رصد می کند تصریح کرد: نگاه حافظ در اشعار با پشتوانه آموزه های قرآنی است و 

این نگاه در الیه های پنهانی از اشعار او اشاره شده است.
 وی خاطرنشان کرد: کسی که نگاه هنری به قرآن دارد، قرآن و مفاهیم آن در وجودش 

عجین و آمیخته شده و در کالمش بیان خواهد شد.
گفتنی است: در  پایان این برنامه که به صورت مجازی برگزار شده بود حاضرین به پرسش 

و پاسخ پرداختند.
**********

سردار ملک شاهکوهی: 
حفظ و نگهداری فرهنگ و آرمان های دفاع مقدس، وظیفه آحاد ملت است

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور سردار علی ملک شاهکوهی، فرمانده 
سپاه نینوا استان گلستان، دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه و جمعی از اساتید، کارکنان و 
دانشجویان، ششم مهرماه، به صورت حضوری و مجازی، در سالن خلیج فارس دانشگاه 

برگزار شد.
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان در این مراسم ضمن گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس، ارتحال جانگداز عالم ربانی، حضرت آیت اهلل حسن زاده آملی 

را تسلیت گفت.
 سردار ملک شاهکوهی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس، یک نقطه زرین و مقطعی 
تاریخی در انقالب اسالمی است افزود: عناصر منافق و ضد انقالب پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در شرایطی که کشور هنوز ساماندهی و استقالل کامل نداشت، با انجام ترورهای 
کور و ناجوانمردانه در کشور و ایجاد درگیری در غرب کشور و سپس آغاز حمله عراق به 
ایران، به خیال خام خود، به دنبال سرنگونی انقالب بودند که رهبری امام راحل )ره( و 

مقاومت جوانان، آنان را از رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.
وی بیان داشت: در دوران جنگ، کشور عراق، به پشتوانه ابرقدرت های دنیا، از لحاظ تعداد 
نفرات، امکانات و تجهیزات جنگی بسیار قدرتمند بود اما ملت ایران توانستند با یاری 

خداوند و ایمان خود در این نبرد پیروز شوند.
سردار ملک شاهکوهی تصریح کرد: امروز دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ دفاع 
مقدس در جامعه هستند که درمقابل باید همه ما در جهت حفظ و نگهداری این فرهنگ 

و آرمان های دفاع مقدس تالش کنیم.
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: استقالل، آزادی، امنیت 
و بزرگی ملت ایران در نتیجه ی ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و تکیه بر توان 
داخلی و استعداد جوانان کشور است که باید این فرهنگ گسترش یافته و به نسل جوان 

به درستی منتقل شود.

برگزاری مراسم بزرگداشت عالمه حسن زاده آملی در دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت ارتحال عالم ربانی، حضرت آیت اهلل حسن زاده آملی، امروز، مجلس یادبودی 
باحضور جمعی از اساتید، کارمندان و دانشجویان، در مسجدالنبی)ص( پردیس دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه طی سخنانی درخصوص فضایل و خصوصیات عالمه حسن زاده آملی 
گفت: تفضل الهی و تالش و مجاهدت های این عالمه جلیل القدر در کنار معنویت، از او 

چهره درخشانی ساخته بود. 
  الزم به ذکر است: در این مراسم حاضرین ضمن قرائت قرآن، ثواب این تالوت را به روح 

پر فتوح این عالم وارسته اهداء نمودند.
**********

نشست همکاری مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
شرکت هلدینگ به بان فارمد لوتوس برگزار شد

به منظور تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای علمی واحدهای مستقر در مرکز رشد و 
پژوهشگران و اساتید دانشگاه، نشست مشترک هماهنگی و ارائه خدمات متقابل دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شرکت هلدینگ به بان فارمد لوتوس، درمجتمع 

نوآوری دانشگاه برگزار شد
در این نشست، مقدمات همکاری و مشارکت دو جانبه با حضور مدیر عامل شرکت و 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مورد بررسی و تاکید قرارگرفت. 
از جمله خدمات مورد توافق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با این شرکت 
می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در دستاوردهای علمی واحدهای فناور دانشگاه، 
همکاری در زمینه تسهیل در فروش و صادرات محصوالت و همکاری در تولید انبوه 

محصوالت دانش بنیان اشاره کرد.
**********

مراسم گرامیداشت اربعین حسینی و استقبال از آغاز هفته دفاع مقدس در 
دانشگاه برگزار شد

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی )ع( مراسم زیارت عاشورا با حضور دانشگاهیان، 
چهارشنبه، سی و یکم شهریورماه در مسجد النبی)ص( دانشگاه برگزار شد.

 در این مراسم دانشگاهیان ضمن قرائت زیارت عاشورا، در رثاری امام حسین )ع( و یاران 
باوفایش به عزاداری پرداختند. 

