
واژه ی “رعـد” از پیونـد حـروف اول 
“روابـط  عبـارت  در  موجـود  واژگان 
عمومـی دانشـگاه” شـکل گرفـت؛ در 
لغـت بـه معنـای غّرش آسـمان اسـت 
کـه بـرق را بـه وقـت بـاران همراهـی 
می کنـد. چـه زیباسـت در این جـا نیـز 
“رعد” همـان صدای رسـای بارقه های 
امیـدی باشـد کـه بـه یمـن تالش های 
درخشـان  افتخـارات  و  بی دریـغ 
دانشـگاهیان دانشـگاه یـزد در آسـمان 
ایـن دیـار پیوسـته طنین انداز می شـود.  
جوانه هـای توسـعه و اعتـالی اسـتان 
یـزد نیازمند بارانـی از دانـش، پژوهش 
و نـوآوری اسـت تا گسـتره کویـر را با 
رویـش بی درنـگ خود گلسـتان کنند. 
امیـد اسـت اخبـار گـرد آمـده در ایـن 
مختصـر، همچـون رعـد، نویدبخـش 
کویـر  در  این چنیـن  بارانـی  بـارش 
تشـنه ی ایـن دیار باشـد. فرصـت نگاه 
پرعطوفـت فرهیختگانی چون شـما را 
بر این سـطور مغتنم شـمرده، راهنمایی 
و همراهـی تـان را در پیمـودن مسـیر 
پیش رو چشـم انتظاریم. صمیمانه ترین 
درود هایمـان را در ایـن نخسـتین گام، 

باشـید. پذیرا 

آقـای دکتـر علی اصغـر علمـدار یزدی 
مدیـر نظارت و ارزیابی دانشـگاه یزد با 
اشـاره به تصمیم اخیر شـورای نظارت 
و ارزیابـی ایـن دانشـگاه درخصـوص 
آسیب شناسی شـیوه ی تدریس اعضای 
هیأت علمی، معرفـی الگوهای برتر در 
این زمینه را گام مؤثری به سـوی بهبود 
و ارتقای شـیوه های نامناسب و ضعیف 

کرد. توصیف 
*****

آقـای دکتر سـید محمدتقی المدرسـی 
معـاون پژوهشـی و فنـآوری دانشـگاه 
یـزد بـا اشـاره بـه برخـورداری اسـتان 
یـزد از ذخایر عظیم معدنـی از موافقت 
وزارت  پژوهشـی  معاونـت  اصولـی 
علـوم، تحقیقـات و فنـآوری بـا ایجاد 
پژوهشکده مهندسی معدن و همچنین 
موافقـت قطعی ایـن معاونت بـا ایجاد 
گروه پژوهشـی فـرآوری مـواد معدنی 

خبـر داد.
*****

معـاون پژوهشـی و فنـآوری دانشـگاه یزد 
از تأسـیس کانون تفکـر، پژوهش و اقتصاد 
دانـش بنیان در این دانشـگاه خبـر داد. آقای 
دکتر سـید محمد تقی المدرسی اعالم کرد: 
در پـی ابالغ سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 
از سـوی مقام معظم رهبری، هیأت رئیسـه 
دانشـگاه یـزد در جلسـه اخیـر خـود بنا به 
پیشـنهاد معاونت پژوهشـی و فنـآوری این 
دانشـگاه، تأسیس “ کانون تفکر، پژوهش و 

اقتصـاد دانش بنیـان” را تصویب کرد.
*****

سرپرسـت و جمعـی از مدیـران دانشـگاه 
یـزد از فعالیت هـای عمرانـی در پردیـس 
اصلـی ایـن دانشـگاه بازدید کردنـد. دکتر 
اولیـاء گفت: در توسـعه عمرانی دانشـگاه 
بایـد بـا پرهیـز از فشرده سـازی و تمرکـز 
امکانـات در فضاهای محدود، فضاها را به 
گونـه ای گسـترش دهیم تا تحقـق اهداف 
پیش بینـی شـده و بلنـد مدت دانشـگاه در 

طرح جامع میسـر شـود.

در پـی اعالم یک موسسـه بین المللی مبنی 
بـر رتبـه 27 دانشـگاه یـزد در بین دانشـگاه 
هـای ایـران و 1462 در بیـن دانشـگاه های 
جهـان، سرپرسـت دانشـگاه یزد  خواسـتار 
و  کارکنـان،  اسـتادان،  جمعـی  تـالش 
دانشـجویان برای جبـران این عقب ماندگی 

شـد. دکتر محمد صالح اولیـاء که در ابتدای 
مسؤولیت خود چشـم انداز دانشگاه را قرار 
گرفتـن در بیـن 10 دانشـگاه برتـر کشـور 
اعـالم کرده بـود اظهـار داشـت: رتبه فعلی 
دون شـان اسـتان یـزد بـا ایـن همه سـوابق 
درخشـان علمـی و فرهنگـی اسـت. وی 

اظهـار امیـدواری کـرد بـا توجه بـه قابلیت 
هـای بالقـوه دانشـگاه و همچنیـن تـالش 
مجدانـه اعضای هیـات علمـی، کارکنان، و 
دانشـجویان بتوانیم در پنج سال آینده بخش 
مهمـی از این عقب ماندگـی را جبران کرده 
و در ردیـف 10 دانشـگاه برتر قرار بگیریم.

• چرا  رعــــد؟!

