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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
منصوب شد

فـرا رسـیدن بهـار حکمـت و دانش  بـا ایام 
مـاه محـرم و هفتـه دفـاع مقدس هـم زمان 
شـده اسـت را گرامـی مـی داریـم و سـال 
تحصیلـی سراسـر از موفقیـت و سـرافرازی 
علـوم  دانشـگاه  بـزرگ  خانـواده  بـرای  را 
کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری بـه ویژه 
پذیرفته شـدگان جدیـد دانشـگاه آرزومندیم.

قطعـا این تقـارن اتفاق با اهمیتی اسـت که 
آموختـن را با شـهد شـیرین ایثار، شـهادت 
و سـاالر شـهیدان  هـای سـید  رشـادت  و 
حضـرت امـام حسـین)ع( و وفـاداری یـاران 
بـا وفایـش مزیـن می کنـد و فرصتـی برای 
تزکیه و کسـب هویـت و معرفـت ایجاد می 

ید. نما
ایـن فرصـت را مغتنـم شـمرده و بـه روان 
جمهـوری  بنیانگـذار  ملکوتـی  و  پـاک 
اسـامی، شـهدای گرانقـدر انقاب اسـامی 
بـه ویژه شـهدای جهـاد علمی و دانشـگاهی 
درود می فرسـتیم و آرزومندیم دانشگاهیان 

“اقتصـاد  بنـام  مزیـن  سـال  در  سـرافراز 
ضمـن  ایرانـی”  کاالی  تولیـد  مقاومتـی- 
تـداوم راه پر فروغ شـهیدان از هیچ تاشـی 
درکسـب افتخار، امیدافزایی و شـور آفرینی، 
راسـتای  در  آفرینـی  نقـش  و  مسـئولیت 
ماموریـت محولـه بـرای مـردم ایـن مـرز و 
بـوم در ایـن پیـچ تاریخی گذر از مشـکات 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  بـزرگ 
فروگـذار ننماییـد و بـه موفقیـت تاریخـی 

عظیمـی نائـل گردنـد.
 امیدوارم با اسـتعانت از الطاف واسـعه الهی، 
توجهـات حضرت ولی عصر )عـج(، فیوضات 
مـاه محرم و خون شـهدای انقاب اسـامی، 
منویـات مقـام معظـم رهبـری، پشـتیبانی 
دولـت محتـرم و همدلـی و همـکاری همـه 
جانبـه آحـاد جامعـه دانشـگاهی و در راس 
آنهـا نخبـگان و اندیشـمندان بتوانیـم گامی 
بلنـد در ارتقای جامعه، حل مسـائل موجود، 

افزایـش نشـاط و امیـد در جامعـه برداریم.

آییـن  دانشـگاه،  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
بازگشـایی و معارفـه دانشـجویان کارشناسـی 
و  هیئت رئیسـه  حضـور  بـا  جدیـد  ورودی 
مسـئول دفتـر نهاد مقام معظم رهبـری و دکتر 

بهزاد قـره یاضی عضو هیئت علمی پژوهشـکده 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران برگـزار شـد.

در ایـن نشسـت دکتـر تیموری ضمـن تبریک 
جدیـد  ورودی  دانشـجویان  بـه  خیرمقـدم  و 

جدیـد  تحصیلـی  سـال  آسـتانه  در  گفـت: 
آرزوی سـامتی و توفیـق شـما بـرای اسـتفاده 
از منویـات مقـام معظـم رهبری و قـرار گرفتن 
درراه آرمان هـای شـهدا کـه فـدا شـدند تـا مـا 

نمـا و نمـو پیـدا کنیـم آرزومنـدم.
وی بابیـان اهمیـت علم اندوزی و کسـب دانش 
افـزود: دانشـگاه تمـام تـاش خـود را می کنـد 
تـا خدمـات مناسـب آموزشـی و رفاهـی بـه را 
دانشـجویان فراهـم نماید و انتظار می رود شـما 
جوانـان پرانـرژی کـه فرصـت تحصیـل در این 
دانشـگاه را پیـدا کردیـد در مسـیر علم انـدوزی 

بـه هویـت و معرفت الزم برسـید.
خالـی  به جـای  اشـاره  بـا  دانشـگاه  رئیـس 
چهارسـاله  دوره  داشـت:  اظهـار  خانواده هـا 
کارشناسـی در یک چشـم به هـم زدن می گذرد 
و بایـد قـدر آن را بدانیـد و از فرصتـی که برای 
تعلیـم و تربیـت خلق شـده بـه بهتریـن وجـه 
اسـتفاده نماییـد از دسـت دادن ایـن فرصـت 

مثل اینکـه ماهـی را از آب بگیریـد هسـت.

پیام دکتر تیموری،  رئیس دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری 
به مناسبت سال تحصیلی جدید:

مهر؛ آغازی برای  گام های  بلند  
دانشجویان  در ارتقای جامعه

دکتر تیموری: دوره چهارسـاله کارشناسی در یک چشم به هم زدن 
می گذرد و باید قدر آن را بدانید

مراسم معرفی رقم جدید برنج طارم روشن محصول پژوهشکده 
ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

مراسم دانش آموختگی 
در دانشگاه برگزار شد 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر به امضاء رسید

نشست سرپرست دانشگاه با رئیس و 
معاونین دانشگاه ولگاگراد روسیه و 

امضاء تفاهم نامه همکاری

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، مراسـم 
معرفـی رقـم جدیـد برنج طارم روشـن محصول 
پژوهشـکده ژنتیک و زیسـت فناوری طبرستان 
بـا ویژگـی زودرس، معطـر و بـا عملکـرد باال در 

دانشـگاه برگزار شـد.
دکتـر تیمـوری در ایـن مراسـم اظهـار داشـت؛ 
تولیـد رقـم طـارم روشـن بـا بیـش از ده سـال 
زحمـت و تـاش بـی وقفـه محققان دانشـگاه و 
بـا بهـره گیـری از پتانسـیل علمـی آنهـا بـه بار 
محصولـی  بـه  خوشـبختانه  و  اسـت  نشسـته 
رسـیدیم کـه مـی توانیـم بـه آن ببالیـم و آنـرا 
برنـد دانشـگاه بنامیـم و امیـدوار هسـتم کـه 

دانشـگاه تـاش هـای  در همـه بخـش هـای 
مشـابه ایـن صورت پذیـرد و محصـوالت متنوع 

کشـاورزی و دامپـروری بـه هـم السـتانی هـای 
خـود عرضـه نمائیـم.
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برگزاری نشست تخصصی بین دانشگاهی با پروفسور یوهان ورت از دانشگاه واخننینگن هلندرئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد

دبیرخانه طرح های تحقیقاتی امنیت غذایی و تغذیه سالم شمال کشور در دانشگاه افتتاح خواهد شد

برگزاری مسابقات منطقه ای جودو پسران به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

کسب مقام دومی تنیس روی میز دانشگاه در اولین المپیاد ورزش های دانشگاهی استان

دکتر تیموری؛ تنها با تعامل و همکاری مناسب دانشگاهیان، دانشگاه به پیشرفت و توسعه خواهد رسید

موفقیت دانشجویان دانشگاه در مسابقات منطقه ای کشتی پسران

برگزاری نشست هماهنگی مدیران روابط بین الملل و تربیت بدنی دانشگاه های ایرانی 
عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر

نشست رئیس دانشگاه با رئیس و معاونین دانشگاه ولگاگراد روسیه و امضاء تفاهم نامه همکاری

نشست سرپرست دانشگاه با مدرسین گروه معارف و دورس عمومی دانشگاه

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویی اعالم شد  

رتبه ملی دانشگاه ۴۱ پله ارتقا یافت

وزیرعلـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا صـدور حکمـی، دکتراسـداهلل 
تیمـوری یانسـری را به سـمت رئیس دانشـگاه علوم کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی سـاری منصـوب کرد.
بـه  خطـاب  غامـی  دکترمنصـور  انتصـاب  حکـم  متـن  در   
دکتراسـداهلل تیمـوری یانسـری آمده اسـت: بـا عنایت بـه مراتب 
تعهـد، تخصـص و تجـارب جنابعالـی، بـه موجـب ایـن حکـم به 
سـمت سرپرسـت دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

می شـوید. سـاریمنصوب 
انتظـار مـی رود با بهره منـدی از تجارب همه اعضـای هیات علمی 
از تمامـی ظرفیت هـا و همچنیـن جامعـه  اسـتفاده  دانشـگاه و 
نیکـوکاران حامـی آموزش عالی وظایف سرپرسـتی دانشـگاه را بر 
پایـه قوانیـن، سیاسـت هـا و برنامـه های تقدیم شـده بـه مجلس 
شـورای اسـامی و ماموریـت های تعیین شـده برای آن دانشـگاه 

بـه انجام رسـانید.