 همچنین به همت ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس دانشگاه، مراسم استقبال از  
نخستین روز هفته دفاع مقدس، با برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع هدیه شهدا )بخشی از 

وصیت نامه شهدا دفاع مقدس( و پخش سرودهای مرتبط با دفاع مقدس برگزار گردید.
**********

برگزاری جلسه مجازی با موضوع مبارزه با استکبارجهانی، رویکردها و 
تاکتیک ها در دانشگاه

ساعت فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، یازدهم آبان، به مناسبت 
گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر النه جاسوسی آمریکا با طرح 
موضوع مبازره با استکبار جهانی، رویکردها و تاکتیک ها و با حضور دکتر عباس سلیمی 

نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و به صورت مجازی برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
با اشاره به رویدادهای حادثه سال ۵۷ و شهادت دانش آموزان و دانشجویان و تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا در بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: نسل جدید ما شناخت درستی 
از آمریکا ندارد و باید با تحلیل درست و آگاهانه از حوادث و رویدادهای تاریخی مرتبط، 

آن ها را در جریان وقایع قرار داد. 
در ادامه دکتر عباس سلیمی نمین ضمن ارائه بحث پیرامون رویدادهای ۱۳ آبان خاطر 
نشان کرد: امروزه برخی از غربگرایان تالش دارند مسئله درگیری و اختالف ایران و آمریکا 
را به حادثه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ ربط دهند و تمام اسناد جاسوسی مستند از تسخیر 
سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان را با این نظریه تطهیر کنند، در حالیکه ملت ها 
می توانند به عنوان نهاد مدنی کارهایی انجام دهند که دولت های حاکم نمی توانند آن را 

انجام دهند. 
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انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 
EcosystEm HEaltH and sustainability عنوان عضو هیأت تحریریه مجله

دکتر حسین کاظمی، عضو هیأت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 EcosystEm HEaltH طبیعی گرگان به مدت سه سال به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله

and sustainability انتخاب شد.

 مجله EcosystEm HEaltH and sustainability وابسته به انجمن اکولوژیک چین بوده 
که در سال ۲۰۱۵ تاسیس و ناشر آن موسسه talyor and Francis است.

این مجله دارای ضریب تأثیر ۳.۱۱۶ بوده و در پایگاه های علمی scopus و Jcr نمایه شده 
است و در هر سال تعداد ۱۲ شماره بصورت ماهانه به چاپ می رسد.

با  ارتباط  در  محققان  پژوهش های  نتایج  انتشار  هدف  با  مجله  این  است:  گفتنی 
پیشرفت های علم اکولوژی، پایداری و اثرگذاری تغییرات جهانی بر سالمت اکوسیستم ها 

منتشر می شود.
**********

مراسم سوگواری حضرت معصومه )س( در دانشگاه برگزار شد

به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه )س(، بیست و پنجم آبان، مصادف با دهم ربیع 
الثانی، بعد از نماز جماعت ظهر، مراسم عزاداری با حضور کارکنان دانشگاه در مسجدالنبی 

)ص( برگزار شد.
 در این مراسم  حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه با اشاره به روایتی از امام جواد )ع( درباره حضرت معصومه)س( گفت:  
همه شیعیان می توانند مشمول شفاعت حضرت معصومه )س( شوند که این بیانگر بزرگی 

مقامی است که این بانو در نزد خداوند متعال دارد.
 وی با بیان اینکه وجود چنین شخصیت بزرگی در کشور مایه افتخار ایرانیان است خاطر 
نشان کرد: وجود آن حضرت همواره منشاء برکات در کشور و حوزه های علمیه بوده است.

حضرت  سوگ  در  سرایی  مرثیه  به  دقایقی  )ع(،  بیت  اهل  مداح  فرخی،  ادامه  در   
معصومه )س( پرداخت.

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

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با محوریت رویدادهای هفته بسیج و روز 
دانشجو، درسالن اجتماعات دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه بر تقویت و انسجام 
هرچه بهتر ویژه برنامه های هفته بسیج و تقارن آن با رویداد تاریخی ۵ آذر گرگان در قالب 

کارگاه و نشست بصیرتی اشاره کرد.
 دکتر نجفی نژاد ضمن اشاره به شرایط فعلی دانشگاه ها و با توجه به عدم حضور دانشجویان، 

بر اجرای برنامه های خالقانه و طرح ایده های نو  تاکید کرد.
 سپس حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه 
)س( گفت: بر اساس روایات و احادیث، باید برای برگزاری برنامه های ویژه در خصوص 

گرامیداشت کریمه اهل بیت )س( اهتمام ویژه ای ورزید.
 وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته بسیج افزود: نیاز است برنامه های مناسبی را در 
این هفته برگزار کرد و نسبت به معرفی و تبیین رویداد تاریخی ۵ آذر گرگان اقدام و 

برنامه ریزی و فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود.
**********

برگزاری سمینار مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و 
دانشگاه sultan agEng tirtayasa اندونزی با موضوع اثرآلودگی های نفتی و 

سموم کشاورزی بر روی آبزیان
 سمینار مشترک دانشجویان کارشناسی شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان با دانشگاه sultan agEng tirtayasa اندونزی به صورت مجازی برگزار شد.
در این سمینار مشترک، دانشجویان کارشناسی دانشگاه اندونزی به ارایه مطالبی در زمینه 
شیالت و در موضوعات اثر آلودگی های نفتی و سموم کشاورزی بر روی آبزیان و الرو آنها 
پرداخته و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شامل امیر حسین 
معنوی، حمید دارخال و زینب محمدی به عنوان داور و عضو پنل به ارایه نظرات خود در 

زمینه موضوعات بیان شده پرداختند.