منـابع طبیعی
اصلی ترین سرمـایه 

بشـری است

توافق هستـه ای
فرصتهـای نابی را برای

ایران خلـق کرد

تاکید امام جمعه
یزد بر هدفمندی حیات 

در دیدار با مسئوالن 
دانشگاه یزد

پرداخت نقدی یا 
پرداخت نکردن یارانه ها 

هر دو مشکل زاست

• فرآیند تدریس در دانشگاه یزد 
آسیب شنـاسی می شود

• موافقت وزارت علوم
با ایجاد یک پژوهشکده جدید

در دانشگاه یزد

تاسیس “کانون تفکر، پژوهش و اقتصاد 
دانش بنیان” در دانشگاه یزد

تاکید سرپرست دانشگاه یزد بر توسعه 
عمرانی دانشگاه بر اساس طرح جامع

تأکید مدیرکل فناوری وزارت علوم بر تجاری 
سازی تحقیقات دانشگاهی

موفقیت پژوهشگران دانشگاه یزد در ساخت
یک حسگر فوق حساس

سرپرست دانشگاه یزد از طرح ملی “پارسی جو” 
بازدید کرد

تقویت نقش مشورتی هیأت علمی در انتخاب 
مدیران گروه ها

مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علـوم آقـای 
دکتـر مصطفـی کریمیـان اقبـال در جمـع اسـاتید و معاونـان 
آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه یـزد گفت: وضعیت با گذشـته  
متفـاوت اسـت، امروزه بحث تعامل با دانشـگاه هـا در اولویت 
پـارک هـای علم و فنـاوری و فنـاوری های دانش بنیان اسـت، 
دانشـگاه هـا بایـد در سیاسـتگذاری هـای پـارک هـای علـم و 

فنـآوری مشـارکت کنند

ن  ا هشــــــگر و پژ
شیــــــمی دانشگاه 
بـا همـکاری  یـــزد 
محققــــــان کشور 
رومانــی، موفـق بـه 
ساخت یک حسگـر 

فوق حســاس و سـاده برای اندازه گیری پروتئین های سرطانی 
پسـتان و رحـم شـدند. به گفتـه دکتـر طالعات دانـش آموخته 
رشـته شـیمی در دانشـگاه یـزد هـدف از انجـام ایـن تحقیـق، 
طراحی و سـاخت یک آپتاحسـگر فوق حسـاس و ساده برای 
اندازه گیـری پروتئیـن سـرطانی پسـتان و رحـم )MUC1( بـا 
اسـتفاده از نانـوذرات طـال بـود.  این کار تحقیقاتـی که حاصل 
همـکاری دکتـر زهـرا طالعـات، دکتر محمـد مظلـوم اردکانی 
عضـو هیات علمی دانشـگاه یـزد و همکارانشـان از دانشـگاه 

علـوم پزشـکی و داروسـازی کلوژناپـوکای رومانـی اسـت.

سرپرسـت دانشـگاه یزد روز دوشــنبه یازدهم فروردیـــن ماه 
جـاری از طـرح ملــی موتور جسـتجوگر فارســی موسـوم به 
“پارسـی جو” بازدیـد و بر حمایت همه جانبـه از آن تأکیدکرد. 
دکتـر علـی محمـد زارع عضـو هیأت علمـی دانشـکده برق و 
کامپیوتر و سرپرسـت تیم اجرایی این طرح ملی گفت: سـامانه 
موتورجسـتجوگر پارسـی جو با تـالش های بي وقفـه یک تیم 
40 نفـره در مرکـز تحقیقات مهندسـی دانشـگاه یزد و شـرکت 
پارسـی جو در مـدت 4 سـال پیـاده سـازی شـده  کـه قابلیـت 
جسـتجو در 200 میلیون صفحـه وب را داردو با صرف حداقل 
هزینـه و تجهیـزات به رشـد و توسـعه خـود ادامـه می دهد.هم 
اکنون نسـخه آزمایشـی این موتور جسـتجو به نشـانی اینترنتی 

www.parsijoo.ir قابل دسترسـی و اجراسـت. 

اینکـه  بیـان  بـا  مدیـر دفتـر نظـارت و ارزیابـی دانشـگاه یـزد 
و  تالش هـا  تمـام  کانـون  عنـوان  بـه  آموزشـی  گروه هـای 
حرکت هـای علمی-آموزشـی، نقـش محـوری و اساسـی را در 
توسـعه و بهبـود کیفیـت آموزشـی برعهده دارنـد، اظهار داشـت: 
بـر اسـاس شـیوه نامه مصوب هیأت رییسـه دانشـگاه، مقرر شـده 
اسـت پیـش از انتصاب مدیـران گروه های آموزشـی، با هماهنگی 
کـه  علمـی  هیـأت  اعضـای  از  افـرادی  دانشـکده ها،  رؤسـای 
مایلنـد در چارچـوب اهـداف کالن دانشـگاه مدیریـت گروه های 
آموزشـی را در هـر دانشـکده بـر عهده بگیرنـد، برنامه هـای خود 
را در نشسـتی بـا حضـور اعضـای هیـأت علمـی گـروه اعـالم 
کننـد و سـپس از حاضـران درخصـوص انتخـاب آنان بـرای این 
سـمت، بـه صـورت کامـال محرمانـه و کتبـی نظرسـنجی شـود. 

سخن سردبیـــر

رسدبیــــر: سعید دشتـی زاد

رسپرست دانشگاه یزد با تاکید بر توامنندی های بالقوه دانشگاهیان:

جایگاه فعلی برای دانشگاه 
شایسته نیست

 

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 3

استاندار یـزد:

دکتر میرحسینی:

دکتر فریـــد:

دانشـجوی رشـته علوم 
دانشـکده  کامپیوتــــر 
ریاضی دانشـگاه یــزد 
موفـق شـد در المپیـاد 
دانشـجویی  ریاضـــی 
جنـوب شـرق اروپا کـه در کشـور رومانی 
برگزار شـد، مدال طال را از آن خود سـازد.

*****

امیر گوهرشادی این بار طال گرفت

امام خمینی )ره(:
بایـد قبـل از هـر چیـز دانشـگاه 
ایـن کـه  اسـالمی باشـد؛ بـرای 
کشـور هـر چـه صدمـه خـورده 
اسـت از کسـانی بـوده اسـت که 

اسـالم را نمـی شـناخته انـد.