امیـد اسـت بـا رعایـت منشـور اخاقـی دولـت تدبیـر و امیـد در 
حفـظ بیت المـال و اعمـال سیاسـت هـای موثـر صرفـه جویی در 
هزینـه ها، پرهیـز از تجمل گرایی، تقویت نظـم و انضباط اداری و 
رعایـت دقیق مقـررات مالی و ارتقای علمـی، فرهنگی و اجتماعی 

آن دانشـگاه نهایـت کوشـش و اهتمـام خویش را بـه کار برید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه, نشسـت رئیس دانشـگاه با 
رئیـس و معاونیـن دانشـگاه ولگاگـراد روسـیه برگـزار شـد و دو 

طـرف تفاهـم نامـه همـکاری امضـاء کردند.

گفتنـی اسـت در حاشـیه ایـن نشسـت, ضمـن ادای احتـرام بـه 
شـهدای گمنـام دانشـگاه از مـزارع آموزشـی و آزمایشـگاه شـاعا 

نیـز بازدیـد نمودند.

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه, نشسـت رئیس دانشـگاه با مدرسـین گروه معـارف و دورس عمومی دانشـگاه در سـالن اجتماعات 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعی  برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، منتخبیـن 
دهمیـن دوره انتخابـات شـورای صنفی 
دانشـجویان دانشـگاه بـا اخـذ ۶۹۷ رای 

بـه شـرح ذیـل می باشـند.
 

 1. محمد رضا امیری

2. مهدی اکبرزاده
3. علی عبادی زاده

4. مجتبی بندک
5. محمدرضا عباسی

۶. سـید مهـدی ابراهیمـی )عضـو علـی 
لبدل( ا

۷. سارا شریفی )عضو علی البدل(
انتخـاب  دانشـگاه  عمومـی  روابـط 
عـرض  تبریـک  را  گرامـی  دانشـجویان 
موفقیـت  منـان  خداونـد  از  و  نمـوده 
تمـام  مراحـل خواسـتار  را در  ایشـان 

اسـت.

بـه گزارش روابـط عمومی، دکتر سـید علی جعفرپـور مدیر دفتر 
همـکاری هـای علمـی بین المللی دانشـگاه در نشسـت بـا روابط 
عمومـی از ارتقا رتبه ملی و بین المللی دانشـگاه علوم کشـاورزی 

و منابع طبیعی سـاری در سـامانه  UniRank خبر داد.
دکتـر جعفرپـور بـا اشـاره بـه اینکه بـه طور سـالیانه رتبـه بندی 
جهانـی دانشـگاههای دنیـا  در سـامانه UniRank انجـام مـی 
شـود افـزود: بـا پیگیـری های صـورت گرفته از سـوی ایـن دفتر 
رتبـه ملـی دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری در 
سـال 2۰1۸ میـادی بـا 41 پلـه صعـود از جایـگاه 1۸۸ ملی به 

رتبـه 14۷ در بیـن 3۰5 دانشـگاه کشـور ارتقـا یافت.
 وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه رتبه بیـن المللی دانشـگاه از رتبه 
11۷31 دنیـا به ۷۸1۷ ارتقا پیدا نموده اسـت عنوان داشـت: این 

ارتقـا بیانگـر حرکـت مثبت و موثر علمی و پژوهشـی دانشـگاه به 
سـمت اهـداف و برنامـه هـای تعیین شـده در سـند چشـم انداز 

افـق 14۰4 وزارت علـوم، تحقیقـات و فن آوری می باشـد.
دکتـر جعفـر پـور در پایـان افـزود: ایـن امـر مرهون تـاش های 
همـه جانبه تمامی دانشـگاهیان و اعضای هیات علمی می باشـد 
و امیـد اسـت ایـن حرکـت رو به جلو با همت بیشـتر تـداوم یابد.

برای اطاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:
 http://www.4icu.org/reviews/14994.htm

2نشـریه داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بـه گـزارش روابـط عمومـی: نشسـت تخصصـی بررسـی 
راهکارهـای همـکاری بین دانشـگاهی بـا پروفسـور یوهان 
ورت از دانشـگاه واخننینگـن هلند در دفتـر همکاری های 

علمـی بیـن المللـی دانشـگاه برگزار شـد.
دکتـر جعفـر پـور در ایـن زمینـه اظهار داشـت: بـا حضور 
پروفسـور یوهـان ورت، عضـو هیـات علمـی و مدیـر گـروه 
دپارتمـان آبـزی پروری دانشـگاه واخننینگن هلنـد کارگاه 
آموزشـی یـک روزه بـا عنـوان پیشـرفت هـای اخیـر در 

صنعـت تغذیـه آبزیـان در دانشـگاه برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه, دبیرخانـه طرحهـای 
تحقیقاتـی امنیـت غذایـی و تغذیه سـالم شـمال کشـور در 

ایـن دانشـگاه افتتـاح خواهد شـد.
معـاون پژوهشـی دانشـگاه اظهـار داشـت؛ بـا پیگیـری های 
مجدانـه دانشـگاه و در پـی بررسـی های بعمل آمده توسـط 
همچنیـن  و  دفـاع  وزارت  و  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد 
اعضـای  تخصصـی  و  پژوهشـی  توانمندیهـای  سـنجش 
هیـات علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
سـاری  مقـرر گردید دبیرخانـه طرحهـای تحقیقاتی امنیت 

غذایی و تغذیه سـالم شـمال کشـور در این دانشـگاه افتتاح 
گـردد.  وی گفـت؛ جلسـه ای بدین منظور بیسـت و ششـم 
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری در دفتـر ریاسـت دانشـگاه با 
حضـور رئیـس دانشـگاه, نماینـدگان سـتاد کل نیروهـای 
مسـلح,  مرکـز همکاریهـای نخبـگان دفاعی شـهید فهمیده 
شـمال کشـور, معاون پژوهشـی دانشگاه و روسـای دانشکده 
ها برگزار شـد و مقـرر گردید دبیرخانـه طرحهای تحقیقاتی 
امنیت غذایی و تغذیه سـالم شـمال کشـور در این دانشـگاه 

گردد. افتتـاح 

در راسـتای ایجـاد هماهنگی بـرای اعزام کاروان ورزشـی به 
ششـمین المپیـاد بین المللی دانشـجویی اتحادیه دانشـگاه 
هـای دولتـی حاشـیه دریـای خـزر، جلسـه ای بـا حضـور 
معـاون مدیـرکل تربیـت بدنـی سـازمان امـور دانشـجویان 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و مدیـران روابـط بیـن 
الملـل و تربیـت بدنـی دانشـگاه هـای گیـان، گلسـتان، 
مازندران، کشـاورزی و منابـع طبیعی گرگان، گنبد کاووس، 
علـوم پزشـکی گیـان، صنعتـی نوشـیروانی بابـل، علـم و 
فنـاوری مازندران، کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری و بین 
المللـی امـام خمینی قزویـن در دانشـگاه گیان برگزار شـد.

بـه نقـل از دکتـر طاطیان مدیـر تربیـت بدنی دانشـگاه: در 
ایـن جلسـه آییـن نامـه ارائه شـده توسـط دانشـگاه میزبان 

)آتیـراوو قزاقسـتان( بررسـی و در مـورد ضوابـط و شـرایط 
اعـام شـده، بحـث و تبـادل نظر شـد. 