 الزم به ذکر است: که این سمینار مشترک با مدیریت و هماهنگی دکتر سعید گرگین، 
عضو هیات علمی گروه تولید و بهره برداری آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان برگزار شد.
**********

عضویت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اتحادیه 
بین المللی دانشگاه های شهرهای خواهرخوانده گوانجو

 کنفرانس سالیانه اتحادیه بین المللی دانشگاه های شهرهای خواهرخوانده گوانجو، برگزار 
شد و طی آن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به این اتحادیه بین المللی 

پیوست.
 اتحادیه بین المللی دانشگاه های شهرهای خواهرخوانده گوانجو در سال ۲۰۱۸ با هدف 
تقویت همکاری های علمی به منظور رسیدن به توسعه پایدار در شهرهای خواهر خوانده 

گوانجو تاسیس گردیده است.
 در این اتحادیه ۱۲ دانشگاه از کشورهای استرالیا، کره جنوبی، کانادا، پرتغال، آفریقای 
جنوبی، اوکراین، سوئد، ایتالیا، فنالند، انگلیس و ترکیه عضویت داشتند که دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه دانشگاه چارلز داروین استرالیا، تربیت بدنی 

بالروس، زراگوزا و پلیتکنیک والنسیا از اسپانیا به این اتحادیه پیوستند .
 گفتنی است: دانشگاه گوانجو دانشگاه جامع بوده و دارای قدمتی ۹۰ ساله است و اکنون 

با ۲۰۰ دانشگاه از ۳۳ کشور دنیا همکاری دارد.
**********

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 
عنوان سردبیر وابسته مجله اکواکالچر ریپورتس

دکتر سید حسین حسینی فر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
الزویر به عنوان سردبیر وابسته )associatE Editor( مجله اکواکالچر  گرگان، توسط 

ریپورتس با ایمپکت فاکتور ۲/۳ انتخاب شد.
 مجله اکواکالچر ریپورتس جزو مجالت Q۱ )عضو ۲۵ درصد نخست( در زمینه رشته 

شیالت است. 
الزم به ذکر است: در این مجله چهار ادیتور از کشورهای آمریکا، برزیل، چین و فرانسه 
فعالیت دارند و عالوه بر دکتر سید حسین حسینی فر، یک سردبیر وابسته دیگر از کشور 

هند حضور دارد.
گفتنی است: همچنین ۹ نفر از کشورهای مختلف به عنوان اعضای هیأت تحریریه این 

مجله مشغول به فعالیت هستند.
**********

کسب رتبه نخست دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

مازیار جهانی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم 
المپیاد علمی  بیست و ششمین  منابع طبیعی گرگان، موفق شد  در  و  کشاورزی 

دانشجویی کشور رتبه اول را کسب کند.
وی در مرحله اول المپیاد که در دانشگاه مازندران برگزار شده بود نیز موفق به کسب رتبه 

اول در قطب دو کشوری گردیده بود.
گفتنی است:  سیده فاطمه شریفی، دیگر دانشجوی دانشگاه نیز بعنوان رتبه شانزدهم 

برگزیدگان این بخش جشنواره انتخاب و معرفی شده است.
**********

مراسم گرامیداشت میالد رسول اکرم )ص( و والدت باسعادت حضرت امام 
جعفر صادق)ع( در دانشگاه برگزار شد

به همت معاونت دانشجویی، فرهنگی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و به مناسبت میالد مسعود حضرت محمد مصطفی)ص(، والدت باسعادت حضرت امام 
جعفر صادق)ع( و هفته وحدت، مراسم جشنی، یکم آبان ماه، در مسجدالنبی )ص( برگزار 

شد.
 در این مراسم حجت االسالم والمسلمین طاهری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه به ارائه مطالبی در خصوص فضائل پیامبر عظیم الشأن اسالم پرداخت.

 مدیحه سرایی و مولودی خوانی و پخش شیرینی در بین حاضرین از دیگر برنامه های 
این مراسم بود.

گفتنی است: همچنین به همین مناسبت در مقابل درب ورودی پردیس دانشگاه با توزیع 
شیرینی و پخش مولودی از همکاران دانشگاهی استقبال پذیرایی بعمل آمد.
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بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران با هدف بحث، تبادل دانش فنی و 
انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه های هیدرولیکی 
گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  میزبانی  به  آب  صنعت  و 
کشور  سراسر  اساتید  و  محققان  پژوهشگران،  حضور   با  ماه،  آبان  پنجم 

برگزار شد.
 گفتنی است: با توجه به موقعیت مکانی و شرایط موجود در استان گلستان و 
اهمیت ویژه خلیج گرگان، محوریت اصلی این کنفرانس، هیدرولیک و محیط زیست 

خلیج گرگان بود.

 در این کنفرانس دکترحبیب احمری، از دانشگاه مارلینگتان تگزاس آمریکا، دکتر 
حسین محمد ولی سامانی، از دانشگاه شهید چمران اهواز و  مهندس سید مرتضی 
حسینی، از پیشکسوتان صنعت آب کشور به عنوان سخنرانان کلیدی حضور داشتند.