 رهبر معظم انقالب:
امـروز در کشـور، یکـی از فرایض 
حتمـی بـرای ایـن نسـل  کـه در 
درجـه  اول هم این فریضه بر دوش 
شـما دانشگاهیهاسـت عبـارت از 
تقویت بنیه ی علمی کشـور اسـت.
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در جلسـه ای که اسـفندماه 92 در 
سـالن شـهید صدوقـی دانشـگاه 
سرپرسـت  شـد،  برگـزار  یـزد 
هـای  تـاش  از  یـزد  دانشـگاه 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  علمـی، 
کـه  دانشـگاه  ایـن  دانشـجویان 
منجر به درخشـش انجمن های دانشجویی دانشـگاه در جشنواره ملی 

حرکـت شـد، قدردانـی کـرد.
سرپرسـت دانشـگاه یزد در این نشست گفت: دانشـگاه به شما فعاالن 
علمـی افتخـار مـی کند.انگیـزه ای که شـما انجمن های علمـی برای 
فعالیـت هـای علمـی داریـد بسـیار ارزشـمند اسـت و رویکـرد کلی 
مدیریـت دانشـگاه این اسـت کـه از انجمن های علمـی حمایت کند. 
آقـای دکتـر محمدصالح اولیاء با بیـان اینکه بودجـه ای را برای انجمن 
هـای علمـی باید در نظر گرفـت گفت: باید بـرای انجمن های علمی 
یک سـرانه تعریف کنیم یعنی اینکه سـهم هر یک از انجمنها شـفاف 

روشـن شود.
شـایان ذکر اسـت دانشـگاه یزد در ششـمین جشـنواره ملی حرکت با 
کسـب 3 مقام برگزیده از میان 80 دانشـگاه و موسسـات آموزش عالی 

سـطح کشـور، رتبه پنجم را به خود اختصـاص داد.
*****

سرپرسـت دانشـگاه یزد و جمعی 
از معاونـان و مدیران این دانشـگاه 

مـاه  فروردیـن   16 شـنبه  بامـداد 
جـاری بـا نماینـده ولـی فقیـه در 

اسـتان و امـام جمعه یـزد ماقات 
محمدرضـا  اهلل  آیـت  کردنـد. 
ناصـری در ایـن دیـدار بـا تبییـن 
تفـاوت اساسـی میان جهـان بینی 
اسـامی و غربـی، نـگاه غـرب به 
انسـان را یـک نـگاه کامـا ابزاری 
و مـادی توصیـف کـرد و گفـت: 
دانشـجویان در دانشـگاه بایـد بـه 
بـا  گونـه ای تربیـت شـوند کـه 
شـناخت ماهیـت اصلـی فرهنـگ 
منحط غربی، در حفظ و حراسـت 

از اصالتهای فرهنگ اسـامی خود 
بکوشـند و تحـت تأثیـر تبلیغـات 
مسـموم و آسـیب زای رسانه های 

مختلـف غربـی قـرار نگیرند.
 آقـای دکتـر اولیـاء در این ماقات 
بـا تبیین ضرورت و اهمیت اقتصاد 
دانـش بنیـان در رشـد و توسـعه 
کشـور، خاطرنشـان کرد: دانشـگاه 
یـزد بـا برخـورداری از توانمنـدی 
هـای فکـری و تخصصـی الزم در 

ایـن زمینـه تاش مـی کند.

استاندار یزد در مراسم گرامیداشت 
روز آمـوزش و پژوهـش در منابـع 
طبیعی گفت:منابع طبیعی از اصلی 
ترین سـرمایه های جامعه بشـری 
اسـت و سـرمایه های انسـانی نیز 
بـر پایه منابع طبیعی سـالم اسـتوار 
اسـت. وی اظهـار کرد: اسـتان یزد 
باید حساسـیت بیشـتری بـر روی 
منابـع طبیعـی و پوشـش گیاهـی 
هرگونـه  چراکـه  باشـد  داشـته 

صدمـه در ایـن زمینـه مـی توانـد 
زندگـی خودمـان را مـورد تهدیـد 
قـرار دهـد و صنایع نبایـد آلودگی 
تحمیـل  زیسـت  محیـط  بـر  را 
کننـد، طراحـی های دقیق زیسـت 
محیطـی مـی توانـد بـه مـا کمک 
کنـد و تعامل بیشـتر با محیط های 
شـهری و پیرامونی باید بر اسـاس 
محیط زیسـت تعریف شود ضمن 
اینکـه باید اقدامـات نتیجه فعالیت 

هـای پژوهشـی و علمـی باشـد. 
دکتر محمدصالح اولیاء سرپرسـت 
دانشـگاه یزد نیـز در ایـن همایش 
گفت: پژوهشـکده دانشـکده منابع 
طبیعـی دانشـگاه یـزد مـی توانـد 
بـه قطب علمـی مناطق خشـک و 
بیابانـی کشـور تبدیل شـود و این 
مهـم در صورتـی محقق می شـود 
کـه کارها پراکنده انجام نشـود و با 
ارتباط و انسـجام بیشـتر با دستگاه 

پژوهشـکده  ایـن  اجرایـی  هـای 
شـود. تقویت 

بـا راه انـدازی دو سـرور پرقـدرت 
جدیـد در مرکـز فنـآوری اطاعات 
و خدمـات رایانـه ای دانشـگاه یـزد، 
جدیـدی  الکترونیـک  سـامانه ی 
دسـترس  در  دانشـگاه  ایـن  در 
کـه  می گیـرد  قـرار  دانشـجویان 

بـا اختصـاص یـک نشـانی پسـت 
الکترونیـک بـه هـر دانشـجو، وی 
می توانـد بـا دانشـجویان دیگـر این 
دانشـگاه از طریـق ایـن سـامانه در 
ارتبـاط باشـد کـه ایـن ارتبـاط پس 
از پایـان تحصیـات آنـان در ایـن 

اسـتمرار  همچنـان  نیـز  دانشـگاه 
خواهـد یافـت. بـه گـزارش روابط 
عمومـی دانشـگاه یـزد بـه نقـل از 
مرکز فنـآوری اطاعـات و خدمات 
مدیریـت  سـامانه  در  رایانـه ای 
)سـامیاد(  یـزد  دانشـگاه  یادگیـری 

نیز برای کلیه دانشـجویان دانشـگاه 
 stu.yazd.ac.ir کارگـزار  روی 
حسـاب کاربری ایجاد شده است و 
دانشـجویان مـی تواننـد از همان نام 
کاربـری و رمـز عبـور ایمیـل خـود 
برای ورود به سـامیاد اسـتفاده کنند.