وی در ادامـه افـزود: تمامی اعضای حاضر بـر حضور مقتدرانه 
دانشـگاه هـای ایرانـی در ایـن المپیـاد ورزشـی- دانشـجویی 
تاکیـد داشـتند و لـذا ظرفیـت اعزامی هر دانشـگاه بر اسـاس 
شـاخص های کیفی و کسـب عناویـن قهرمانی در مسـابقات 

منطقـه ای و کشـوری تعییـن گردید.
مدیـر تربیـت بدنـی  دانشـگاه اظهـار داشـت: در ایـن 
جلسـه همچنیـن بـر ضـرورت تشـکیل کمیتـه فنـی و 
تخصصـی ورزشـی ذیـل اتحادیـه تاکیـد گردیـد و مقرر 
شـد تشـکیل چنین کمیتـه ای در اجـاس آتی به بحث 

شود. گذاشـته 

 2 منطقـه  دانشـجویان  قهرمانـی  جـودوی  مسـابقات 
کشـور بـه میزبانـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی سـاری با شـرکت 1۰ دانشـگاه برگـزار گردید. 
مسـابقات از تاریـخ 2 الـی 5 بهمـن ۹۶ برگـزار شـده 
اسـت. در نهایـت تیـم دانشـگاه فنـی حرفـه ای اول و 
دانشـگاه کشـاورزی دوم و دانشـگاه گیان به مقام سوم 

تیمـی ایـن دوره از مسـابقات دسـت یافتنـد.
 در وزن ۹۰ کیلـو امیـر رضـا ارحمـی و در وزن 12۰ 
کیلـو گـرم سـید علی موسـوی بـه مقـام اول و مرتضی 
پاشـا بـه مقـام سـوم دسـت یافتنـد. ضمنـا در وزن ۶5 
کیلـو گـرم محسـن بیـد آبـادی به مقام سـوم رسـید.

سـروش قربانپور، دانشـجوی دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری در اولین المپیاد ورزشهای دانشـگاهی استان مازندارن 
موفـق به کسـب مقام دومی در رشـته تنیـس روی میز گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه, شـورای صنفی 
کارکنـان دانشـگاه اولیـن نشسـت خـود را بـا دکتـر 

تیمـوری رئیـس دانشـگاه برگـزار کردند.
گفتنی اسـت؛  در این نشسـت دکتر تیمـوری با بیان 
اینکـه دانشـگاه سـه رکن اصلی بـه نامهای دانشـجو، 
کارمنـد و هیـات علمـی دارد اظهـار داشـت؛ تنهـا با 
همـکاری و تعامل مناسـب دانشـگاهیان، دانشـگاه به 

پیشـرفت و توسـعه خواهد رسید

مسـابقات کشـتی آزاد و فرنگـی دانشـجویان منطقـه 2 کشـور 
بـا شـرکت 13 دانشـگاه در تاریـخ 25 لغایـت 2۹ بهمـن ماه به 

میزبانـی دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابل برگـزار گردید.
سـید محمـد رضـا امیـری در وزن 55 فرنگـی و مجیـد رضایی 

عمـران در وزن ۶5 آزاد و در وزن 12۰ کیلوگـرم آزاد مرتضـی 
پاشـا موفـق به کسـب 3 مـدال برنز شـدند.

ضمنـا آقـای سـید الیـاس پیغمبـر زاده بـه عنـوان مربـی تیـم 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی سـاری در معیـت تیم حضور داشـتند.



جلسه هماهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه کشاورزی اسلواکی  برگزار شد

بازدید رئیس دانشگاه از طرح های عمرانی دانشگاه

نشست رئیس دانشگاه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی ساری و دانشگاه کشاورزی اسلواکی

مدیر حوزه ریاست دانشگاه منصوب شد 

نشست هماهنگی هجدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه برگزار شد

نشست معاون پژوهشی دانشگاه با  نمایندگان وزارت دفاع برگزار شد

کرسی هم اندیشی چالش های کشاورزی ایران در دانشگاه برگزار می شود

اختتامیه جشنواره دانشجویی حرکت در دانشگاه برگزار شد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در رده دانشگاه های توسعه یافته کشور قرار گرفت 

دانشجوی این دانشگاه  از جمله جوانترین شاعرانی بود که در محفل رهبری غزل خواند  

هفتمین جلسه شورای مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه های منطقه ۲ کشور برگزار شد 

نشـریه داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 3

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه، دوره دوم نشسـت تخصصی 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه هـای مختلـف از کشـورهای 
 May( آلمـان، ایتالیـا، اسـلواکی، روسـیه و ایـران از دوشـنبه
27th 2۰1۸( لغایت جمعه )01th June 2۰1۸( در دانشـگاه 

علـوم کشـاورزی اسـلواکی- نیتـرا در حال برگزاری اسـت.
گفتنی اسـت؛ هیات حاضر از دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع 

طبیعـی سـاری در ایـن نشسـت متشـکل از آقایان دکتر سـید 
جعفـر هاشـمی رئیس دانشـکده مهندسـی زراعی، دکتر سـید 
علـی جعفرپـور مدیـر دفتـر همکاری هـای علمی بیـن المللی، 
، دکتـر سـید رضـا طباطبایی مدیر گـروه مکانیک بیوسیسـتم 
و دکتـر داود کانتـری عضـو هیـات علمـی گـروه مکانیـک 

بیوسیسـتم می باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه دکتـر تیمـوری در 
جلسـه شـورای فرهنگی دانشگاه گفت:کرسـی هم اندیشی 
چالـش هـای کشـاورزی ایـران با حضـور دوتـن از معاونین 
وزیـر و 15 تـن از بـزرگان حوزه کشـاورزی برگـزار خواهد 

شد
 دکتـر تیمـوری سرپرسـت دانشـگاه در جلسـه شـواری 
فرهنگی دانشـگاه با اشـاره به اهمیت سـند اسـامی کردن 
دانشـگاه هـا و اشـاره بـه وحـدت تربیـت و آمـوزش اظهار 
داشـت: بحـث فرهنگـی در دانشـگاه از دغدغه هـای اصلی 
مـی باشـد و در برنامـه هـای پیش بینی شـده در راسـتای 
کسـب مهـارت و هویـت قصـد بـر ایـن اسـت تا بخشـی از 
زمیـن هـای دانشـگاه جهـت دروس کارورزی در اختیـار 

دانشـجویان قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت فعالیت های تشـکل هـا و انجمن 

هـای علمـی عنـوان داشـت: در یکـی از برنامـه پیش بینی 
شـده تحت عنوان نهضت کار برای دانشـجویان از پتانسـیل 
تشـکل هـا و انجمن هـای علمی  اسـتفاده خواهد شـد که 

مـی تواند بسـیار مثمر ثمر باشـد.

اختتامیـه  دانشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جشـنواره دانشـجویی حرکت با تقدیـر از برگزیدگان 

جشـنواره در دانشـگاه برگـزار گردیـد.
گفتنـی اسـت؛ در جشـنواره دانشـجویی حرکـت که 
بـا هـدف تعامـل بیـن انجمـن هـای علمی دانشـگاه، 
و  آنهـا  از  تقدیـر  و  برتـر  هـای  انجمـن  شناسـایی 
همچنیـن ایجـاد انگیزه بـرای دیگر انجمن هـا برگزار 
گردیـد از فعالیـت انجمـن هـا در ۸ بخش آموزشـی، 
پژوهشـی،  ترویجی، نشریات دانشـجویی، کارآفرینی، 

مسـابقه، غرفـه برتـر و انجمـن برتـر تقدیـر گردید.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ در بیـن انجمـن هـای شـرکت 
کننـده در ایـن جشـنواره، انجمـن علمی علـوم دامی 
بعنـوان انجمـن علمـی برتـر و همچنیـن در بخـش 
پژوهشـی  بخـش  در  دام،  علـوم  انجمـن  آموزشـی 
بخـش  در  کشـاورزی،  آمـوزش  و  ترویـج  انجمـن 

ترویجـی انجمـن آب، در بخـش نشـریات انجمـن علـوم دامی، 
در بخـش کار آفرینـی انجمـن علـوم دامـی، در بخـش غرفـه 

برتـر انجمـن مکانیـک و رباتیـت و همچنین در بخش مسـابقه 
انجمـن چـوب و کاغـذ حائز رتبـه برتر و در مراسـم مورد تقدیر 

گرفتند. قـرار 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بـه نقـل از دکتر تاجیـک مدیر 
آموزشـی و تحصیـات تکمیلـی: طبـق نامـه رسـمی معاون 
آموزشـی وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، دانشـگاه علـوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری در رده دانشـگاه هـای 