 در این کنفرانس نشست های تخصصی با موضوعات واکاوي ساختار جدید مدیریت 
آب کشور بر مبناي حوضه آبریز، روند تغییر مؤلفه هاي اقلیمی و تأثیر آن بر نوسانات 
سطح آب در دریاي خزر و خلیج گرگان، سیالب استان گلستان،فرصت ها و تهدیدها، 
حفاظت از خلیج گرگان: اهمیت،چالش ها و راهکارها، بررسی و نقد طرح احیا و نجات 

تاالب بین المللی گمیشان برگزار شد.

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران به میزبانی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

دبیرعلمیبیستمینکنفرانسهیدرولیکایران:
تعداد ۱۷۸ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که از 
این تعداد، ۱۴۹ مقاله توسط هیأت داوران مورد پذیرش 

قرار گرفته است

اینکه کنفرانس  بیان  با  ایران  دبیر علمی بیستمین کنفرانس هیدرولیک 
هرساله  که  است  کنفرانس های کشور  معتبرترین  از  یکی  ایران  هیدرولیک 
بحث  کنفرانس،  بیستمین  اصلی  محور  گفت:  می شود  برگزار  دانشگاه ها  در 
هیدرولیک و محیط زیست خلیج گرگان است و طی آن به مسائل و چالش های 

موجود پرداخته شد.
دکتر امیراحمد دهقانی افزود: هیدرولیک جریان و رسوب سواحل، تاالب ها، خلیج، 
دریا و بنادر، تجهیزات و فناوری های نوین در مهندسی رودخانه و سیالب، اندرکنش 
جریان سطحی با جریان های زیرسطحی و زیرزمینی، مدیریت سیالب: تجربه نگاری و 
هیدرولیک  و  هیدرودینامیک  سیالب،  هیدرولیک  و  رودخانه  مهندسی  آینده پژوهی، 
محاسباتی، هیدرولیک محیط زیستی سامانه های آبی، هیدرولیک جریان در زهکش ها و 
محیط های متخلخل، مدل سازی فیزیکی و آزمایشگاهی سازه های هیدرولیکی، هیدرولیک 
شبکه های آب و فاضالب و مجاری تحت فشار، هیدروانفورماتیک، محاسبات نرم و کاربرد 
rs و gis در هیدرولیک از جمله محورهای کنفرانس بودند که در قالب پنل های تخصصی 

به آنها پرداخته شد.
دبیر عملی این کنفرانس گفت: تعداد ۱۷۸ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد 
که توسط بیش از ۹۸ داور مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۱۴۹ مقاله پذیرفته شد 

که از این میان، تعداد ۷۶ مقاله بصورت شفاهی و ۷۳ مقاله در قالب پوستر ارائه گردید.
 وی خاطر نشان کرد: مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم 

جهان اسالم )isc( منتشر خواهد شد.

رئیسبیستمینکنفرانسهیدرولیکایران:
تغییر رویکرد مدیریت منابع آب از تک بعدی به رویکرد 

تلفیقی و چند رشته ای می تواند در رفع چالش های 
موجود موثر باشد

رئیس بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران گفت: امیدوارم با هم اندیشی هایی 
که در این کنفرانس صورت می گیرد نتایج خوبی حاصل و در اختیار دستگاه های 

اجرایی قرار گیرد.
دکتر نجفی نژاد افزود: در انجمن هیدرولیک ایران به مسئله و موضوع بسیار کلیدی آب 

پرداخته می شود و یکی از جنبه های مهم مدیریت آب، بحث سازه های هیدرولیکی است.
وی بیان داشت: امروزه مسئله آب با چالش ها و مشکالت زیادی از جمله مدیریت، 

برداشت، مصرف و انتقال آب در سطح دنیا و کشور مواجه است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: توسعه 
کشور ها در گرو رفع مشکالت مربوط به آب است و در کشور ما با توجه به اینکه کشوری 
خشک و نیمه خشک است از نظر منابع آبی با مشکل روبرو بوده و نیاز است تا با رویکرد 

مدیریت تلفیقی، چند رشته ای و چند بعدی آب در این زمینه اقدام گردد.
دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه با توجه به پیشرفت های علمی صورت گرفته در 
مبحث آب اما شاخص های موجود رو به بهبود نیست، افزود: ایجاد کارگروه تخصصی 
مشترک با همکاری انجمن های علمی، دانشگاه ها، موسسات و دستگاه های اجرایی برای 
فعالیت های تلفیقی و چندرشته ای می تواند در راستای مدیریت بهتر منابع آبی موثر  باشد.
 وی با تأکید بر نیاز تغییر رویکرد در مهندسی رودخانه ها خاطر نشان کرد: 
معموال در مهندسی رودخانه ها به صورت تک بعدی از سازه های عمرانی استفاده می شود 
که ضمن اثرات منفی بر اکوسیستم زنده رودخانه ها، دارای بار مالی باالیی است و می توان 
در این خصوص با نگاه تلفیقی و استفاده از روش های بیولوژیکی عالوه بر کاهش هزینه 

مهندسی رودخانه، در احیای اکوسیستم زنده رودخانه ها موثر بود.
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آیین اختتامیه بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، با حضور رئیس دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و رئیس این کنفرانس همچنین اعضاء کمیته 
برگزاری و جمعی از اساتید و محققین حوزه آب، ششم آبان ماه در سالن خلیج 