شـورای دانشـگاه یـزد در نشسـت اخیـر خود بـا ایجاد یک رشـته در 
مقطـع دکتـرا و چهار رشـته در مقطع کارشناسـی ارشـد موافقت کرد
بـر اسـاس گـزارش دریافتـی از دبیرخانـه شـورای دانشـگاه، اعضای 
ایـن شـورا در نشسـت اخیر خود بـا ایجاد رشـته های دکتـرای خاک 
شناسی در دانشکده منابع طبیعی، کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 
در دانشـکده علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد برق-کنترل در دانشکده 
بـرق و کامپیوتـر، کارشناسـی ارشـد تربیت بدنی-آسـیب شناسـی و 
حـرکات اصاحـی در دانشـکده علـوم انسـانی و کارشناسـی ارشـد 

مطالعـات منطقه ای در دانشـکده علـوم انسـانی موافقت کردند
*****

به مناسـبت هفته منابع طبیعی فیلم مسـتند زندگی کاری و شـخصی 
آقـای دکتـر محمدرضـا اختصاصـی اسـتاد دانشـکده منابـع طبیعـی 
دانشـگاه یـزد از شـبکه خبر پخش شـد. در این فیلم مسـتند که “متن 
زندگـی” نـام داشـت گوشـه ای از فعالیت هـای روزانه و تـاش های 
علمـی، اختراعـات و کتاب  های  منتشـر شـده آقـای دکتر محمدرضا 

اختصاصـی به تصویر کشـیده شـد.
*****

لینـک نظرسـنجی در سـایت دانشـگاه گام مؤثـری  انـدازی  راه 
اسـت در راسـتای بهـره مندی از خـرد جمعی دانشـگاهیان درباره 

موضوعـات مختلـف.

در رتبه بندی دانشـگاه های شـرکت کننده در ششـمین جشنواره ملی 
حرکـت در دانشـگاه صنعتـی شـریف با حضور بیـش از 70دانشـگاه 

کشـور ، دانشـگاه یـزد رتبه پنجـم را به خود اختصـاص داد.
*****

تأکید آیت اهلل ناصری بر هدفمندی حیات

منابع طبیعی اصلی ترین سرمایه بشری است

تمهیدات دانشگاه یزد برای استمراربخشیدن به ارتباطات مجازی دانشجویان

قدردانی دکتر اولیاء از افتخارآفرینان این دانشگاه 
در جشنواره ملی حرکت

پنج رشته جدید در شورای دانشگاه یزد
به تصویب رسید

مستند “متن زندگی” از رسانه ملی پخش شد

لینک “نظرسنجی” در بخش روابط عمومی 
دانشگاه راه اندازی شد

دانشگاه یزد در جشنواره ملی حرکت، پنجم شد

استـاندار یزد: 

آیت اهلل قزوینی:

در پاسخ به شبهات، از استدالل فراتر نرویم
دکتر نورباال عنوان کرد؛

اولویت های دانشکده علوم پایه در سال جاری کدامند؟

حضور غیر منتظره دکتر حداد عادل در دانشگاه یزد مجمع مشورتی سیاستگذاری درتکاپوی راهی برای آینده

در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد 
دانشـگاه های اسـتان به مناسـبت فرا رسـیدن 
ایـام فاطمیه جلسـه ای را با حضور اسـاتید و 
دانشـجویان دانشـگاه های اسـتان در موضوع 
شـبهات فاطمیـه برگـزار کرد. وی گفـت: ایام 
نـوروز کـه مصـادف بـا ایـام فاطمیـه اسـت 
ضمـن اینکـه صلـه رحـم و هدیـه دادن در دیـن سـفارش شـده اسـت 
ولـی مـردم سـعی کننـد قداسـت ائمـه را حفظ کننـد و برخی کنسـرت 
ها و زیاده روی ها باعث جریحه دار شـدن احساسـات شـیعیان نشـود.

دکتر غامعلی حـداد عادل نماینده 
مجلـس شـورای اسـامی و عضو 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
کـه به منظـور شـرکت در مراسـم 
سـالگرد مرحوم سـیدجال یحیی 
زاده بـه یـزد سـفر کـرده بـود در حاشـیه سـفر خـود، عصـر جمعـه 22 
فروردیـن سـال جـاری با تعدادی از اعضای بسـیج اسـاتید دانشـگاه یزد 
دیـدار و گفتگـو کـرد. آقای دکتـر حدادعادل بـا بیان اینکـه وظیفه اصلی 
مـا دانشـگاهیان گفتمان سـازی دربـاره اقتصـاد مقاومتی اسـت، بر نقش 
دانشـگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سـمت تولید ثروت از 
طریـق دانش و پژوهش تأکید کرد. وی خاطرنشـان کرد: تنها راه رسـیدن 
بـه توسـعه پایدار، تکیه بـر توانمندی هـای درونی نظام، پیشـرفت علم و 

رهایـی از وابسـتگی بـه صنعت نفت اسـت.

دکتـر محمدرضـا نوربـاال رییـس دانشـکده 
علـوم پایـه دانشـگاه یـزد توسـعه  رشـته ها، 
تأمیـن  و  علمـی  هیـأت  اعضـای  جـذب 
اولویت هـای  از  را  آزمایشـگاهی  امکانـات 
این دانشـکده در سـال جاری برشـمرد.دکتر 
نوربـاال عملکردهـای سـه گـروه آموزشـی 
شناسـی  زیسـت  و  شناسی،شـیمی  زمیـن 
را مطـرح کرد.گروههـای دانشـکده علـوم در سـال گذشـته پیشـرفت 

چشـمگیری داشـته انـد.