توسـعه یافتـه کشـور قـرار گرفت.
 دکتـر تاجیـک در ایـن زمینه گفت: وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری در طـی سـال هـای اخیر بـه منظور ارتقاء سـطح 
کیفـی دانشـگاه هـا، اقـدام بـه انجام طـرح آمایـش آموزش 

عالی کشـور نموده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه یکـی از خروجی هـای این پروژه، سـطح 
بنـدی دانشـگاه هـای تحـت نظـارت ایـن وزارت خانـه، بـه 
دانشـگاه هـای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه بـود افزود: 
الزم به توضیح اسـت که در سـطح اسـتا ن ها، دانشگاه های 
در حال توسـعه زیر نظر دانشـگاه معین که معموال دانشـگاه 
مـادر هـر اسـتان باشـد، قـرار گرفتـه و از این طریـق ارتباط 

ایـن دانشـگاه ها بـا وزارت علـوم برقرار می شـود.
سرپرسـت معاونـت آموزشـی اظهار داشـت: قابل ذکر اسـت 
در ابتـدا، دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری 
در دسـته دانشـگاه های در حال توسـعه قـرار گرفته بود که 
بـا پـی گیری های بـه عمل آمده بـه همراه ارایه مسـتندات 

الزم، وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری متقاعد شـده اسـت 
کـه دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری جزء 

دانشـگاه های توسـعه یافته کشـور می باشـد. 
وی در پایـان عنوان داشـت: قـرار گرفتن دانشـگاه در ردیف 
دانشـگاه هـای توسـعه یافتـه در قالـب یـک نامه رسـمی از 
جانـب معـاون آموزشـی وزیر علـوم، تحقیقات و فنـاوری به 

دانشـگاه اباغ شـده است.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، رضـا صالحی دانشـجوی 
خـوش ذوق گـروه علـوم باغبانـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و 
منابع طبیعی سـاری امسـال از جملـه جوانترین شـاعرانی بود 

کـه در محفـل رهبـری غـزل خواند.
در شـب والدت باسـعادت کریـم اهل بیـت حضرت امام حسـن 
مجتبـی )علیه السـام( جمعـی از اسـتادان زبان و ادب پارسـی 
و شـاعران جوان و پیشکسـوت بـا رهبر معظم انقاب اسـامی 

دیـدار کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه و بـه نقـل از مهنـدس 
علیرضـا ذبیحی دبیر شـورای مدیـران امور اداری و پشـتیبانی 
دانشـگاه های منطقه 2، هفتمین جلسـه شـورای مدیران امور 
اداری و پشـتیبانی دانشـگاه های منطقه 2 کشـور در دانشـگاه 

گلسـتان تشـکیل شد

 بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر تیمـوری رئیس 
دانشـگاه بـا دکتر غامی راد رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه 

ریزی اسـتان مازنـدران دیدار داشـتند.
گفتنی اسـت؛ در این نشسـت کـه دکتر مجاوریان سرپرسـت 
معاونـت اداری و مالـی، خانـم مهنـدس رضایـی مدیـر بودجه 
و تشـکیات و همچنیـن مهنـدس بیـک نـژاد دبیـر شـورای 

صنفـی کارکنان دکتر تیمـوری را همراهی کردند، سرپرسـت 
دانشـگاه ضمـن ارائـه توضیحاتـی در مـورد وضعیت دانشـگاه 
و پروژه هـای عمرانـی دانشـگاه، خواسـتار حمایـت سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان مازندران به خصـوص تعهدات 
اسـتان در پـروژه هـای مصـوب سـفرهای اسـتانی ریاسـت 

شـدند. جمهوری 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه و بـه نقـل از دکتـر 
جعفرپـور مدیـر دفتـر همـکاری هـای علمـی و بیـن الملل  
پـروژه  هماهنگـی  نشسـت  دومیـن  حاشـیه  در  دانشـگاه، 
مشـترک بیـن المللـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع 
روسـی  ایتالیایـی،  آلمانـی،  همتایـان  بـا  سـاری  طبیعـی 

خـرداد  در  اسـلواکی  کشـور  نیتـرا  شـهر  در  اسـلواکی  و 
دفتـر  مدیـر  بیـن  دیـداری   ،)2۰1۸ ژوئـن   (  13۹۷ مـاه 
همکاری هـای علمـی بیـن المللی دانشـگاه دکتر سـید علی 
جعفرپـور با همتای ایشـان از دانشـگاه کشـاورزی اسـلواکی 

دکتـر والدیسـاو واالخ صـورت گرفـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، دکتـر تیمـوری رئیـس دانشـگاه 
طـی حکمـی دکتر علیرضـا جعفری صیـادی را به عنـوان مدیر 
حوزه ریاسـت دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری 

منصـوب کرد.

بـه گزارش روابط عمومی،  نشسـت هماهنگی جهـت برگزاری 
هجدهمیـن همایـش ملـی برنـج بـا حضـور رییس دانشـگاه و 
رییـس سـازمان جهاد اسـتان و جمعـی محققیـن و فعالین در 

حـوزه برنـج کشـور در سـالن کنفرانس دانشـگاه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، نشسـت معاون پژوهشـی دانشـگاه بـه همراه رئیـس پژوهشـکده ژنتیک و زیسـت فناوری طبرسـتان و 
مدیـر ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه بـا نماینـدگان وزارت دفاع در خصـوص تصویب آییـن نامـه دبیرخانه امنیـت غذایی در دانشـگاه 

برگزار شـد.

نشست روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های دریای خزر برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی دنشـگاه، نشسـت 
روسـای دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی ایرانی 
عضـو اتحادیـه دانشـگاه هـای دریـای خـزر بـا 
حضـور دکتـر تیمـوری رئیـس دانشـگاه علـوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر روسـای 
دانشـگاه  در  اتحادیـه  عضـو  هـای  دانشـگاه 

نوشـیروانی بابـل برگـزار گردیـد.



مراسم جشن دانش آموختگی در دانشگاه برگزار شد 

دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو شورای پارک علم و فناوری استان منصوب شدند 

دکتر تیموری: لزوم استفاده از سیستم  های بهره برداری پیشرفته در کشاورزی امری جدی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شددیدار رئیس دانشگاه و مدیرکل صدا و سیما مازندران

کالس های طرح اوقات فراغت ۹۷ ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه برگزار شد

دانشگاه ها باید میزبان طرح های دانش بنیان باشند

نشست رئیس دانشگاه و مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران

نشست رئیس دانشگاه و سرپرست بانک تجارت استان نشست معاون پژوهشی دانشگاه با  نمایندگان وزارت دفاع برگزار شد

کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری از مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان بازدید کردند

            مدیر گروه آموزشی خاک شناسی منصوب شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، جشـن دانش آموختگـی 
بـا حضـور پـر شـور دانشـجویان و مسـئوالن دانشـگاه در سـالن 

شـهدای گمنـام دانشـگاه برگـزار شـد.
 دکتـر تیموری رئیس دانشـگاه، ضمن تبریک به دانش آموختگان 
و خانـواده هایشـان گفـت: چهـار سـال از عمر خـود را صرف علم 
و مهـارت و تجربـه کردید، دانشـگاه و خانوادهایتـان نیز با جان و 
دل چهـار سـال برای شـما هزینه و وقـت صرف کردنـد، مطمئنا 
خیلـی از دوسـتان طـی این چهارسـال بـه جهت صـرف هزینه و 
صـرف عمـر متضرر نشـدند و چیزی بدسـت آوردند که توشـه ی 

زندگـی و راهنمای اینده آنها باشـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، طـی احکامـی از سـوی دکتـر مسـعود 
برومنـد معـاون پژوهش و فنـاوری وزارت علوم دکتر اسـداله تیموری 
رییـس دانشـگاه و دکتـر سـید جعفـر هاشـمی رییـس دانشـکده 
مهندسـی زراعـی بـه عنوان عضو شـورای پارک علم و فناوری اسـتان  

مازنـدران منصوب شـدند.