فارس دانشگاه برگزار و با قرائت بیانیه و معرفی نفرات برتر پایان یافت.
رئیس هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در آیین اختتامیه این کنفرانس 
گفت: نشست های تخصصی برگزار شده با موضوعات واکاوی ساختار جدید مدیریت آب 
کشور بر مبناي حوضه آبریز، روند تغییر مؤلفه های اقلیمی و تأثیر آن بر نوسانات سطح 
آب در دریاي خزر و خلیج گرگان، سیالب استان گلستان، فرصت ها و تهدیدها، حفاظت از 
خلیج گرگان: اهمیت، چالش ها و راهکارها، بررسی و نقد طرح احیا و نجات تاالب بین المللی 

گمیشان، طی دو روز و به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
 مهندس حکمی خاطر نشان کرد: برای برگزاری بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران 
با توجه به وقوع سیل در سال ۱۳۹۸ و خسارات ناشی از آن، شهر گرگان و دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نظر گرفته شد تا علل، مسائل و مشکالت ناشی از خشکی 

خلیج گرگان و رودخانه های خشک و فصلی بررسی شود.
دکتر امیراحمد دهقانی، دبیر عملی این کنفرانس نیز با اشاره به تعداد ۱۴۹ مقاله 
پذیرفته شده گفت: در طول برگزاری این کنفرانس تعداد ۷۶ مقاله بصورت شفاهی و ۷۳ 
مقاله در قالب پوستر ارائه شد که  مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی 

علوم جهان اسالم )isc( منتشر خواهد شد.
در این کنفرانس دکتر حسین صبورکازران از دانشگاه تهران رتبه اول دهمین المپیاد 
هیدرولیک ایران، دکتر سید محمدرضا ناقدی فر از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه اول پایان نامه 
برتر سال ۱۴۰۰ در مقطع دکتری، مهندس افسانه کاغذچی از پردیس ابوریحان دانشگاه 

تهران رتبه اول پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد را کسب کردند.
همچنین در دومین جشنواره اختراعات آب و هیدرولیک ایران و در بخش اختراع 
برگزیده، مهندس افشین نادری، محمد حبیبیان و محسن مسعودیان و در بخش ایده 
برگزیده، مهندس رضا تیموری و دکتر امیر احمد دهقانی به عنوان نفرات برگزیده این 

کنفرانس معرفی شدند.
فرزاد  نویسندگی  به  تریب کد ۱۰۶۸  به  برتر  مقاالت  بخش  در  شایان ذکر است: 
عالی و علیرضا وطن خواه، کد ۱۱۳۸ به نویسندگی محمد هادی مشکاتی و سیدعلی اکبر 
صالحی نیشابوری، کد ۱۱۸۵ به نویسندگی فرشید صنعتی نژاد و کوروش حجازی و کد ۱۰۷۴ 

به نویسندگی حبیب احمری  عنوان مقاالت برتر را کسب کردند.
در پایان این کنفرانس که  دکتر عبدالرضا ظهیری و دکتر محمد عبدالحسینی به ترتیب 
مسئولیت دبیری و دبیر اجرایی آن را برعهده داشتند، از دکتر حسین محمد ولی سامانی به 
عنوان پیشکسوت دانشگاهی و  از مهندس سید مرتضی حسینی بعنوان پیشکسوت صنعت 

تقدیر شد.

رئیسهیأتمدیرهانجمنهیدرولیکایران:
بسیاری از مشکالت موجود در حوزه آب با استفاده از پتانسیل و ظرفیت علمی اساتید قابل حل است

 رئیس هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران با بیان اینکه انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۳۷۳ تأسیس 
شده و اکنون ۲۷ سال از تأسیس آن می گذرد گفت: در این انجمن بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید و خبرگان صنعت 

آب فعالیت دارند.
 مهندس حکمی افزود: انجمن هیدرولیک ایران سه مجله علمی فعال و در حال انتشار و ۹ کمیته تخصصی دارد که 

به فعالیت های علمی و تخصصی در حوزه مدیریت منابع آب و بررسی چالش ها و مشکالت آن می پردازند.
 وی بیان داشت: تنظیم دستورالعمل ها، انتشار کتب و مقاالت علمی، مشارکت و هم اندیشی در طرح های ملی و 

چالش های کشور، برگزاری دوره های آموزشی و ... از جمله فعالیت های این انجمن است.
 وی خاطر نشان کرد: برای برگزاری بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران با توجه به وقوع سیل در سال ۱۳۹۸ و 
خسارات ناشی از آن، شهر گرگان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نظر گرفته شد تا علل، مسائل و 

مشکالت ناشی از خشکی خلیج گرگان و رودخانه های خشک و فصلی بررسی شود.

بابرگزاریآییناختتامیه؛

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان به کار خود پایان داد
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آیین بازگشایی فضای جدید خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان، با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه، مهندس لطفی، مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمعی از مسئولین استانی و دانشگاهی، سوم 

آبان ماه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن 
تبریک به مناسبت سالروز والدت پیامبر )ص( و امام جعفر صادق )ع( گفت: طبیعت 
یکی از مهمترین نعمت هایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و امیدوارم همه ما 

بتوانیم از این نعمت بزرگ به خوبی حفاظت کنیم.

