
رییس سـازمان فنـآوری اطالعات ایران 
در نشسـتی کـه به منظـور ارائـه پروژه 
های پیش برنده اسـتان یـزد و بازدید از 
پروژه موتور جسـتجوی پارسی جو در 
دانشـگاه یزد برگزار شـد، بـر ضرورت 
ایجاد پوشـش فراگیر اینترنت بی سـیم 
در شـهر یـزد تأکیـد کـرد. در مسـاله 
آمـوزش در همـه حـوزه ها مـا نیازمند 
ارتقـای آمـوزش و دانش مردم هسـتیم 
و امیدواریـم بـا همـکاری متخصصان 
دانشـگاهی و مخابـرات، کل شـهر یزد 
تحـت پوشـش ارتباطـات اینترنتی بی 

سـیم )wi fi( قـرار گیرد.

جلسـه ارزیابـی و پیشـرفت گـزارش 
بـا  مناریـد  المللـی  بیـن  پـروژه  کار 
حضـور کارشناسـان ارشـد سـازمان 
جنگلها و مراتع کشـور و کارشناسـان 
بیـن المللی تسـهیالت جهانی محیط 
زیسـت خانم “اسـتا فنی هاج” و آقای 
“جیتند را کومارسـینها”  در دانشـکده 
منابـع طبیعـی برگـزار شـد. در ایـن 
جلسـه بـا تأکیـد بـر اجـرای موضوع 
تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بیـن 
دانشـگاه یـزد و پـروژه بیـن المللـی 
و  کار  پیشـرفت  رونـد  مناریـد، 
ارزیابـی طرح پتانسـیل تنوع زیسـتی 
و ترسـیب کربـن در حـوزه آبخیـز 
بهابـاد یزد )عرصـه پایلوتهـای پروژه 
مناریـد( و ارایـه راهکارهای عملی به 
منظور حفـظ تنوع زیسـتی و افزایش 

ترسـیب کربن تشـریح شـد.
*****

هـای  سیاسـت  تدویـن  هـدف   بـا 
راهبـردی دانشـگاه یـزد در چارچوب 
طرح جامع، نشسـتی با حضور رییس 
دانشـگاه یـزد و سـه تـن از روسـای 
پیشـین و تنـی چنـد از مسـؤوالن این 
اردیبهشـت سـال جاری تشـکیل شد. 
در ایـن جلسـه طـرح ایجـاد کمربنـد 
سـبز بـه مسـاحت 36 هزار متـر مربع 
در حاشـیه اراضـی متعلق به دانشـگاه 
یـزد به تصویب رسـید. همچنین مقرر 
شـد حصـار کشـی اطـراف دانشـگاه 
تکمیـل و مسـیرهای آسـفالته ای بـه 
منظور تـردد خودروهای دانشـگاهیان 
مطابـق بـا طـرح جامـع در پردیـس 

اصلـی ایجاد شـود.
*****

سیاسـی،امنیتی  معـاون 
و اجتماعـی اسـتانداری 
لـوح  اهـدای  بـا  یـزد 
سپاس به مناسبت هفته 
زن انتخـاب خانم دکتر 
رزا رهـاوی را بـه عنـوان بانـوی ورزشـی 
برگزیـده در سـال اقتصـاد، فرهنـگ با عزم 
ملی و مدیریت جهـادی، تبریک گفت و از 
فعالیت های علمی، پژوهشـی و تالش های 
قابل سـتایش وی در عرصه های فرهنگی و 

ورزشـی قدردانـی کرد.

کمیسـیون دایمی هیات امنای دانشـگاه 
یـزد در نشسـت اخیــــر خـود کـــه 
اردیبهشــت ماه امسال با حضور معاون 
اداری مالـی و مدیریـت منابـع وزارت 
علـوم در ایـن دانشـگاه برگـزار شـد با 
کلیـات طرحـی موافقـت کـرد کـه بـر 
اسـاس آن، داوطلبـان کنکور سراسـری 
کـه حایـز رتبـه هـای زیـر 100 شـوند 
و دانشـگاه یـزد را بـرای ادامـه تحصیل 
انتخـاب کننـد، ماهیانـه تـا سـقف نیم 

میلیـون تومان حقـوق دریافت خواهند 
کرد. رییس گروه استعدادهای درخشان 
دانشـگاه یـزد، بـا ابـراز خرسـندی از 
موافقت کمیسـیون دایمی هیـات امنا با 
ایـن طـرح، گفت: با تصویـب نهایی آن 
در هیـات امنای دانشـگاه، گام مهمی در 
راسـتای جذب دانشجویان نخبه کشور 
بـه ایـن دانشـگاه برداشـته خواهدشـد.