دبیر مجمع مشـورتی سیاستگذاری دانشگاه 
یـزد گفت: احتـرام به اندیشـه های متفاوت 
مختلـف،  دیدگاه هـای  از  بهره گیـری  و 
عوامل مؤثری برای شناسـایی مسیر صحیح 
فعالیـت هـای دانشـگاه و مدیریت هدفمند 
آن اسـت. آقـای دکتـر سـید محمـد بزرگ 
در گفتگـو بـا خبرنـگار روابـط عمومـی 
دانشـگاه، بـا تأکید بر اینکـه این مجمع در امور اجرایی  دانشـگاه دخالت 
نخواهد داشـت، گفت: این مجمع فقط سیاسـتهای کان دانشـگاه را در 
حوزه هـای مختلـف علمی، آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی و رفاهی مد 
نظـر قـرار خواهـد داد و نقـش مشـورتی دارد. وی افـزود: این مجمع به 
عنـوان اتاق فکر دانشـگاه عمل می کنـد و می تواند در هـدف گذاری و 

تعییـن مسـیر آینده بـه مدیـران اجرایی کمـک کند.



همایش علمی بزرگداشت 
روز ملی فناوری هسـته ای 
در دانشـگاه یـزد شـامگاه 
چهارشنبه بیستم فروردین 
مـاه  بـا حضـور رحیقی و 
المعـی، نخبگان هسـته ای 
کشـور در سـالن آمفـی تئاتر دانشـگاه یـزد برگزار شـد. آقـای دکتر عباس 
بهجـت اسـتاد دانشـکده فیزیـک بـا خوشـامدگویی بـه حاضـران، هدف 
از برگـزاری ایـن همایـش را معرفـی دسـتاوردهای جدید کشـور در زمینه 
فعالیت هـای صلح آمیز هسـته ای نظیر چشـمه نور ایران و شـتابگر بزرگ 
ملـی عنـوان کـرد و افـزود: ایـن دسـتاوردها راه آینـده را برای دانشـجویان 
رشـته فیزیـک و مهندسـی، بـاز و امـکان هـای شـغلی را ایجـاد مـی کند. 
پروفسـور المعـی رییس آزمایشـگاه واندوگراف پژوهشـگاه علـوم و فنون 
هسـته ای درباره تجربه کاری چهل سـال آنالیز با باریکه یونی در آزمایشگاه 
واندوگـراف انـرژی اتمی، امکانات، تکنیکهای و فعالیتهای این آزمایشـگاه 
مطالبـی بیـان کـرد. وی در سـخنان خود تأکید کـرد: ما از طـرح ها و نمونه 
های دانشـجویان و اسـاتید داشـگاه یزد اسـتقبال می کنیم و برای پیشـبرد 
کارهـای علمی دانشـگاه آماده همکاری هسـتیم. آقـای دکتر رحیقی گفت: 
تولیـد علـم طـرح، طراحی مفهـوم اولیه، نقطه عطـف اول، بررسـی نیازها، 
طراحـی و مهندسـی و بهـره بـرداری از جملـه مراحـل ایجاد آن اسـت که 
از ایـن طریـق می توان بسـیاری از مشـکالت را پشـت سـر گذاشـت و با 

اسـتفاده از منابـع انسـانی متخصص به این پیشـرفت علمی رسـید.

سرپرسـت دانشـگاه یزد در پیامی که به مناسبت 
آغـاز سـال جدید صـادر کرد با اشـاره بـه اینکه 
اسـتان یـزد هم اکنـون به شـدت نیازمنـد یاری 
فرهیختـگان یـزدی در اقصـی نقـاط کشـور و 
خارج از کشـور اسـت، به نمایندگی از مسؤوالن 
اسـتان و بخصـوص دانشـگاهیان یـزد، آمادگی 
خـود را بـرای اسـتفاده از ایده هـا، تجربیـات، و 
دانـش آنـان در هـر جا که هسـتند اعالم کـرد. دکتر محمـد صالح اولیـاء در 
ایـن پیـام از راه انـدازی شـبکه ی ارتباطی فرهیختگان دوسـتدار یـزد در این 
دانشـگاه خبرداد و از فرهیختگان یزدی خواسـت با ارسـال رزومه ی خود به 
دفتـر همکاری هـای علمـی و بین المللی دانشـگاه یزد به نشـانی الکترونیک 
interoff@yazd.ac.ir به این شـبکه ملحق شـده و دوسـتان خود را نیز 

بـه عضویت در این شـبکه تشـویق کنند.

اولیـن نشسـت مجمـع 
هـای  انجمــن  دبیـران 
علمـی دانشجـــــویی 
دانشـگاه یـزد در سـال 
جدیـد، روز دوشـنبه 18 
جـاری  مـاه  فروردیـن 
بـا حضـور دبیـران انجمـن هـای علمی دانشـجویی در سـالن جلسـات 
سـاختمان اسـتقالل برگـزار شـد. در ایـن نشسـت دبیـر کل انجمن های 
علمـی دانشـجویی زمـان بنـدی شـانزهمین دوره انتخابـات انجمن های 
علمـی دانشـجویی را روز سـه شـنبه 2 اردیبهشـت امسـال و مرحلـه 
دانشـگاهی هفتمین جشـنواره ملی حرکت روز یک شـنبه 14 اردیبهشت 
افتتـاح می شـود و  مراسـم اختتامیـه و تجلیل از برگزیـدگان انجمن های 
علمـی دانشـجویی نیـز روز شـنبه 20 اردیبهشـت برگـزار خواهدشـد. 
دانشـجویان عالقـه  مند به ثبت نـام و همکاری در برگـزاری انتخابات می 
  www.yusa.yazd.ac.ir توانند از تاریخ 20 تا 26 اردیبهشت به سـایت

کنند. مراجعـه 

عضـو هیـأت علمـی دانشـکده اقتصـاد 
و مدیریـت دانشـگاه یـزد بـا بیـان اینکـه 
پرداخـت نقـدی یا قطع کـردن یارانه هردو 
بـرای اقتصاد کشـور مشـکل زاسـت، ارایه 
کارت حامل هـای انـرژی را بهترین راهکار 
بـرای هدفمندسـازی مؤثر یارانه هـا عنوان 
کـرد. داریـوش فرید در آسـتانه ثبـت نام از 
متقاضیـان دریافـت یارانه مرحلـه دوم، با بیان اینکـه پرداخت نقدینگی به 
مـردم باعـث ایجـاد تـورم می شـود، گفت: پرداخـت پول نقد به مـردم با 
مشـکالت زیـادی همراه اسـت و باعث ایجـاد تورم و گرانی، فشـار مالی 
زیـاد بـه دولـت و کاهـش ارزش پـول ملی می شـود و درنتیجه بـا اعمال 

فشـار بـر اقتصاد کشـور ممکن اسـت اقتصـاد را به نابودی بکشـاند. 

