
تأسیس 1336

گاه ات سال 1399 زگارش اقدامات  توسعه فضااهی کالبدی دانش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان

دهه فجر انقالب اسالمی رگامی باد



 یادمان شهدای گمنام دانشگاه 
مساحت:  200 مترمربع

ـ بهره برداری: خرداد 1393 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 90%ـ 

 دانشکده تولید گیاهی )فاز اول( 
زیربنا: 6000  مترمربع

ـ  بهره برداری: بهمن 1393 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 40%ـ 

 مرغداری آموزشی - پژوهشی )فاز دوم( 
زیربنا:  144 مترمربع

ـ   بهره برداری: آبان 1396 شروع:  1395ـ 

 مرکز داده و مرکز ژئوماتیک دانشگاه 
ـ   بهره برداری: آبان 1396 شروع:  1395ـ 

 ساختمان شهید چمران )مجتمع نظری( 
زیربنا:6290  مترمربع

ـ بهره برداری: شهریور 1393 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 70%ـ 

 زمین چمن مصنوعی 
مساحت:  65 × 90 مترمربع

ـ  بهره برداری: دی 1394 شروع: 1394ـ 

مجموعه ورزشی آفتابـ  فاز اول
زیربنا:  1500 مترمربع

ـ بهره برداری: اردیبهشت 1397 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 20%ـ 

 کتابخانه مرکزی 
زیربنا:2950  مترمربع

ـ بهره برداری: بهمن 1393 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 95%ـ 

 دانشکده تولید گیاهی )فاز دوم( 
زیربنا:  4286 مترمربع

ـ  بهره برداری: بهمن 1394 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 5%ـ 

 بوستان امید 
مساحت:  10000 مترمربع

ـ  بهره برداری: اردیبهشت 1397 شروع:  1396ـ 

محوطه سازی )خیابان ها، پارکینگ ها، هدایت آب های 
سطحی و جدول کشی ها(  مساحت:  18000 مترمربع

ـ   بهره برداری: بهمن 1395 شروع:  1393ـ 

 مرغداری آموزشیـ  پژوهشی )با کمک خیرین( )فاز اول(  
زیربنا:  241 مترمربع

ـ  بهره برداری: بهمن 1394 شروع:  1393ـ 

 آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب 
زیربنا:  1465 مترمربع

ـ  بهره برداری: بهمن 1395 شروع: 1394ـ 

مجتمع کارگاه مکانیک و ماشین آالت 
زیربنا:  766  مترمربع

ـ  بهره برداری: اردیبهشت 1395 شروع:  1394ـ 

 مجموعه ورزشی آفتابـ  فاز دوم  )استخر آفتاب(
زیربنا:  2000 مترمربع

ـ  بهره برداری: بهمن 1398 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 20%ـ 



 مجتمع نوآفرینی دانشجویی 
زیربنا:  216 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه خوابگاه دانشجویی پسران 
زیربنا:  3335  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %50 شروع:  1394ـ 

  سردر پردیس جدید دانشگاه
ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %95 شروع:  1397ـ 

توسعه گلخانه ها  
مساحت:  1120 مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %65 شروع:  1397ـ 

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع غذایی 
زیربنا:  1440 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه منابع طبیعی 
زیربنا:  7992  مترمربع

ـ  سال 1399: 75 % پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 15% ـ 

 پروژه مجتمع آزمایشگاهی 
زیربنا:  4400  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %50 شروع:  1393ـ 

زمین ورزشی چندمنظوره  
مساحت:  37×22 مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %80 شروع:  1398ـ 

دیوار نگاره دانشگاه  
ـ  بهره برداری: مهر 1399 شروع:  1398ـ 

 مجتمع آموزشی،  پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و 
فرآورده های چندسازه چوبی زیربنا:  1680 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1396ـ 

 پروژه دانشکده جنگلداری 
زیربنا:  5000  مترمربع

ـ  سال 1399: %85 پیشرفت فیزیکی در سال 1392: 5% ـ 

 پروژه مجتمع نوآوری 
زیربنا:  3000  مترمربع

ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %90 شروع:  1396ـ 

بوستان طبیعت )کلکسیون گیاهان مرتعی و دارویی(  
ـ  پیشرفت فیزیکی در سال 1399: %95 شروع:  1397ـ 

 پارک کسب و کار دانشجویی 
مساحت:  6000 مترمربع

ـ  بهره برداری: شهریور 1399 شروع:  1395ـ 

بازسازی بلوک 2 خوابگاه دختران
ـ  اتمام: آذر 1399 شروع:  1397ـ 



هم اکنون بیش از 4000 دانشجو در 108 رشته دانشگاهی شامل 24 رشته کارشناسی، 57 رشته کارشناسی ارشد و 

34 رشته دکتری تخصصی و در 9 دانشکده و 27 گروه آموزشی در این دانشگاه تحصیل می کنند. 2 پردیس اصلی 

دانشگاه )پردیس مرکزی و پردیس جدید( به همراه 95 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی، 12 نشریه تخصصی، 100 هکتار 

مرتع آموزشی و پژوهشی، 35 هکتار مزرعه آموزشی و پژوهشی و 3000 هکتار جنگل آموزشی و پژوهشی امکان 

آموزش نظری،  عملی و فناورانه را بیش از پیش برای دانشجویان فراهم کرده است.

guasnr@gau.ac.ir :آدرس پست الکترونیک

ـ  017  آدرس: گرگان، خیابان شهید بهشتیـ  تلفن: 1ـ 2030 3222 

 قدیمی ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در شمال ایران است. این دانشگاه فعالیت 

با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان آغاز کرده است. این دانشگاه به عنوان  خود را با 28 دانشجو از سال 1336 

یک میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان، پیوندی عمیق با جامعه خود داشته و این پیوند روز به روز عمیق تر و 

گسترده تر می شود. امروزه با تغییر نگاه از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه نسل سوم، دغدغه اصلی همکاران بیش از پیش 

بر حل مشکالت جامعه متمرکز شده است. راه اندازی کلینیک مادر تخصصی، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاه، 

راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور، ایجاد پارک کسب و کار دانشجویی، راه اندازی دفتر مهارت آموزی و مهارت شغلی، 

توسعه زیرساخت های پژوهشی و تحقیقاتی، راه اندازی خانه طبیعت، حمایت از فعالیت های کارآفرینی، اجرای طرح های کالن 

ملی و منطقه ای، راه اندازی مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی، مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری مبلمان 

و فرآورده های چندسازه چوبی و مجتمع نوآفرینی دانشگاه گام های بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه جامعه محور و 

پیوند با جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است.  
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