اظهـار  تدیـن  اکبـر  دکترعلـی  آقـای 
داشـت: بـزودی اطالعـات بیشـتری از 

سایر بســــته های حمایتــی دانشگاه 
کنکـور  ممتـاز  داوطلبـان  بـرای  یـزد 
سراسـری در سـطوح رتبـه ای مختلف 
ایـن  افـزود:  ارایـه خواهـد شـد. وی 
بسـته هـا کمـک هزینـه هـای ماهیانـه 
تحصیلـی، کمـک هزینـه هـای خریـد 
هزینـه  کمـک  وتجهیـزات،  کتـاب 
شــــرکت در دوره هـای آموزشــــی 
و کمـک هزینــــه هـای انجـام طـرح 
های پژوهشـــی را شامل می شـــود.

• شهر یزد تحت پوشش فراگیر 
اینترنت بی سیم قرار می گیرد 

تالش محققان دانشگاه 
یـزد برای دستیـابی به 

فناوری برتر هواشناختی

رشته های بیوالکترونیک و 
بیوانفورماتیک در دانشگاه 

یزد ایجاد می شود

گام مهم
دانشگاه یـزد برای 
افزایش بهره وری

مراجعات حضوری از 
سیستم خدمات آموزشی 

دانشگاه حذف می شود

دانشجوی دانشگاه یزد 
در مسابقات ریاضی کشور 

مدال نقره گرفت

• اجرای پروژه بین المللی “منارید” 
در دانشگاه یزد 

کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه یزد موافقت کرد:

• 36 هزار مترمربع کمربند سبز در 
دانشگاه یزد ایجاد می شود 

انتخاب بانوی برگزیده ورزشی 
استان از دانشگاه یزد 

حمایت معاون رییس جمهور از تجاری سازی 
طرحهای دانش بنیان 

دانشگاه یزد می تواند قطب علوم اجتماعی
کشور باشد 

همایش کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه یزد 
برگزار شد 

دانشگاه یزد به جذب دانشجویان مستعد در 
سطح ملی می اندیشد

دکتـر سـورنا سـتاری، معـاون علمی وفنـاوری رییـس جمهور 
گفـت: تاکیـد دولـت جدیـد برتجاری سـازی تحقیقات اسـت 
و مراکـز تحقیقاتـی را بـا وام هـای کـم بهره حمایـت خواهیم 
کـرد و بـا اعطـای کمـک بالعـوض بـه طـرح های پژوهشـی 
مخالفیـم چـرا کـه معتقدیـم تجـاری سـازی بـا اعطـای کمک 

هـای بالعـوض شـکل نخواهـد گرفت.

دکتر محمد توکلیزاده، رییس دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه 
بـا بیان اینکه دانشـگاه یزد مـی تواند به یکـی از قطب های بزرگ 
علوم اجتماعی در کشـور تبدیل شـود، گفت: تنها سه دانشگاه در 
ایـران دانشـکده علـوم اجتماعی جامـع و کامل دارند و دانشـکده 
علـوم اجتماعـی دانشـگاه یزد سـومین دانشـگاه بعد از دانشـگاه 

تهران و دانشـگاه عاّلمه طباطبایی محسـوب می شـود. 

 در ایـن همایـش کـه بـا حضـور اعضـای هیـات علمـی و 
دانشـجویان دانشـکده برق و کامپیوتر برگزار شد محمد مهدی 
نایبـی بـه عنـوان سـخنران حضـور داشـت و بـه بیـان اهمیت 
کارآفرینـی و کارآفرینـی دانـش بنیـان پرداخـت. دکتـر نایبـی 
گفـت: یکـی از مـواردی که در کشـور ما به عنوان یک مسـأله 
و بلکـه بحران مطرح اسـت مسـأله اشـتغال و افزایش بیکاری 
اسـت بـه طـوری که اگـر آمـار واقعـی آن بیان شـود وضعیت 
دهشـتناک این موضوع روشن خواهد شـد و در شرایط کنونی 
ایجـاد اشـتغال  و اینکه بتوان با یک ایده ی مناسـب محصولی 
قابـل قبول تولید شـود هـم از نظر مادی و هـم معنوی منافعی 
را بـرای فـرد کارآفرین به همراه خواهد داشـت و دانشـجویان 
بایـد بـه ایـن موضوع فکر کنند که در شـرایط فعلـی جامعه به 
دنبال کار دولتی بعد از دانش آموختگی نباشـند و خودشـان با 

همـت و علـم ایجاد اشـتغال کنند.