بـه همـت دکتـر کاظـم 
معاونـت  منـدگاری 
فرهنگی دانشگاه یزد بنا 
به درخواسـت شـورای 
هماهنگی مبـارزه با مواد 
مخدر اسـتان یـزد برای 
اسـتفاده از نظرات علمی اسـاتید و دانشـجویان، میزگرد تخصصی نقد و 
بررسـی اقدامـات مقابلـه ای بـا عرصـه مـواد مخـدر و روان گـردان ها با 
حضـور نماینـدگان سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر و پلیـس مبارزه بـا مواد 

مخـدر، سـازمان زندانهـا و بهزیسـتی اسـتان برگـزار شـد..

مدیر مرکز مشـاوره، بهداشـت و درمان 
دانشـجویی دانشگاه یزد به مناسبت 18 
فروردیـن مـاه، روز جهانـی سـالمت، 
بـا خبرنـگار روابـط عمومـی گفتگو و 
ارزیابـی این مرکز از وضعیت سـالمت 
در دانشـگاه یـزد را تشـریح کـرد. دکتر 
نورانـی دربـاره مشـاوره فـردی مرکـز 
روزه  هـر  گفـت:  دانشـگاه  مشـاوره 
مراجعان این مرکز با توجه به مشـکلی 

کـه دارنـد به کارشـناس ارشـد یـا دکتر بالینـی معرفی مـی شـوند. در زمان 
امتحانـات نیز دانشـجویانی کـه بیماری خاصی دارند با تشـخیص شـورای 

پزشـکی و موافقـت دانشـگاه بـرای حذف پزشـکی معرفی می شـوند.

والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
دکترموسـوی زاده عضوهیـأت علمـی 
پیشکسـوت گـروه معـارف اسـالمی 
دانشـگاه یـزد با تبیین برخـی ازویژگی 
حضـرت  ورفتـاری  اخالقـی  هـای 
فاطمـه )س( بـه بانوان جامعه بـه ویژه 
دختران دانشـجو توصیه کرد درزندگی 
فـردی واجتماعـی خـود ازآن حضرت 
دختـران  توصیـه  بـا  الگوبگیرنـد.وی 

دانشـجو به الگو گرفتن ازسـیره حضـرت فاطمه )س( گفت: اولین درسـی 
کـه دانشـجویان دختر مـا باید ازحضرت فاطمـه )س( بگیرنـد درس عفت 

وپـاک دامنـی اسـت.
وی ابـراز امیـدواری کرد با سرمشـق قـرار گرفتن راه و منـش حضرت زهرا 
)س( درهمه مسـایل خانواده ،تربیت اوالد ومهر ومحبت نسـبت به همسـر 

خود،مشـکالت ومسـایل خانوادگـی د رجامعه به طور کلـی از بین برود.

جلسـه ی هم اندیشـی اسـتادان با موضوع لزوم پرداختن به اندیشه و تربیت 
اسـالمی با سـخنرانی سـید محمد صالح هاشـمی گلپایگانی مسـؤول طرح 
بینش مطهر در دانشـگاه امام صادق )ع( به همت دفتر نهاد رهبری دانشـگاه 
یزد در محل سـالن شـهید صدوقی این دانشـگاه برگزار شـد. در این جلسه 
کـه بـا حضور اسـاتید و تنی چند از مسـؤوالن دانشـگاه یزد برگزار شـد به 
ضـرورت بینـش و تربیـت دینی و بیـان تاثیرگزاری کتب شـهید مطهری در 

تربیت اسـالمی پرداخته شد.

عضوهیأت علمی گروه علوم سیاسـی 
دانشـگاه یـزد بامثبـت ارزیابـی کـردن 
دسـتآوردهای توافق جمهوری اسالمی 
ایـران وگـروه 1+5 بـرای رسـیدن بـه 
هسـته ای  درپرونـده  نهایـی  راه حـل 
کشورمان،موسوم به “توافق ژنو”،گفت: 
درایـن توافق تیـم مذاکره کننـده ایرانی 
توانسـت با تحصیـل منافـع حداکثری 
امتیـازات حداقلـی  اعطـای  درمقابـل 

فرصت هـای نابـی رادرعرصه هـای ملی وبین المللـی برای کشـورایجادکند.  
آقـای دکتـر سـید محسـن میرحسـینی گفـت: ایـن توافق مهـم که بعـد از 
گذشـت حدود 10 سـال از شـروع مذاکرات چالش برانگیز هسـته ای میان 
کشـورهای 5+1 و جمهوری اسـالمی ایران و دنیای غرب  پیرامون رسـیدن 
بـه را ه حلـی جامـع و مـورد توافـق طرفیـن، باالخـره درسـوم آذرماه سـال 
گذشـته  برابـر با  24 نوامبـر 2013 با عنوان “برنامه اقدام مشـترک”  صورت 
گرفـت،  بیشـتر حـوزه هـای سیاسـی، اجتماعـی و حتی برخـی جریانهای 

فرهنگـی را تحـت تأثیر قـرار داد.

صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق 
معـادن و کشـاورزی یـزد 
با همـکاری دانشـگاه یزد، 
عالـی  آمـوزش  موسسـه 
امـام جـواد)ع( و سـازمان 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
یزد ، اتحادیه گلخانه داران اسـتان یزد و سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان یزد و همچنین سـازمان توسـعه صنعتی ملل متحد  
اولیـن همایـش راه کارهـای بهینـه سـازی مصـرف سـوخت در بخـش 
کشـاورزی)گلخانه هـا( را با هـدف روش صحیح مصرف کردن سـوخت 

بـه مـردم  در دانشـگاه یـزد برگـزار کـرد.