به گـزارش روابط عمومی، نخسـتین همایـش راهبردهای مصرف 
بـا حضـور فعـاالن حـوزه کشـاورزی  بهینـه آب در کشـاورزی 
و مسـئولین کشـوری و اسـتانی در سـالن آمفـی تئاتـر  مجتمـع 
دانشـگاهی پیامبر اعظم)ص( علوم پزشـکی مازندران برگزار شـد. 
دکتـر تیمـوری رییـس دانشـگاه در ایـن همایـش بـا بیـان اینکه 
امـروزه لـزوم اسـتفاده از سیسـتم های بهـره برداری پیشـرفته در 
کشـاورزی امـری جـدی اسـت گفـت: یکـی از سیسـتم هایی که 
می تواند در کشـاورزی در مزارع اسـتان اسـتفاده شـود کشاورزی 
تلفیقـی یـا تلفیق زراعـت و دامپروری در سـطح اسـتان مازندران 
اسـت.  وی بـا بیـان اینکـه ایـن امر نیـاز بـه فراهم سـازی دانش، 
اظهـار داشـت: سـفره هـای کشـور در  ترویـج دارد  و  آمـوزش 
راسـتای دسـتیابی بـه امنیت غذایی  مصرف سـرانه گنـدم )243 
کیلوگـرم(، برنـج )4۰ کیلوگـرم در کشـور و حـدود ۸۰ کیلـو در 
اسـتان مازنـدران( حبوبات )حـدود 3۰ کیلوگـرم( و مصرف روغن 
)21 کیلوگـرم( مـی باشـد عنـوان داشـت: سـفره های مصرفـی 

سرشـار از انـرژی و فقیـر از پروتئین هسـتند.
دکتـر تیمـوری افـزود: بـه نظـر مـی رسـد  در بعضی از زمـان ها 

تولیـد علوفـه مـی توانـد مقدم بـر تولید غات باشـد، لـذا توصیه 
مـی شـود کشـت گیاهـان علوفـه ای بـه عنـوان  یـک محصـول 
زراعـی و در کنـار آن به شـکل تلفیقی دامپروری مـورد توجه قرار 
گیـرد. رییـس دانشـگاه با اشـاره بـه اینکه کشـت گیاهـان علوفه 
ای مناسـب بـرای فصـل پربـاران، ترویـج تکنیک تهیه سـیاژ در 
راسـتای حفـظ  آب گیـاه گفـت: ایجاد فرصـت اسـتفاده از علوفه 
آبـدار ضمن حفظ آب سـبب کاهش مصـرف آب در دام و افزایش 
کیفیـت خـوراک مصرفی و کاهـش قیمت خـوراک و هزینه تمام 
شـده تولیـدات ماننـد شـیر، گوشـت مـی شـود کـه بایسـتی بـه 

عنـوان یـک تجربـه موفق مـورد عنایـت و ترویج قـرار گیرد.

بـه گـزارش روابط عمومی، نشسـت دکتر تیموری رییس دانشـگاه 
و علـی صـادق مقدسـی مدیرکل مرکز صدا و سـیما مازنـدران در 

دفتـر مدیرکل برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر تیمـوری رئیس 
دانشـگاه طـی حکمـی دکتـر همـت الـه پیردشـتی را بعنوان 
معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع 

طبیعـی سـاری منصـوب کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه و بـه نقل از دکتر قاسـم 
اسدپور،کاسـهای طـرح اوقـات فراغـت ۹۷ ویـژه فرزنـدان 

کارکنـان دانشـگاه در حـال برگـزاری می باشـد.
 مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه اظهارداشت؛  
ایـن کاسـها  بـا هدف غنی سـازی بخشـی از اوقـات فراغت 
فرزندان کارکنان دانشـگاه برنامه ریزی شـده که از هفته اول 
تیـر مـاه آغاز و تا نیمه اول شـهریور ۹۷ ادامه خواهد داشـت. 
وی ادامـه داد؛برنامـه هـای ایـن طـرح در روزهای دوشـنبه و 
چهارشـنبه هـر هفتـه، با برگزاری کاسـهای آمـوزش قرآن ، 
خوشنویسـی و نقاشـی  و همچنیـن آموزش فوتبـال در حال 
اجرایی شـدن اسـت و تاکنون نزدیک به  5۰ نفر  از فرزندان 

کارکنان دانشـگاه  در آن شـرکت نموده اند.
دکتـر اسـدپور خاطرنشـان کـرد؛ همه ایـن کاسـها بصورت 

رایـگان برگزار شـده و  در پایان کاسـها نیز  بـه برترین افراد 
هـر کاس جوایز ارزنـده ای اهدا خواهد شـد، همچنین برای  
همـه شـرکت کننـدگان در ایـن طـرح ،اردوی یـک روزه  در 

نیمـه اول شـهریور ۹۷ در نظر گرفته شـده اسـت.

4نشـریه داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

در  آییـن افتتاحیـه کارگاه دانشـگاه کار آفریـن دکتر تیموری 
رییـس دانشـگاه ضمـن اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه هـا بایـد 
میزبـان طـرح هـای دانـش بنیـان باشـند گفـت: پـارک های 
علـم و فنـاوری مراکـز رشـد دانشـگاه هـا باید نقـش حمایتی 
ویـژه ای در زمینـه شـرکت هـای دانـش بنیـان و کارآفریـن 

باشند. داشـته 
دکتـر تیمـوری بـا اشـاره به قدمـت 55۰ سـاله دانشـگاه های 
درجـه یک دنیا اظهار داشـت: دانشـگاه های پیشـگام در ایران 
قدمتشـان بـه صـد سـال هـم نمـی رسـد. رییـس دانشـگاه با 
بیـان اینکـه بایـد بـه این نکتـه توجه داشـت که در 5۰ سـال 
اول ماننـد یـک مدرسـه عالـی بودنـد  و تا دهـه ۷۰ به صورت 
آمـوزش محـور و تقابـل اسـتاد و دانشـجو پیـش مـی رفتنـد 
افـزود: از دهـه هفتـاد بـه بعد بـا توجه بـه سیاسـتگزاری های 
درسـت پیـش به سـوی دانشـگاه کارآفرین گام برداشـته شـد.

وی بـا اشـاره به اینکـه باید ایـن واقعیت را بپذیریم که مسـیر 
طوالنـی در پیـش خواهیم داشـت گفـت: خوشـبختانه برنامه 
ریـزی و نـگاه هـای ویـژه ای صـورت گرفتـه اسـت تـا در این 

مسـیر بـه مجموعـه ای کارا و سـودمند تبدیـل گردیم.
بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  ویـژه  نـگاه  بـه  دانشـگاه  رییـس 
کارآفرینـی در سـخنرانی هایشـان اشـاره نمـود و افـزود: بایـد 

از فرصـت هـا در جهـت تغییر نگـرش و بدنه مدیرت دانشـگاه 
هـا بـا نـگاه کارآفرینانه بحث آمـوزش کارآفرینـی را در اولویت 
هـا قـرار دهیـم. وی عنـوان داشـت: در محتـوای و سـرفصل 
هـای دروس عملـی و نظـری بایـد با نگرشـی جدید به سـمت 
ایجـاد فضـا بـرای کارآفرینـی باشـیم. رییـس دانشـگاه افزود: 
امیـد اسـت بـا بررسـی بنیادیـن مشـکات و ارایـه راهکارها و 
برنامـه ریـزی هـای مناسـب، دیگـر دغدغـه بـرای کارآفرینی 
وجـود نداشـته باشـد. دکتر معتمـد زادگان رییس پـارک علم 
و فنـاوری مازنـدران در ایـن کارگاه بـا اشـاره به اهمیـت ویژه 
نـگاه کارآفرینانـه گفـت: متاسـفانه بـه نظـر می رسـد همه به 
دنبـال ایـن مـی باشـند تا دکتـرای تخصصـی بگیرنـد. رییس 
پـارک علـم و فناوری مازنـدران با بیان اینکه این نـگاه باید در 
دانشـجویان تغییـر یابـد و اسـاتید در ایـن زمینه تـاش کنند 
تـا دیـد کارآفرینـی در دانشـجویان ایجـاد شـودگفت:  ارتباط 
اسـتاد، دانشـجو و جامعـه ارتبطـی سـه ضلعـی باشـد تـا کار 

آفرینـی اتفـاق یابد.
وی افـزود: بایـد چرخـه علـم و فنـاوری، دانشـگاه هـا را قـادر 
نمایـد تـا با تحـوالت علمی و تکنیکـی جامعه تکویـن یافته و 
بـا ایجـاد مراکز و موسسـات کارآفرینی وارد عرصـه جدیدی از 

فعالیـت هـای تحقیقاتی و پژوهشـی گردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، نشسـت  دکتـر تیمـوری رییس 
دانشـگاه و  محمد ابراهیمی مدیـر کل صندوق بیمه اجتماعی 

کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر مازنـدران در زمینـه توسـعه 
بیمـه در روسـتا هـای اسـتان در دفتر ریاسـت برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی، نشسـت دکتـر تیموری بـا چالوی 
سرپرسـت بانـک تجـارت اسـتان مازنـدران و همـکاران وی در 

دفتر ریاسـت دانشـگاه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، نشسـت معـاون پژوهشـی 
دانشـگاه بـه همـراه رئیـس پژوهشـکده ژنتیک و زیسـت 
فنـاوری طبرسـتان و مدیـر ارتبـاط بـا صنعت دانشـگاه با 
نماینـدگان وزارت دفـاع در خصـوص تصویـب آییـن نامه 

دبیرخانـه امنیـت غذایـی در دانشـگاه برگـزار شـد.