دکتر نجفی نژاد افزود: یکی از مهمترین چالش هایی که انسان با آن روبروست مشکالت و 
چالش های محیط زیستی از جمله آلودگی منابع آبی، خشکی تاالب ها، فرسایش خاک و ... است.
 وی با بیان اینکه امروزه بشر با بهره برداری های بی رویه و برخورد نادرست با 
محیط زیست و طبیعت، نقش زیادی در تخریب آن دارد گفت: باور محققان بر این 
است که عامل انسانی در حال غلبه بر طبیعت است و متاسفانه با فعالیت های خود موجب 

پیشی گرفتن سرعت تخریب طبیعت بر احیای آن شده است.
 دکتر نجفی نژاد افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور فراهم 
کردن و انتقال اطالعات الزم به شکل بصری و فیزیکی برای حفظ محیط زیست، خانه طبیعت 
را با هدف ارائه آموزش در جهت حفظ محیط زیست و آشنایی عموم جامعه با قوانین و 

مقررات این حوزه و در نهایت ارتقای سطح بینش و آگاهی مردم راه اندازی کرده است.
 ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه به محیط زیست نیازمند تغییرات عمیق 
است و باید سیاست گذار ی های کالن و برنامه ریزی های جامعی برای احیای آن 
صورت گیرد تصریح کرد: انجام برخی اقدامات مرسوم در دنیا از جمله بحث مدیریت 
پسماند و تفکیک زباله و همچنین جمع آوری روان آب ها به شکل صحیح می تواند به احیای 

محیط زیست کشور کمک کند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: 
اجتماعی کردن موضوعات و مسائل علمی، رسالت اجتماعی دانشگاه ها بوده و دانشگاه ها 

می توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ استفاده از محیط زیست و طبیعت ایفا کنند.

آیین بازگشایی فضای جدید خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان برگزار شد

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در آیین بازگشایی فضای جدید خانه 
طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حفاظت از محیط 
زیست و طبیعت را برای همه افراد جامعه واجب دانست و افزود: نیاز است تا 

در این زمینه آموزش های مرتبط صورت گیرد.
 دکتر رضایی گفت: با آموزش مادران و فرزندان جامعه و ترویج فرهنگ دوستی 
با طبیعت در آنها، می توان نقش موثری در حفظ محیط زیست و طبیعت در آینده 

داشت.
وی تصریح کرد: بیان نتایج علمی حاصل در دانشگاه ها به والدین و فرزندان به زبان 

ساده و آموزش آنان، حفظ طبیعت و محیط زیست را تضمین خواهد کرد .
 دکتر رضایی خاطرنشان کرد: انشاهلل خانه طبیعت پس از پایان دوره کرونا، 
اقشار جامعه  و سایر  والدین  آموزان،  دانش  تور گردانان،  و  میزبان طبیعت گردان 
خواهد بود و امیدواریم بتوانیم در زمینه ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست موثر 

باشیم .
 در ادامه مدیر خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به 
ارائه اهداف شکل گیری و گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته از ابتدای فعالیت 

خانه طبیعت تا کنون پرداخت.

منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  دغدغه های  از  یکی  افزود:  دکتر محمدزاده 
طبیعی گرگان، برقراری ارتباط با جامعه، با هدف انتقال علم و دانش به اقشار مختلف 
مردم و ترویج و آموزش فرهنگ حفظ محیط زیست و افزایش مسئولیت پذیری مردم 

در برابر طبیعت بود و در همین راستا خانه طبیعت راه اندازی شد.
 وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست برای همگان از اهمیت 

باالیی برخوردار است که همه باید در این زمینه تالش کنیم.
 مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این مراسم بر ترویج 
موضوعات  از  بسیاری  هنوز  افزود:  و  تاکید کرد  فرهنگ حفظ محیط زیست 
مرتبط به طبیعت را نتوانسته ایم به عموم جامعه بشناسانیم که باید همه سازمان ها 

در این زمینه تالش کنند.
 مهندس لطفی با بیان اینکه هنوز  شناخت کافی از طبیعت وجود ندارد 
گفت: میلیون ها سال زمان می برد تا تنوع زیستی در طبیعت ایجاد شود و در صورت 

برهم زدن آن باعث ایجاد خسارت های جبران ناپذیری به طبیعت خواهد شد .
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطر نشان کرد: طبیعت ابعاد 
مختلفی شامل جنگل، مرتع، آب، خاک و ... دارد که باید در هر بخش، فضای مناسبی 

برای آشنایی مردم با آنها در نظر گرفته شود.

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب تیم تحقیقاتی با حضور دکتر فرهاد 
خرمالی، عضو هیأت علمی رشته مهندسی علوم خاک دانشگاه، فائزه طالبی، دانشجوی دکتری و دکتر حسین 
تازیکه از دانش آموختگان  دانشگاه، در پروژه بین المللی tHoca که از ۷ لغایت ۲۲ مهر ماه در کشور تاجیکستان 

برگزار شد، شرکت داشتند.
در این پروژه که با عنوان »بررسی تاریخچه سکونت انسان های اولیه در منطقه آسیای میانه و تاجیکستان« در حال انجام 
است، محققین آکادمی علوم تاجیکستان و کشورهای دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، فرانسه، روسیه، مجارستان و ایران مشارکت 
داشته و به مطالعه خاک های تشکیل شده در لس ها با قدمت بیش از یک میلیون سال به عنوان بستر اصلی سکونت گاه و 

زیست گاه بشر می پردازند.
گفتنی است: این پروژه سه سال ادامه خواهد داشت و دو دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

در بخش مطالعات خاک، همکاری خواهند کرد.