آقای سـعید عبداللهی مدیرکل سیاسـي و امور انتخابات و دبیر کمیسـیون 
دانشـجویی شـورای تأمیـن اسـتان و خانـم خامسـی مدیـرکل دفتـر امور 
بانوان و خانواده اسـتانداري در چارچوب برنامه های کمیسـیون دانشجویی 
شـورای تأمین اسـتان ازخوابگاه های دانشـجویی در گفتگو با دانشـجویان، 

آخریـن وضعیـت رفاهي و مشـکالت موجود را جویا شـدند

همایش علمـی روز ملی فناوری هستـه ای در
دانشگاه یـزد برگزار شد

دعوت از فرهیختگان دوستدار یزد برای 
همکاری با دانشگاه

اولین نشست مجمع دبیران انجمن های علمی 
دانشگاه یزد در سال 93 

دکتر فرید: پرداخت نقـدی یا پرداخت نکردن
یارانه ها هر دو مشکل زاست

میزگرد تخصصی مبارزه با مواد مخدر در
دانشگاه یزد برگزارشد

ارزیابی مرکز مشاوره دانشگاه یزد از وضعیت
سالمت در این دانشگاه

گفتگو باحجت االسالم موسوی زاده درباره
ویژگیهای حضرت زهرا)س(

نفاق خواص و جهالت عـوام موجب رکـود
نظام دینـی است

توافق هسته ای ژنـو،فرصت های نابـی رابرای
ایران خلـق کرد

همایش راهکارهای بهینه سازی مصرف سوخت
در دانشگاه یزد برگزار شد

بازدید دبیر کمیسیون دانشجویی استان از
خوابگاه های دانشگاه یزد

دانشگاه یزد برای ایجاد یک رشته جدید در
 مقطع دکترا مجوز گرفت

تأکید مدیـر امور اداری دانشگاه یـزد بر
توانمند سازی نیروی انسانی

روز  دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  و  آموزشـی  معاونـت  حـوزه 
چهارشـنبه 28 اسـفندماه جاری از موافقت شـورای گسـترش آموزش 
عالـی کشـور بـا راه اندازی یک رشـته جدیـد در مقطع دکتـرا در این 
دانشـگاه خبـرداد. بـر ایـن اسـاس، دانشـگاه یـزد مـی توانـد از سـال 
تحصیلـی آینـده در رشـته دکتـرای مهندسـی مـواد دانشـجو بپذیرد.

آقـای سـید محمـد زارع بـا بیان اینکـه نگاه دانشـگاه به منابع انسـانی 
در حـوزه اداری یـک نـگاه سیسـتمی و جامع اسـت، گفـت: وظایف 
هـر یـک از کارکنـان دانشـگاه به عنـوان مولفـه های این سیسـتم می 
بایسـت بر اسـاس تحصیـالت، تخصص و تجربیاتشـان تبیین شـود.



دانشـجویی  کانـون  همـت  بـه 
آوای زندگـی با هـدف حمایت 
از دانشـجویان معلـول، نابینـا و 
بیماریهـای خـاص، بازارچـه ای 
غـذا،  هـای  غرفـه  از  متشـکل 
بـازی، نقاشـی، خوشنویسـی و هنرهـای دسـتی در اسـفندماه92 در 
محوطه نمایشـگاهی مجاور سـالن آمفی تئاتر دانشـگاه یـزد برگزار 
شـد. در حاشـیه ایـن نمایشـگاه همچنین کانـون دانشـجویی هالل 
احمـر یـزد نیـز بـه اجـرای تئاترهای دانشـجویی بـرای حمایـت از 

مؤسسـه حمایـت از کـودکان سـرطانی محـک پرداختنـد.
*****

از  بـه همـت جمعـی  »جشـن خورشـید« 
یـزد  دانشـگاه  صنایـع  گـروه  دانشـجویان 
بـا همـکاری کانـون صبـح امیـد بـه منظور 
حمایت از کودکان سـرطانی مؤسسـه محک 
یـزد عصر سـه شـنبه 19 فروردین ماه سـال 

جـاری  در سـالن آمفـی تئاتـر دانشـگاه یـزد برگـزار شـد.
*****

جمعـی از خوابگاهیـان دانشـگاه یـزد در اقدامـی خیرخواهانه برای 
کمـک بـه خانـواده هـای بی سرپرسـت کمـک هـای نقـدی و غیر 
نقـدی خـود را جمـع آوری و به بهزیسـتی اسـتان یزد اهـدا کردند.

*****

در آسـتانه بهـار 93، واحـد فضـای سـبز دانشـگاه یـزد بـا همکاری 
بخـش خصوصـی، نمایشـگاه و فروشـگاهی از گل هـا و گیاهـان 

مختلـف را در پردیـس اصلـی ایـن دانشـگاه برپاکـرد.

در این مسـابقات که دانشـگاه یزد میزبان بود تیم این دانشـگاه توانسـت در بخش تیمی با شکسـت 
تمام حریفان به مقام قهرمانی این دوره از مسـابقات دسـت یابد و جواز حضور در المپیاد ورزشـی 
دانشـجویان کشـور را کسـب کند. اسامی اعضای تیم تنیس روی میز دانشـگاه یزد عبارتند از: آقایان 
محمدهـادی صادقـی ، امیرمحمـد صادقـی ، مصطفی نورمحمـدزاده ، محمود صالـح  به مربیگری 

محمدحسین منتظری.

ایـن مسـابقات که به میزبانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بود دانشـجوی دانشـگاه یزد موفق شـد به دو مقـام دومی 
و یک مقام سـومی دسـت پیدا کنند. در این دوره از مسـابقات چهار ورزشـکار به نام های سـحر دادخواه، مهسـا 
ویسـه، زهـرا شـریفی و زهـرا دهقان بنادکی در مسـابقات شـرکت کردند که خانـم زهرا دهقان موفق به کسـب دو 

مقـام دومـی در بخـش 50 متـر آزاد و 100 متـر پشـت و یک مقام سـومی در بخش 50متر قورباغه شـد.