رییـس دانشـگاه یـزد در 
نشســت هـم  اندیشـــی 
رؤســـای دانشــگاه های 
اســـتان کـه بـا حضــور 
اســتاندار یزد برگزار شد، 
بـا تأکید بر قابلیــت های 

علمـی و فرهنگـی این اسـتان، دانشـگاه یـزد را مکان مناسـبی برای 
رشـد و بالندگی دانشجویان مستعد ایرانی توصیف کرد.دکتر محمد 
صالح اولیاء گفت: توسـعه آموزش عالی یکی از محورهای توسـعه 
اسـتان اسـت و یزد باید با پذیرش دانشـجویان غیربومی نقش خود 
را در آمـوزش عالـی کشـور افزایـش دهـد. دانشـگاه یزد بـه عنوان 
دانشـگاه مادر اسـتان اگـر بخواهد به هدف چشـم انـداز خود مبنی 
بر قرار گرفتن در بین 10 دانشـگاه کشـور برسـد باید به دنبال جذب 
دانشـجویان مسـتعد در کل کشـور و بلکه در سـطح منطقه باشـد.

کمک هزینه نیم میلیون تومانی ماهیانه به 
رتبه های زیر 100 کنکور سراسری
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دکتـر سـعید ابراهیمی، دکتر سـید علیرضا 
افشـانی ، دکتر محمد حسـین ایـران نژاد، 
دکتر محمدرضا تابـان ، دکتر حمزه ترابی، 
دکتر محمد عبداللهی ، دکترحمید عالمی، 
دکتـر محمدصابـر فـالح نـژاد ، دکترعلی 
مروتـی  بـه عنوان اسـاتید نمونه دانشـگاه 

یزد معرفی شـدند.
*****

اساتیـد نمونه دانشگاه یـزد در
سال 93 معرفی شدند 

رهبر معظم انقالب:

فضای عمومی کشـور بایسـتی 
فضای ترویج، تولید، گسـترش 
و تحقیـق علم و پـرورش عالم 

و محقق باشـد

 رییس جمهور:

علـم و دانـش زمانی مـی تواند 
حاکم باشـد که در دانشگاههای 
مـا محیـط آزاد نقد و اندیشـه و 
اظهار نظر باشـد
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محققـان گروه هواشناسـی دانشـگاه یـزد در تالشـند به منظـور  بهره 
مندسـازی کشـور از مزایای فراینـد تعدیل وضع هوا، به فنـآوری برتر 
در ایـن زمینـه دسـت یابنـد. پژوهشـگر و عضـو هیآت علمـی گروه 
هواشناسـی دانشـکده فیزیـک دانشـگاه یـزد گفـت: در حـال حاضر، 
گرمایـش زمیـن و پیامـد آن یعنی تغییر اقلیم، چالشـی بحـث برانگیز 
در علـوم محیطـی اسـت. وی افـزود: تعدیـل وضع هوا سـبب کاهش 
اثـرات نامطلـوب تغییـر اقلیم می شـود و در ایـن راسـتا، انتخاب یکی 
از گزینه هـای تعدیـل وضـع هوا مانند بـاروری ابرها به منظـور افزایش 
منابع آب، ایجاد ناپایداری به منظور از بین بردن آلودگی ها و پیشـگیری 
توفان به منظور کاهش شـدت آن مسـتلزم شناخت شـارش های جوی 
و پدیده های هواشـناختی مانند ابر و توفان و سـازوکارهای آن ها است.