معاونپژوهشیوفناوریدانشگاه:

حفاظت از محیط زیست و طبیعت برای همه افراد جامعه واجب است

حضور گروهی از محققان دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پروژه 

بین المللی THOCA کشور تاجیکستان
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اولین جشنواره دانشگاهیان تاریخ ساز استان گلستان با موضوع دفاع مقدس، 
پس از معرفی نفرات برتر در بخش های هفت گانه به کار خود پایان داد.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم گفت: 
استفاده از زبان هنر برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی باید بیشتر از همیشه مورد 

استقبال و استفاده دانشجویان و جوانان قرار گیرد.
دکتر نجفی نژاد افزود: مستکبرین هیچ گاه دست از طراحی توطئه برای وارد کردن 
آسیب به نظام مقدس جمهوری اسالمی برنمی دارند و در سال های اخیر با تغییر رویکرد به 
استفاده از فضای مجازی برای نفوذ اقتصادی و فرهنگی روی آورده اند که ما هم باید از این 

ظرفیت برای نشر آموزه های خود و خنثی کردن این نقشه ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸، این 

رویداد را فتح قله های افتخار به دست دانشجویان پیرو خط امام دانست.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد: رسالت امروز 
جوانان و دانشجویان، جهاد علمی برای دستیابی به پیشرفت های بیشتر و فتح قله های 

مرتفع علمی دنیا است.
در ادامه این مراسم رییس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان هم گفت: در 
سال های گذشته برگزاری اردوی راهیان نور، فرصت مناسب آشنایی نسل جوان با هشت سال 
دفاع مقدس و فداکاری و ایثار رزمندگان سپاه اسالم بود، اما با شیوع کرونا و تعطیلی اجباری 
این اردوها، جشنواره دانشگاهیان تاریخ ساز به عنوان جایگزینی برای مشارکت دانشجویان در 

فضای مجازی و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در نظر گرفته شد.

همچنین سیدحمید ابطحی مسوول فرهنگی بسیج دانشجویی گلستان در این 
آیین گفت: دانشجویان مراکز آموزش عالی استان گلستان در بخش های هنرهای تجسمی، 
تئاتر و نمایش، موسیقی، فیلم کوتاه، ادبیات داستانی، شعر و عکس بیش از ۱۰۰ اثر به 

دبیرخانه ارسال کردند.
وی افزود: ترویج فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت، شهدای دانشجو، راهیان نور و بازتاب 
جهانی، بازشناسی مفاهیم هنری با موضوع دفاع مقدس، نقش خانواده  شهدای دانشجو 
در دفاع مقدس، بازآفرینی هنری و وصایای شهدای دانشجو، جبهه بین المللی مقاومت و 
دانشگاه ها، سیره شهدا در دوران دفاع مقدس و بسیج دانشجویی و نقش آن در دوران دفاع 

مقدس از موضوعات محوری این جشنواره بود.
شایان ذکر است: در بخش فیلم کوتاه این جشنواره فاطمه جاللیان و فائزه سادات سید 
رضایی نفرات اول و امیر حسین عبادیان شایسته تقدیر، در بخش هنرهای تجسمی یوسف 
فانی، شهربانو قمبرآبادی و حوریه فروغی نفرات اول، زهرا کالنتری نفر دوم، مجتبی تجری نفر 

سوم و در بخش شعر محمد مهدی مارزلو عنوان شایسته تقدیر را کسب نمودند.
همچنین در بخش ادبیات داستانی فرزاد خدنگ نفر دوم، حمیدرضا میرزایی زاده و محمد 
حسین صفری سوم مشترک، زهرا شکوهی، عاطفه عبداللهی، علی عباس زاده، زهرا ایروانی و 
عاطفه گرزین شایسته تقدیر و در بخش عکس علیرضا قره جانلو، زهرا پیاده کوهسار و سمیه 

مختاری شایسته تقدیر برگزیدگان این جشنواره بودند.
هیات داوران در بخش تئاتر و نمایش و موسیقی هیچ اثری را شایسته تقدیر و کسب رتبه 

اول تا سوم تشخیص نداد.

معرفی برگزیدگان اولین جشنواره دانشگاهیان تاریخ ساز استان گلستان 

گسترش  راستای  در  گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه   
فعالیت های علمی خود در عرصه بین المللی، تفاهم نامه همکاری های علمی 
و تحقیقاتی را با موسسه تاریخ و باستان شناسی آکادمی علوم تاجیکستان 

به امضا رساند.
 از موضوعات این تفاهم نامه می توان به اجرای مشترک پژوهش در زمینه اکولوژی 
دیرین و باستان شناسی جمهوری تاجیکستان برای بازسازی اقلیم و زیستگاه طبیعی 
انسان های باستان، انتشارات مشترک مقاالت پژوهشی، برگزاری کنفرانس های علمی، 
آموزش پرسنل علمی )دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد( جمهوری تاجیکستان 
از طریق کارآموزی صحرایی و کالس های آموزشی و دوره های کوتاه مدت آموزشی در 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و آکادمی علوم تاجیکستان اشاره کرد.
 گفتنی است: این تفاهم نامه طی جلسه ای با حضور دکتر فرهاد خرمالی، مدیر 
گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه به نمایندگی از ریاست دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پروفسور عبیداهلل، رییس موسسه تاریخ و باستان 
شناسی آکادمی علوم تاجیکستان انجام و به امضاء طرفین رسید.