تیم کشـتی دانشـگاه یزد در این دوره از مسـابقات که به میزبانی دانشـگاه کاشـمر بود با حضور 6 ورزشکار )2 نفر 
در بخش کشـتی فرنگی و 4 نفر در کشـتی آزاد ( در مسـابقات شـرکت کرد که در بخش کشتی فرنگی آقای اصغر 
حبیـب زاده در وزن 71 کیلوگـرم بـه مقـام قهرمانـی و آقای محمدرضا پاریاب در وزن 75 کیلوگرم به مقام سـومی 

و در بخش کشـتی آزاد آقای محمدرضا قادریان در وزن 57 کیلوگرم به مقام سـومی نایل شـدند.

تنیس روی میز دانشجویان دختر استان در دانشگاه یزد برگزار و نتایج آن به شرح ذیل اعالم گردید:
نتایج مسابقات تیمی :   مقام اول: دانشگاه آزاد یزد    مقام دوم: دانشگاه یزد   مقام سوم: دانشگاه علمی و کاربردی

نتایج مسابقات انفرادی     مقام اول: الهام زمانیان )دانشگاه آزاد یزد(   مقام دوم: آناهیتا ایزدیان ) دانشگاه آزاد یزد(
مقام سوم: زهرا السادات موسوی ) دانشگاه یزد(

دانشـگاه یـزد در دور اول سـفرهای نـوروزی میزبـان بیـش از 6 هـزار نفر از هموطنان بود. سـتاد اسـکان میهمانان 
نـوروزی در ایـن دانشـگاه بـا تجهیـز مهمانسـرا و خوابگاه های دانشـجویی ظرفیت پذیـرش 2000 نفـر را در هر 

شـبانه روز در اتـاق هـا و سـوییت های مجـزا فراهم کرده اسـت.

در واپسـین روزهای سـال 92 دانشـگاه یزد در غم فقدان دو تن 
از دانشـگاهیان این دانشـگاه به سوک نشست.

روابـط عمومـی دانشـگاه در گذشـت خانـم دکتـر الهـه تقوی 
شـهبازی اسـتاد دانشـگاه یـزد و آقـای محمـد سـهیلی فـرد 
دانشـجوی دانشـکده هنـر و معماری را بـه خانواده، بسـتگان و 

جامعـه دانشـگاهی یـزد تسـلیت گفت.

آقای دکتر جلیل شاهی : مشاور عالی رییس
آقای دکتر قاسم برید لقمانی: معاون آموزشی و تحصیال ت تکمیلی
آقای دکتر سید محمدتقی المدرسی: معاون پژوهشی و فناوری

آقای دکتر کاظم مندگاری: معاون فرهنگی و اجتماعی
آقای دکتر سیدمحمدمهدی حسینی: معاون اداری و مالی

آقای دکتر سـیدمحمد بزرگ : مشـاور رییس و دبیر شـورای 

سیاستگذاری 
آقای دکتر علی اصغر علمدار : مدیر نظارت و ارزیابی

آقـای دکتر محمدمهدی لطفی: مدیر برنامه ،بودجه و تحول اداری
آقـای دکتـر بمانعلـی دهقـان منگابـادی : مشـاور رییـس 

دانشـگاه در امـور هیـات علمـی
آقـای دکتر سـیدمحمود زنجیرچی : مشـاور رییـس و مدیر 

حوزه ریاسـت
آقای دکتر حسین مهدوی پور: مدیر طرح های عمرانی

آقای دکتر علی اکبر تدین : رییس گروه استعدادهای درخشان
آقای سعید دشتی زاد : رییس اداره روابط عمومی

آقای سید محمد زارع اشکذری : مدیریت امور اداری دانشگاه
آقای منوچهرشـفایی: مشـاور معـاون اداری مالی و رییس 

حقوقی اداره 
آقای علیرضا شاکر: رییس اداره کارگزینی

آقای سیدعبدالحمید حسینی: ریاست اداره رفاه و بازنشستگی
آقای محمدحسین مختاری: معاون مدیر تحصیالت تکمیلی

آقای دکتر بهرام احمدی: مدیر گروه آموزشی نقاشی

تیم دانشگاه یزد در مسابقات تنیس روی میز منطقه3 کشور قهرمان شد

دانشجوی شناگر دانشگاه یزد در مسابقات منطقه 3 کشور خوش درخشید

درخشش تیم دانشگاه یزد در مسابقات کشتی قهرمانی دانشگاه ها

تنیس روی میز دانشجویان دختر استان در دانشگاه یزد برگزارشد

اسکان بیش از 10000 نفر در تعطیالت نوروزی در دانشگاه یزد

برپایی بازارچه خیریه نسیم در دانشگاه یزد

جشن خورشید در دانشگاه یزد برگزار شد

اقدام خیرخواهانه خوابگاهیان دانشگاه یزد

برپایی نمایشگاه گل و گیاه در دانشگاه یزد

انتصـابات :

تسلیـت

چنـدی اسـت که شـاهد حضـور یک 
راننـده خانـم در دانشـگاه یزد هسـتیم 
و ایـن حرکـت در دانشـگاه اسـتقبال 
بسـیاری از دختران دانشـجو را به همراه 
داشـته اسـت به طوری که شـادی خود 
را بـه ایـن راننـده هم ابـراز کـرده اند.

در انتخابات شـورای مرکزی که اسـفند ماه 1392 برگزار شـد آقایان  محمد 
رمضانخانـی، حمیدرضا بنایی، سـید محمدرضا مدرس مصـدق ، منوچهر 
شـفایی، مهدی صدرایی، سـید عبدالحمید حسـینی، علی اکبر میرشـمس، 
سـید عبدالحمیـد کمالـی و خانم هـا معصومه دهقان شـیری، سـیمین تاج 
رضایـی، فاطمـه کامیارفرد  به عنـوان اعضاری این شـورا انتخاب شـدند.

جلوه هایی از امید و معرفت دانشگاهیان بانویی که در دانشگاه یزد اتوبوس می راند 
دانشگاه یزد در آغاز سال جدید 

انتخابات شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان 
دانشگاه یزد برگزار شد