*****

مراسـم گرامیداشـت  هفته آموزش و 
تجلیـل از اسـاتید نمونه دانشـگاه یزد 
بـا حضور نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعه یزد، اسـتاندار و اعضای 
هیات علمی دانشـگاه یزد برگزار شد. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعـه خطـاب بـه اسـاتید دانشـگاه 
و بـا مهـم برشـمردن وظیفه آنـان در 
برابر تربیت دانشـجو در ابعاد مختلف 
در  را  تعقـل  قـدرت  بایـد  گفـت: 
دانشجو تقویت کرد و فطرت خدایی 

او را زنـده کـرد تا بداند تنها نیسـت و 
هـر چیـز را تنهـا با دلیـل بپذیـرد. در 
ادامـه ایـن مراسـم، اسـتاندار یـزد در 
سـخنان کوتاهی گفت: دانشگاه های 
مـا آنقدر ریشـه هـای قـوی دارند که 
مـی تواننـد چالـش هـای روبـروی 
خود را پاسـخگو باشـند. سید محمد 
میرمحمدی گفت: جامعه دانشـگاهی 
و دانشـگاه های ما ریشـه هـای قوی 
دارنـد و بـا اعتقـاد راسـخ مـی توانـد 
جوابگـوی مسـائل پیـش روی خـود 

باشـند.وی افـزود: انتظـار جامعـه نیز 
از دانشـگاه همین اسـت تا عـالوه بر 
پاسـخگویی به مشـکالت پیش روی 

خود بتواند مسـائل جامعه و کشور را 
مورد تحلیل و بررسـی قرار دهد و به 
معنـای واقعـی کلمه تاثیرگذار باشـد.

رییـس دانشـگاه یـزد از تدویـن و 
ارزیابـی  معرفـی شـاخص هـای 

عملکرد در این دانشـگاه خبرداد و 
آن را گامـی مهم در جهت شـفاف 

سـازی امـور و افزایش بهـره وری 
در ایـن مجموعـه توصیـف کـرد. 
آقـای دکتـر محمـد صالـح اولیـاء 
در نشسـت مشـترک هیات رییسه 
این دانشـگاه با شـورای دانشـکده 
اقتصـاد، مدیریـت و حسـابداری 
گفـت:  ایـن کار پیـام مهمـی دارد 
مبنـی بر اینکـه کارها می بایسـت 
بـا  و  علمـی  اصـول  اسـاس  بـر 

حسـاب و کتـاب بیشـتری انجـام 
شـود وبا طراحی فرمول اسـتاندارد 
بـرای ارزیابـی عملکرد دانشـکده 
ها و شـفاف سـازی شـاخص ها، 
مبنای مناسـبی بـرای بودجه بندی 
و تخصیـص آن بـه دسـت آمد که 
انتظار می رود میـزان بهره وری در 
واحدهای مختلـف را به نحو قابل 

مالحظـه ای افزایـش دهد.

و  حقوقـی  پارلمانـی،  معـاون 
پیـام  دانشـگاه  اسـتانهای  امـور 
نور کشـور در مالقـات با رییس 
دانشـگاه یزد خواسـتار گسترش 
همکاری های علمی و آموزشـی 
میـان دانشـگاه یـزد و دانشـگاه پیام نـور شـد. رییس دانشـگاه یزدبر 
ضـرورت بررسـی و شناسـایی دقیـق ظرفیت هـا و توانمنـدی های 
موجـود در دانشـگاه هـای مختلـف برای دسـت یابی به یـک تفاهم 
بلنـد مدت تأکید کـرد و افزود: دانشـگاه یزد آمادگـی دارد در تعاملی 
دو جانبـه بـا سـایر مرکز آموزش عالی نظیـر پیام نور، آزاد اسـالمی و 
... همـکاری کنـد. معاون دانشـگاه پیام نور کشـور همچنین پیشـنهاد 
کرد شـورایی نظیر شـورای گسـترش آموزش عالی کشـور در استان 

ها نیز تشـکیل شـود.
*****

به مناسـبت هفته آموزش، آزمایشـگاه پـردازش موازی گـروه علوم 
کامپیوتر دانشـکده ریاضی دانشـگاه یزد با حضور معاون پژوهشـی 
و فنـاوری دانشـگاه، تنـی چنـد از مسـؤوالن و اعضـای هیـأت 
علمـی ایـن دانشـکده ریاضـی افتتـاح شـد.این آزمایشـگاه   یـک 
مرکـز محاسـباتی  و بـا هـدف  ارائـه خدمـات  دررابطه بـا آموزش 
برنامـه هـا بصـورت مـوازی در زمینه هـای دینامیـک  و اجـرای 
سـیاالت محاسباتی، محاسـبات اجزای محدود سـازه ای، محاسبات 
نانوتکنولـوژی و بیوانفورماتیـک و سـایرزمینه هـا بـه دانشـجویان 