کارشناسـان  دانشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری در روز چهارشـنبه 
2۷ تیرمـاه سـال جـاری  از مرکـز رشـد واحدهـای 
فنـاوری طبرسـتان بازدیـد نمودنـد و بـا فعالیت های 

مرکـز رشـد از نزدیـک آشـنا گردیدنـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، دکتر تیمـوری رئیس دانشـگاه 
طـی حکمـی دکتر بهمنیـار را بعنـوان مدیر گروه آموزشـی 

خـاک شناسـی دانشـکده  علـوم زراعی منصـوب کرد.



نشست رئیس دانشگاه و مدیرکل پدافند غیر عامل مازندران برگزار شد

نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با محمدی معاون سیمای صدا و سیمای استان مازندران

معرفی رقم جدید برنج طارم روشن محصول پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

نشست مدیران روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری مناطق ۲، 5 و 6 کشور در دانشگاه برگزار شد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب شد

نشست رؤسای دانشگاه های منطقه ۲ کشور برگزار شد

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به امضاء رسید

معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب شد

نشـریه داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 5

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر 
تیمـوری رئیـس دانشـگاه طـی حکمـی دکتر 
منصـور رضایـی را به عنـوان معاون آموزشـی و 
تحصیات تکمیلی دانشـگاه علوم کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی سـاری منصـوب کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، نشسـت رؤسـای دانشـگاه هـای 
منطقـه 2 کشـور با حضـور دکتر مجتبی صدیقی معـاون وزیر 
علـوم، تحقیقـات و فناوری و رئیس سـازمان امور دانشـجویان 

کشـور، در دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابل برگزار شـد. 
دانشـگاه  رئیـس  تیمـوری  دکتـر  کـه  نشسـت  ایـن  در 
علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری و دیگـر رؤسـای 
دانشـگاه های منطقـه 2 کشـور حضـور داشـتند در زمینـه 
مسـائل مختلفـی از جمله عـدم تخصیص کافـی اعتبارات، 

اهتمـام بـه دریافـت تخصیص کامـل تعمیر و تجهیـز برای 
اصـاح کارهـای عمرانـی، پرداختـن بـه طـرح هـای نیـاز 
محـور، ضـرورت صرفه جویـی در هزینه ها و دیگر مسـائل 
دانشـگاه بـه هـم اندیشـی و تبـادل نظـر پرداختنـد و مقرر 
شـد مشـکات موجـود عاوه بـر انعـکاس بـه وزارت علوم، 
بـا سـازمان برنامـه و بودجـه و نماینـدگان مجلس شـورای 
اسـامی نیـز انعـکاس یابـد و انشـاءاهلل راه حـل مناسـبی 

گردد. اتخـاذ 

بیـن  همـکاری  نامـه  تفاهـم  عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان مازنـدران 
و صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر 

توسـط دکتراسـداله تیموری یانسـری رئیس دانشگاه و محمد 
ابراهیمـی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان روسـتاییان 

و عشـایر اسـتان بـه امضاء رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر تیمـوری 
رئیـس دانشـگاه طـی حکمـی دکتـر اصغـر فـاح را به 
عنـوان معـاون اداری و مالی دانشـگاه علوم کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی سـاری منصـوب کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی, نشسـت دکتر تیمـوری رییس 
دانشـگاه و یدالـه نبوی مدیرکل پدافند غیـر عامل مازندران 

در دفتر ریاسـت برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، دکتر تیمـوری رئیس 
دانشـگاه با محمدی معاون سـیمای صدا و سـیمای اسـتان 
مازنـدران نشسـتی را در جهـت همکاری هـای دوجانبه در 

دفتر ریاسـت دانشـگاه برگـزار نمود.

بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه، مراسـم معرفی رقم جدید 
برنـج طـارم روشـن محصـول پژوهشـکده ژنتیـک و زیسـت 
فنـاوری طبرسـتان با ویژگـی زودرس، معطر و بـا عملکرد باال 

در دانشـگاه برگزار شـد.
دکتـر تیمـوری در این مراسـم اظهار داشـت؛ تولیـد رقم طارم 
روشـن بـا بیـش از ده سـال زحمت و تاش بـی وقفه محققان 

دانشـگاه و با بهره گیری از پتانسـیل علمی آنها به بار نشسـته 
اسـت و خوشـبختانه بـه محصولـی رسـیدیم کـه می توانیم به 
آن ببالیـم و آن را برنـد دانشـگاه بنامیـم و امیـدوار هسـتم که 
در همـه بخش هـای دانشـگاه تـاش های مشـابه ایـن صورت 
پذیـرد و محصـوالت متنـوع کشـاورزی و دامپـروری بـه هـم 

اسـتانی های خـود عرضـه نمائیم.

نشسـت مدیـران روابط عمومی های دانشـگاه هـا و پارک های 
علـم و فنـاوری مناطـق دو، پنـج و شـش کشـور در دانشـگاه 

برگزار شـد
بـه گـزارش روابـط عمومـی نشسـت مدیـران روابـط عمومـی 

مناطـق 2، 5، ۶ بـا حضـور دکتـر تیمـوری رییـس دانشـگاه و 
دکتـر عبدالهـی نـژاد مدیـرکل روابـط عمومـی وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری در دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی سـاری برگـزار شـد.

موفقیت دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی در چهاردهمین المپیاد کشوری دانشجویان

بـه گزارش روابط عمومی، در مسـابقات تکوانـدو  چهاردهمین 
المپیـاد کشـوری دانشـجویان  که به میزبانی دانشـگاه شـیراز 
برگزار شـد، سـید حسـین حسـینی دانشـجوی دانشـگاه علوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری در  وزن -۸۷ کیلوگـرم بـا 
پیـروزی بـر رقیبان خـود به مقـام نائـب قهرمانی ایـن دوره از 

مسـابقات نائـل آمد.

ارتقای رتبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بین دانشگاه های جامع سراسر کشور

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه و بـه نقـل از مدیـر امـور 
پژوهشـی دانشـگاه، براساس اعام پایگاه اسـتنادی علوم جهان 
اسـام )ISC( دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی ساری 
با دو پله صعود نسـبت به سـال 13۹۶ رتبه 4۰ کشـوری را در 

بیـن دانشـگاه های جامـع به خود اختصـاص داد.

نشست دبیران انجمن های علمی دانشگاه های مازندران در دانشگاه برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی، اولیـن نشسـت دبیـران انجمـن 
هـای علمـی دانشـجویی و مسـئولین واحدهای  علمی بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه هـای اسـتان مازنـدران با هـدف نزدیکی 
انجمـن هـای علمی، بررسـی آسـیب هـای این حـوزه و نقش 

آن هـا در پیشـبرد اهـداف علمـی اسـتان بـا حضـور دکتـر 
عادالنـی رییـس کارگـروه جوانـان اتـاق فکـر توسـعه و تعالی 
اسـتان در دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری 

شـد. برگزار 

نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری 

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه، نشسـت دکتـر تیموری 
رئیس دانشـگاه و دکتر یوسـف نژاد نماینده مردم شهرسـتان 
سـاری و میانـدرود در مجلـس شـورای اسـامی در  دفتـر 

ریاسـت دانشـگاه برگزار شد.