 الزم به ذکر است: هماهنگی برای عقد تفاهم نامه بین دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و موسسه کشاورزی و منابع طبیعی آکادمی علوم جمهوری 

تاجیکستان نیز صورت گرفته و به زودی انجام خواهد شد.
نیز زبان مشترک،  تاریخی و فرهنگی و  به دلیل قرابت  تاجیکستان  جمهوری 
ایران  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  با  علمی  همکاری  در  باالیی  توانمندی  می تواند 

داشته باشد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و موسسه تاریخ و باستان شناسی آکادمی 

علوم تاجیکستان
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سه طرح فناوری دانشگاه شامل خط تولید نیمه صنعتی محصوالت لبنی سالم 
وابسته به مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه، کارگاه تحقیقات و تکثیر زالوی طبی 
شرکت رشد فناورانه کاسپین و سالن پرورش و فرآوری شرکت زیست فناوری 
ورجاوند هیرکان با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 

جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آیین گفت: 
در سال ۹۲ هیچ بحثی از فناوری در دانشگاه مطرح نبود و فعالیت ها صرفا آموزش 
محور بود، اما با اراده خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، این نگاه تغییر کرد و در حال حاضر دانشگاه در راستای تبدیل دانش به محصول 

فعالیت می کند.
 دکتر نجفی نژاد افزود: اکنون بیش از ۱۰ هزار مترمربع از فضای دانشگاه در اختیار 
شرکت ها، هسته ها و واحدهای فناور قرار داده شده و ۱۰ شرکت در داخل دانشگاه مشغول 

به تولید محصول هستند.
 وی تصریح کرد: حلقه بین دانشگاه و صنعت با ایجاد پایلوت های نیمه صنعتی شرکت 
های مستقر در مرکز رشد دانشگاه تشکیل شده و این می تواند موجب رفع بسیاری از 

مشکالت در حوزه صنعت شود .
 دکتر نجفی نژاد در ادامه بیان داشت: افتتاح خط تولید نیمه صنعتی محصوالت لبنی 
سالم در دانشگاه با هدف تولید دانش فنی و توسعه و تحقیق حوزه لبنی استان صورت گرفته 

و این پروژه تجلی اراده بخش خصوصی و دولتی است.
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خاطر نشان کرد: اکنون 

فعالیت های علمی صورت گرفته در دانشگاه و وجود زیرساخت ها و امکانات مناسب باعث 
تامین اعتماد، بخش خصوصی به دانشگاه شده و شاهد تقاضای خرید دانش فنی تولید شده 

در دانشگاه از طرف صنعت هستیم.
 در ادامه رئیس مجتمع صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان بر ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها، صنعت و دولت تأکید کرد و افزود: 
دانشگاه ها با توجه به ساختار و امکانات، به تولید دانش می پردازند و از طرفی با توجه به اینکه 
بیش از ۹۰ درصد صنایع موجود در کشور فاقد واحد های تحقیق و توسعه هستند، نیاز است 

که این دانش تولید در اختیار صنعت قرار گیرد.
 دکتر یحیی مقصودلو افزود: مجتمع صنایع غذایی به عنوان حلقه اتصالی برای دانشگاه، 
صنعت و دستگاه های اجرایی بوده و با انجام سرمایه گذاری های مشترک می توان در ایجاد 

پایلوت پلنت اقدام  و دانش  تولید شده در دانشگاه را به محصوالت دانش بنیان تبدیل کرد.
 وی بیان داشت: یکی از اهداف راه اندازی مجتمع صنایع غذایی، بومی سازی فناوری های 

وارداتی به کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: 
در خط تولید محصوالت لبنی، به دنبال تولید محصوالت دانش بنیان و فراسودمند هستیم که 

دارای کیفیتی باالتر از سایر محصوالت موجود در بازار هستند.
 دکتر مقصودلو خاطر نشان کرد: در مجتمع صنایع غذایی پنج پایلوت شامل: صنایع 
لبنی، صنایع غالت، صنایع گوشت و شیالت، صنایع روغن  و صنایع میوه و سبزی مستقر 
هستند که خط تولید نیمه صنعتی محصوالت لبنی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال امروز 

افتتاح شد.

افتتاح سه طرح 
فناوری با حضور 
معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور 
در دانشگاه

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از 
مجتمع نوآوری دانشگاه

جمعی  همراه  به  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  دکتر   
از مسئولین استانی و دانشگاهی، هجدهم آبان ماه، با حضور در دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از مجتمع نوآوری دانشگاه بازدید کرد.
 دکتر ستاری در این بازدید از دستاوردهای حوزه پژوهش و فناوری و همچنین محصوالت 

شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه دیدن کرد.
 گفتنی است: در حاشیه این بازدید، دکتر ستاری از سند تعالی و آینده نگاشت دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در افق ۱۴۲۵ رونمایی کرد.