تحصیـالت تکمیلی و اسـاتید اسـت. 
*****

مرحلـه اول نوزدهمین المپیاد علمی دانشـجویی سـال93 همزمان با 
سراسـر کشـور با حضور 12 تیم در 12 رشـته تحصیلی اردیبهشـت 
مـاه جاری به میزبانی مرکز اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه برگزار 
گردیـد، شـرکت کننـدگان در ایـن المپیـاد علمـی ممتـازان علمـی 
رشـته هـای مختلف آموزشـی هسـتند کـه از طرف دانشـکده های 

مختلـف بـه مرکز اسـتعدادهای درخشـان معرفی شـده اند.

مراسـم تجلیل از استاد پیشکسوت دانشگاه 
یـزد شـامگاه پنجشـنبه 18 اردیبهشـت مـاه 
امـام  عالـی  آمـوزش  در موسسـه  جـاری 
مراسـم  ایـن  شـد.در  برگـزار  )ع(  جـواد 
کـه بـا حضـور مسـؤوالن و دانشـگاهیان 
اسـتان برگـزار شـد، از خدمات آقـای دکتر 

مهـدی نـواب پور عضو هیأت علمی پیشکسـوت دانشـکده اقتصاد، 
مدیریت و حسـابداری دانشـگاه یـزد به عنوان پیشکسـوت برگزیده 

اسـتان تجلیل شـد.
*****

مراسم گرامیداشت هفته آموزش در دانشگاه یزد برگزار شد

گام مهم دانشگاه یزد برای افزایش بهره وری

تالش محققان دانشگاه یزد برای دستیابی به 
فناوری  برتر هواشناختی 

مالقات معاون دانشگاه پیام نور کشور با 
رییس دانشگاه یزد

آزمایشگاه پردازش موازی در دانشگاه یزد افتتاح شد

نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی در 
دانشگاه یزد برگزار شد 

مراسم تجلیل از استاد پیشکسوت دانشگاه یزد برگزار شد 

انسان شناس آلمانی در دانشگاه یزد سخنرانی کرد بررسی تعامل جامعه و سیاست در نشست علمی دانشگاه یزد

تاکید معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  دانشگاه یزد
بر آموزش های صحیح و علمی

دانشگاه یزد برای اولین بار در رشته حقوق 
دانشجو می پذیرد

تصمیم دانشگاه یزد برای ایجاد منطقه
 تکنولوژیک معدنی 

تحوالت امید بخشی در حوزه اداری و مالی دانشگاه
در جریان است

نشسـت انسـان شناسـی تاریخـی و چالش هـای بین فرهنگـی به همت 
گـروه مردم شناسـی دانشـکده علـوم اجتماعی دانشـگاه یـزد با حضور 
پروفسـور کریسـتف وولف انسـان شـناس آلمانی، اعضای هیات علمی 
و دانشـجویان ایـن دانشـکده در سـالن آمفی تئاتر دانشـگاه یـزد برگزار 
شد.کریسـتف وولـف در ایـن همایـش عنـوان کرد: ما سـعی کـرده ایم 
بفهمیـم چـه چیـزی مـی توانـد جوامـع را بـا همه تفـاوت هـا و حفظ 
ذهنیـت خـاص بـه وحدت برسـاند چـرا که شـکل گیری ایـن موضوع 
در جهـان امـروز و قرن 21 که قرن جهانی شـدن اسـت، الزم و ضروری 
بـه نظـر مـی رسـد. وی گفـت: بـرای ایجـاد ایـن وحـدت الزم اسـت 
رشـته هـای بین فرهنگی در دانشـگاه ها تدریس شـوند که رشـته مردم 
شناسـی مـی توانـد ایـن نقـش را داشـته باشـد و در واقع مردم شناسـی 
فرهنگـی یـک نوع علـم بیگانه شناسـی اسـت و آداب و رسـوم، عنصر 

مهم در این شـناخت اسـت.