پیام تشکر مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس دانشگاه

اصالح و تولید الین متحمل به شوری در برنج با نام “برکت”

استفاده از فرصت سازگاری باالی میوه های ریز در چالش  تغییر اقلیم

اولین نشست اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه با رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی و 
مدیر حوزه ریاست

امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه دولتی کشاورزی ولگوگراد

مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند جایزه بهترین مقاله سال مجله بین المللی آبیاری و زهکشی به استادان ایرانی رسید

دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان سادات

مراسم بزرگداشت هفته دولت، روز کارمند و عید غدیر دانشگاه برگزار شد

سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد

6نشـریه داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بـه گـزارش روابط عمومـی، دکتر عبدالهی نـژاد مدیرکل روابط 
عمومـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در پیامـی مراتـب 
سـپاس و قدردانـی خـود را از برگزاری نشسـت مدیـران روابط 
عمومـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عالـی منطقـه 2، 5 و۶ 

اعـام نمود.

دانشـیار گروه اصـاح نباتات دانشـگاه علوم کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی سـاری از اصاح و تولید الیـن متحمل به 

شـوری در برنج بـا نام “برکـت” خبر داد.
دکتـر غفار کیانـی در گفت وگو با روابط عمومی دانشـگاه 
اظهـار کـرد: شـوری خـاک و آب یکـی از محدودیت های 

اساسـی در افزایش تولید در برنج اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن کـه بـرای حـل ایـن مشـکل و افزایش 

سـطح زیـر کشـت در محیط های شـور، اصـاح ژنتیکی 
گیاهـان یـک راهـکار مهم و اساسـی اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: ایجـاد الین هـای متحمـل به شـوری، تولیـد پایدار 

برنـج را در خاک هـای شـور را بـه دنبـال دارد. 
اصـاح الین هـای برنـج متحمـل بـه شـوری بـا عملکرد 
بـاال و کیفیـت مطلـوب از طریـق موتاسـیون امکان پذیـر 

ست. ا

بـه گـزارش روابـط عمومـی، همـت اهلل پیردشـتی معـاون 
منابـع  و  کشـاورزی  علـوم  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش 
طبیعـی سـاری در سـمپوزیوم میوه هـای ریز ایران با اشـاره 
بـه اهمیـت ویـژه تولیـد ایـن محصـوالت اظهـار داشـت: 
دانشـگاه هـا باید در مسـیر کارآفرینی حرکـت کنند  و یکی 
از  اهـداف ایـن سـمپوزیوم ایجـاد هم افزایـی برای رسـیدن 

بـه اهـداف کارآفرینانه اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، اولیـن نشسـت اعضای 
شـورای صنفـی کارکنـان دانشـگاه با رئیـس دانشـگاه، معاون 

اداری و مالـی و مدیـر حـوزه ریاسـت بـا هدف تعامـل متقابل 
شـد. برگزار 

تفاهـم نامـه ی همـکاری سـه جانبـه بیـن 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی 
سـاری، علـوم پزشـکی ولگوگراد و دانشـگاه 
بـه  روسـیه  ولگوگـراد  کشـاورزی  دولتـی 

امضـاء رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، طـی حکمـی از سـوی دکتـر تیمـوری رییـس دانشـگاه ، 
دکتر محسـن مسـعودیان به سـمت سرپرسـت دفتر همـکاری های علمـی و بین المللی 

دانشـگاه منصوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، مراسـم گرامیداشـت 
هفتـه دولـت و روز کارمنـد بـا حضور هیات رئیسـه دانشـگاه، 

مهنـدس دامـادی نماینده مردم شهرسـتان سـاری و میاندرود 
در مجلـس و کارکنـان دانشـگاه برگـزار شـد. بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه، جایـزه بهترین مقاله سـال 2۰1۷ مجله بین 

المللی آبیاری و زهکشـی به مقاله ای با عنوان » شناسـایی مشـکات زهکشی در 
مناطـق سـاحلی با اسـتفاده از روش های هـوش مصنوعی و زمین آمـار « به طور 
مشـترک بـه دکتـر عبـداهلل درزی نفـت چالی )عضو هیـات علمی دانشـگاه علوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعی سـاری(  و دکتـر فاطمه کاراندیش و احمد عسـگری 
اهـدا شـد. ایـن جایـزه شـامل تندیس افتخـار و مبلـغ 25۰ دالر نقدی می باشـد 
کـه هر سـاله بـه بهترین مقـاالت برگزیده از سـوی هیـات داوران اهدا می شـود. 
کمیسـیون بیـن المللی آبیاری و زهکشـی هرسـال پنج شـماره از مجلـه آبیاری 

و زهکشـی را منتشـر می کند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، دکتر تیموری رئیس دانشـگاه به مناسـبت تبریک عید سـعید غدیر خـم با جمعی از کارکنان سـادات 
دانشـگاه دیدار کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه؛ مراسـم بزرگداشـت یـاد و 
خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنر، هفته دولـت و روز کارمند و عید 
غدیـر برگـزار شـد. ایـن مراسـم بـا حضـور دکتـر تیمـوری رئیس 

دانشـگاه، اعضای هیأت رئیسـه و مهنـدس دامـادی نماینده مردم 
شـریف سـاری و میاندرود در مجلس شـورای اسـامی و کارکنان 

دانشـگاه در سـالن شـهدای گمنام دانشـگاه برگزار شـد.



نشست هیئت رئیسه با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه برگزار شد

سرپرست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مازندران منصوب شد

اعضای کمیته فضای سبز دانشگاه منصوب شدند

رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه منصوب شدند

جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه برگزار شد

دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد

سیزدهمین دوره ی جشن تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه برگزار شد

اولین دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه از رساله خود دفاع کرد

مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب شد
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بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، طـی حکمـی از سـوی دکتـر تیمـوری رئیـس 
دانشـگاه، دکتـر رضـا اسـماعیل زاده کنـاری به سـمت به عنوان سرپرسـت پژوهشـکده 

علـوم و صنایـع غذایـی مازنـدران منصـوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، دکتـر تیمـوری رئیس دانشـگاه با صـدور احکامـی دکتر حسـین صادقـی، دکتر حامد اسـدی، 
دکتـر مهنـاز کریمـی و مهنـدس همـت احمـدی را به عنـوان اعضـای کمیته فضای سـبز دانشـگاه منصـوب نمود.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، دکتر تیمـوری رئیس دانشـگاه طی 
حکمـی دکتـر همـت الـه پیردشـتی را به عنـوان رئیـس گـروه تخصصی 
بررسـی تخلفـات پژوهشـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

سـاری منصـوب نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی، نشسـت هیئت رئیسـه با روسـای 
دانشـکده ها، معاونیـن آموزشـی و مدیران گروه های آموزشـی 
در سـالن کنفرانـس سـاختمان کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه 

شـد. برگزار 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه ، دومین سـمپوزیوم ملی 
میـوه هـای ریـز شـامل انگـور، کیوی، تـوت فرنگی، تمشـک و 
غیـره بـا محوریت های »به نـژآدی، تغییـر اقلیـم، ارزش غذایی 
و دارویـی، به زراعـی و مدیریـت تولیـد، کشـت بافت و زیسـت 
فنـاوری، کشـت ارگانیـک و تقاضامحـور، فیزیولـوژی و تنـش 
هـای محیطیف برداشـت، فـرآوری و بازاررسـانی، نهاده سـازی 
از تولیـد تـا عرصـه محصـول« طـی دو روز در دانشـگاه علـوم 
و 15  روز 14  دو  منابـع طبیعـی سـاری طـی  و  کشـاورزی 

شـهریور در دانشـگاه علـوم کشـاورزی در حـال برگـزار  شـد.