آقـای دکتـر بریـد لقمانی با اشـاره بـه جایگاه 
علمـی  و  صحیـح  آمـوزش  و  آمـوزش 
خاطرنشـان کـرد: اگـر هـدف را رسـیدن بـه 
جامعـه و کشـوری مترقـی، پیشـرفته و قابـل 
مطـرح شـدن در سـطح جهانـی بدانیـم، در 
و  پژوهـش  بـه  مهـم  ایـن  بـه  رسـیدن  راه 
پژوهشـگرانی نیازمندیـم کـه بـه خلـق ایده و 
تبدیـل آن بـه فنـاوری مـی اندیشـند و لـذا نیاز بـه فوندانسـیونی محکم 
بنـام آمـوزش داریـم تا بتوانیم این بنای عظیم و اسـتوار را بـر آن بنا کنیم.

رییـس دانشـکده علـوم انسـانی دانشـگاه یزد 
بـا بیـان اینکـه این دانشـکده هـم اکنـون در 9 
رشـته کارشناسـی، 16 رشـته کارشناسی ارشد 
و 3 رشـته دکتـرا دانشـجو دارد، گفـت: مراحل 
درخواسـت و تصویـب 5 رشـته کارشناسـی 
ارشـد و دو رشته دکترای جدید در دست اقدام 
اسـت و مقدمـات تأسـیس رشـته کارشناسـی 
حقـوق بـا موفقیت در کمیته مقدماتی شـورای گسـترش انجام شـده و در 

سـال جدیـد در این رشـته نیـز دانشـجو خواهیـم پذیرفت.

“جامعـه  علمـی  نشسـت 
ایرانی، گفتمان ها و مشـارکت 
سیاسـی” بـه همـت انجمـن 
علمی علوم اجتماعی دانشگاه 
یزد اردیبهشـت ماه جـاری در 
محـل آمفـی تئاتـر مرکـزی ایـن دانشـگاه برگزار شـد. دراین نشسـت 
رییـس انجمـن جامعـه شناسـی بیـان کـرد: در جامعـه شناسـی ایـران 
دیـدگاه هـای متفاوتـی در مـورد سیاسـت وجـود دارد از جملـه اینکه 
برخـی معتقدنـد سیاسـت خـود را بـر فرهنـگ و اجتماع مسـلط کرده 
اسـت در حالـی کـه با اندک تحلیل می توان نشـان داد کـه جامعه هنوز 
سـیطره سیاسـت را نپذیرفته اسـت و اسـتقالل اجتماعی وجود دارد که 
در ایـن خصـوص مـی تـوان بـه وقـوع انقالب اسـالمی به عنـوان یک 

حرکـت اجتماعـی و مردمـی یـاد کـرد.

رییـس دانشـکده معـدن و متالـورژی دانشـگاه یـزد از تصمیـم 
ایـن دانشـکده بـرای ایجـاد یـک منطقـه تکنولوژیـک معدنـی 
خبـر داد و گفـت: در ایـن منطقـه، عـالوه بـر انجـام پژوهـش 
هـای معدنـی، بـا ایجـاد سـه رشـته ی بیـن رشـته ای شـامل 
صنایـع”،  و  “معـدن  و  بـرق”  و  “معـدن  ومکانیـک”،  “معـدن 
تکنولوژی هـای سـاخت و تعمیـرات ماشـین آالت معدنـی نیـز 

آمـوزش داده مـی شـود.

معـاون اداری و مالـی دانشـگاه یزدگفـت: تغییرات و تحوالت گسـترده 
و امیدبخشـی در حـوزه اداری و مالـی دانشـگاه یزد در جریان اسـت اما 
بـرای مشـاهده نتایـج آن در رونـد انجام امـور، باید قدری صبور باشـیم. 
دکتـر سـید محمـد مهـدی حسـینی ابـراز امیـدواری کـرد بـا توجـه به 
توانمنـدی هـای گسـترده ای کـه در بدنه علمـی و اجرایی این دانشـگاه 
سـراغ دارد، حرکـت رو بـه رشـد و ارتقـای فعالیـت هـای آن با شـتاب 

بیشـتری نسـبت به قبـل ادامـه یابد.



در نشسـت هیـأت رییسـه و شـورای دانشـکده علـوم پایه  دانشـگاه یزد  
بـر لـزوم تمرکززدایـی و افزایـش اختیـارات دانشـکده ها تاکیـد شـد و 
راهکارهای مناسـب برای رفع برخی از مسـایل و مشکالت این دانشکده 
مـورد بحـث و تبادل نظر قرارگرفت.در این نشسـت برخـی از گروه های 
این دانشـکده به ویژه گروه شـیمی از ایمن نبودن آزمایشـگاه ها و فضای 
آلـوده آن انتقـاد داشـتند. نیـاز مبرم گروه زمین شناسـی به وسـیله حمل و 
نقـل اسـتاندارد برای بازدیدهـای صحرایی، کمبود مـواد اولیه و تجهیزات 
کافی برای گروه زیسـت شناسـی و زمین شناسـی، نیاز به فضای بیشـتر 
برای امور پژوهشـی و درخواسـت برای افزایش پژوهانه اسـاتید از جمله 
مهمتریـن دغدغـه هایـی بود که از سـوی اعضای شـورای این دانشـکده 
مطـرح شـد. همچنین موضـوع راه اندازی آزمایشـگاه مرکزی دانشـگاه و 
نحوه مدیریت آن  مطرح و پیشـنهاد شـد در این آزمایشـگاه یک سیسـتم 

جدیـد  بـرای سـرویس دهی به سـایر دانشـگاه ها هم ایجاد شـود.

و  بـرق  دانشـکده  رییـس 
بـا  کامپیوتـر دانشـگاه یـزد 
تاکیـد بـر توانمنـدی هـای 
گسـترده ایـن دانشـکده، از 
برنامـه ریـزی هـای انجـام 
شـده برای راه اندازی رشـته 
هـای جدید مهندسـی پزشـکی گرایش بیو الکتریـک و بیو انفورماتیـک در این 
دانشـگاه خبرداد. آقای دکتر حسـین قانعی توسـعه کمی و کیفی آزمایشگاه های 
تحقیقاتـی و آزمایشـگاه هـا و جـذب اعضـای هیـات علمی توانمند و توسـعه 
فضاهای آموزشـی را از دیگر برنامه های این دانشـکده در سـال جاری برشمرد. 
دکتر قانعی درباره راه اندازی آزمایشـگاههای تحقیقاتی مختلف توسـط اسـاتید 
ایـن گروه  گفت: اسـاتید گروه مهندسـی مخابـرات اقدام بـه راه اندازی وتجهیز 
آرمایشـگاه هـای تحقیقاتـی بـرای دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی نمـوده که 
از جملـه مـی تـوان به پـردازش سـیگنال هـای رادار،پـردازش گفتار، پـردازش 
سـیگنال هـای حیاتـی، پـردازش تصویـرو ویدئـو، مخابـرات بی سـیم، آنتن و 
مایکروویـو، شـبکه هـای مخابراتـی و رایانـه ای و مخابـرات سـیار رانـام بـرد.

آموزشـی  امـور  مدیـر 
دانشـگاه یـزد از شـروع 
به کار سـه اداره آموزش 
دانشـکده  در  اقمـاری 
هـای فنـی ومهندسـی، 
منابـع  و  پایـه  علـوم 
طبیعـی در هفتـه آمـوزش خبـر داد و گفت: بـزودی با اسـتفاده از تمامی 
امکانات سامانه جامع آموزشی گلستان و همچنین ایجاد بایگانی دیجیتال 
مدارک آموزشـی در این سـامانه، مراجعـات حضوری بـه ادارات آموزش 
بـرای دریافـت خدمات آموزشـی به طـور کامل حذف خواهدشـد. دکتر 
سـید منصور بیدکی افزود: بزودی اسـتفاده از سـامانه اطالع رسـانی اداره 
آمـوزش که شـامل پرسـش ها و پاسـخ هـای آموزشـی و همچنین کلیه 
آییـن نامـه هـای آموزشـی اسـت از طریـق وب سـایت دانشـگاه بـرای 

دانشـجویان امکانپذیـر خواهـد شـد.