سیزدهمین دوره ی جشن تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، رضا حیـدری کمال 
آبـادی بـا راهنمایـی دکتـر سـید علـی حسـینی یکانی و 
مشـاوره دکتر سـید مجتبـی مجاوریـان و علیرضا نیکویی 
از رسـاله دکتـری خـود در رشـته اقتصـاد کشـاورزی بـا 

عنـوان مدیریـت ریسـک تغییرات اقلیـم از طریـق بهینه 
سـازی پویـای الگوی کشـت محصـوالت زراعـی )مطالعه 
مـوردی شـبکه های کشـاورزی زاینـده رود( در دانشـگاه 

کرد. دفـاع 

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه، طی حکمی از سـوی 
دکتـر تیمـوری رییـس دانشـگاه ، دکتـر نادعلـی بابائیان 
جلـودار به سـمت بـه عنوان مشـاور عالی رئیس دانشـگاه 

منصوب شـد.

نشست رئیس دانشگاه و معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

دکتـر  نشسـت  عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
تیمـوری رئیـس دانشـگاه و مهندس عباسـعلی 
نوبخـت معـاون امور جنـگل سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور در دفتـر ریاسـت 

دانشـگاه برگـزار شـد.
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مراسم دسته روی و عزاداری شهادت سرور و ساالر شهیدان در دانشگاه برگزار شد

سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد

سه تن از کارکنان دانشگاه به مرحله سراسری دومین جشنواره قران و عترت دانشگاه های 
کشور راه یافتند

نشست معاون پژوهشی دانشگاه با مدیرکل پدافند غیرعامل استان

کارگاه آشنایی با مقررات جاری دانشگاه ویژه خانواده های دانشجویان ورودی جدید

حضور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نخستین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، دام، طیور و شیالت

مراسـم  عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
دسـته روی و عـزاداری شـهادت سـرور 
اباعبـداهلل  و سـاالر شـهیدان حضـرت 
بـا شـهدا  میثـاق  تجدیـد  و  الحسـین 

برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی، طـی حکمـی از 
سـوی دکتـر تیمـوری رئیـس دانشـگاه، دکتـر 
عبـداهلل درزی نفتچالـی به عنـوان “سرپرسـت 
مدیریـت امور پژوهشـی” دانشـگاه منصوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و بـه نقـل از معـاون فرهنگـی و 
اجتماعـی دانشـگاه، سـه تـن از کارکنـان دانشـگاه بـه مرحله 

سراسـری دومین جشـنواره قرآن و عترت دانشـگاه های کشور 
در بخـش معارفـی راه یافتنـد.

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه، 
دکتـر پیردشـتی معـاون پژوهشـی 
دانشـگاه بـا دکتر منفـردی مدیرکل 
پدافنـد غیرعامـل اسـتان در جهـت 
همکاری هـای دوجانبـه نشسـتی را 

نمودند. برگـزار 

در دانشـگاه برگـزار شـد بـه گـزارش روابـط عمومی 
دانشـگاه، به منظور آشـنای خانواده های دانشـجویان 
ورودی جدیـد با مقررات جاری دانشـگاه خصوصاً در 

حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی، در ایـام ثبت نـام بـرای 
برگـزار  آموزشـی  کارگاه  دانشـجویان  خانواده هـای 

. شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی، دانشـگاه علـوم کشـاورزی و 
منابع طبیعی سـاری، پژوهشـکده ژنتیک و زیسـت فناوری 
طبرسـتان و همچنیـن مرکز رشـد دانشـگاه در نخسـتین 
و  طیـور  دام،  کشـاورزی،  صنایـع  بین المللـی  نمایشـگاه 
شـیات کـه در تاریـخ 3 مهرمـاه سـال جـاری در مرکـز 
نمایشـگاهی بین المللی کاسـپین نیاوران سـاری آغاز بکار 

نمـود شـرکت کرد.

آیین معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه دوره چهارم هیئت ممیزه دانشگاه برگزار شد

دکتر تیموری: دوره چهارساله کارشناسی در یک چشم به هم زدن می گذرد و باید قدر آن را بدانید

سرپرست مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان” دانشگاه منصوب شد

رئیس دانشکده علوم دامی و شیالت منصوب شد

جلسه هماهنگی دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی در دانشگاه برگزار شد

به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، آیین معارفه دانشـجویان 
کارشناسـی ورودی جدید با حضور رئیس و معاونین دانشـگاه، 
مسـئول دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری و دکتـر بهـزاد قره 

یاضـی عضـو هیئت علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی 
برگزار شـد. ایران 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر منصـور رضایـی 
معـاون آموزشـی و تحصیـات تکمیلـی و دبیـر هیئـت ممیزه 
دانشـگاه اعـام کـرد: اولین جلسـه دوره چهـارم هیئت ممیزه 
دانشـگاه در تاریـخ شـنبه هفتـم مهرمـاه در سـالن اجتماعات 
کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه برگزار شـد کـه در ابتدای جلسـه 
دکتـر تیمـوری رئیـس دانشـگاه بـه تبیین سیاسـت های کلی 
هیئـت ممیـزه دانشـگاه در دوره جدید و نحـوه انتخاب اعضای 

هیئـت ممیـزه و کمیسـیون های تخصصـی پرداخت.
دکتـر رضایـی افـزود: هیئـت ممیـزه دانشـگاه دارای 23 نفـر 
عضو هسـت کـه 12 نفر در مرتبه اسـتادی و 11 نفر در مرتبه 
دانشـیاری هسـتند و رئیـس دانشـگاه، به عنـوان رئیس هیئت 

ممیـزه در کنـار معاونیـن آموزشـی و پژوهشـی به عنـوان سـه 
عضـو حقوقـی، ایـن هیئـت را همراهـی می نمایند.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه، آییـن بازگشـایی و معارفه 
دانشـجویان کارشناسـی ورودی جدیـد بـا حضـور هیئت رئیسـه 
و مسـئول دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری و دکتـر بهـزاد قره 
یاضـی عضـو هیئت علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی 
ایـران برگـزار شـد. در این نشسـت دکتر تیمـوری ضمن تبریک 

و خیرمقدم به دانشـجویان ورودی جدید گفت: در آسـتانه سـال 
تحصیلی جدید آرزوی سـامتی و توفیق شـما برای اسـتفاده از 
منویـات مقـام معظـم رهبـری و قـرار گرفتـن درراه آرمان هـای 
شـهدا کـه فدا شـدند تا ما نمـا و نمو پیـدا کنیـم آرزومندم. وی 
بابیـان اهمیـت علم اندوزی و کسـب دانـش افزود: دانشـگاه تمام 
تـاش خـود را می کنـد تـا خدمـات مناسـب آموزشـی و رفاهی 
بـه را دانشـجویان فراهـم نمایـد و انتظـار مـی رود شـما جوانان 
پرانـرژی کـه فرصـت تحصیـل در ایـن دانشـگاه را پیـدا کردید 
در مسـیر علم انـدوزی بـه هویـت و معرفـت الزم برسـید. رئیس 
دانشـگاه بـا اشـاره به جای خالـی خانواده هـا اظهار داشـت: دوره 
چهارسـاله کارشناسـی در یک چشـم بـه هـم زدن می گـذرد و 
بایـد قـدر آن را بدانیـد و از فرصتـی کـه بـرای تعلیـم و تربیـت 
خلق شـده بـه بهتریـن وجه اسـتفاده نماییـد از دسـت دادن این 

فرصـت مثل اینکـه ماهـی را از آب بگیرید هسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی، طی حکمی از سـوی دکتـر تیموری 
رئیـس دانشـگاه، دکتـر زربخـت انصـاری به عنـوان “سرپرسـت 
مدیریـت مرکـز رشـد واحدهـای فنـاوری طبرسـتان” دانشـگاه 

شـد. منصوب 

از سـوی دکتـر  بـه گـزارش روابـط عمومـی، طـی حکمـی 
تیمـوری رئیـس دانشـگاه، دکتـر محمدکاظمـی فـرد رئیـس 

دانشـکده علـوم دامـی و شـیات دانشـگاه منصـوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه و بـه نقـل از سرپرسـت 
مدیریـت امـور پژوهشـی، سـومین جلسـه هماهنگـی دومیـن 
بخـش  در  آب  مصـرف  مدیریـت  راهبردهـای  ملـی  همایـش 
کشـاورزی )بـا محوریـت سـازگاری با تغییـر اقلیم( در دانشـگاه 

علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری برگـزار شـد.