یـادواره شـهید چمـران به همـت کانون 
منتظـران مهـدی )عـج( دانشـگاه یـزد 
بـا حضـور والدیـن شـهید رسـتم آذر 
دفـاع  دوران  در  زرتشـتی  بـاد، شـهید 
مقـدس و شـهید سـید محمـد علـی 
دشـتی، “سـرهنگ چترایـی” جانبـاز و 
مقـدس،  دفـاع  دوران  در  بی سـیم چی 

“سـرهنگ جهانی” معاون دفاعی پدافند هوایی کل کشـور و راوی دفاع 
مقـدس و جمعـی از دانشـگاهیان در سـالن شـهید منتظر قائـم برگزار 
شـد. سـرهنگ جهانی، معاون دفاعـی پدافند هوایی کل کشـور در این 
مراسـم گفت: شـهدا کسانی نیستند که بتوان از شـجاعت و ایثار آنان با 
کلمـات مادی و خاکی سـخنی به زبان آورد شـهدا سـر تـا پا اخالص 
بودنـد و شـهید دکتر مصطفی چمران که ابوذر کردسـتان بـود به عنوان 
یکـی از قهرمانـان جنـوب لبنـان هـم بـه خاطـر اسـالم به نبـرد رفت.

در اولین نشسـت کمیته برگزاری آزمون های سراسـری در دانشـگاه یزد 
کـه بـه ریاسـت نماینده تام االختیار دانشـگاه تشـکیل شـد،  آییـن نامه 
اجرایـی ایـن کمیتـه مـورد بازنگری قـرار گرفـت. در این نشسـت مفاد 
آییـن نامـه کمیته برگـزاری آزمون هـا مـورد بازنگری و بحـث و تبادل 
نظـر قـرار گرفت. نحوه پرداخت دسـتمزد عوامل اجرایی، شـیوه دعوت 
از کارکنـان بـرای همکاری در برگـزاری ازمون، انتقال باجه رفع نقص به 
مجـاورت مـکان برگزاری آزمون و تأمین برخـی از امکانات و تجهیزات 
ضـروری از جملـه مواردی بود که در این نشسـت مـورد بحث و تبادل 

نظر قـرار گرفت.

در سـي و هشـتمین دوره ي مسـابقات  ریاضـي 
دانشـجویي ایـران عبـاس جعفـری دانشـجوی 
رشـته ریاضی دانشـگاه یزد در مقطع کارشناسـی 
بـه مدال نقره دسـت یافت. در نتایـج گروهی نیز 
تیم دانشـگاه یـزد در رده یازدهم قـرار گرفت. این 
دوره از مسـابقات بـا حضور 178 دانشـجو از 37 
دانشـگاه سراسـر کشـور در مقاطـع مختلـف به 

مدت چهار روز در دانشـگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پشـرفته 
کرمـان و بـا همـکاري انجمـن ریاضي ایـران برگزار شـد. 

بـه مناسـبت سـالگرد شـهید مرتضـی مطهـری به همـت امـور فرهنگی 
دانشـگاه یـزد  “همایش مطهر” در سـالن آمفی تئاتر این دانشـگاه برگزار 
شـد. حجـت االسـالم و المسـلمین مهدی شـیخ بهایـی به دانشـجویان 
حاضـر در ایـن همایـش توصیه کرد بـه قلب خود اهمیت دهنـد و به آن 
رسـیدگی کنند.قلـب در انسـان بسـیار مهم اسـت  و معیار خـدا در مورد 
انسـان قلـب اوسـت.  وی افـزود: این نظـام فکری در کتاب های شـهید 
مطهـری آورده شـده اسـت و بسـیار مـی توانـد کمـک کند تـا گره های 
فکـری شـما باز شـود و وقتـی این گـره ها باز شـد می توانید بـه قلبتان 

رسـیدگی کنید. 

سـپنتا نیکنام عضو شـورای شـهر یـزد  ونماینـده انجمن زرتشـتیان در 
دیـدار بـا رییـس دانشـگاه یـزد خاطرنشـان کـرد: در دولـت اعتـدال و 
مدیریـت جدیـد، انجمـن زرتشـتیان همچون گذشـته آمادگـی دارد در 
سـاخت پروژه های عمرانی و تأمین امکانات دانشـگاهی برای دانشـگاه 

یـزد  همـکاری کند

رییـس دانشـگاه یـزد در 
نشسـت مشـترک هیـات 
رییسه با شورای دانشکده 
گفـت:  انسـانی  علـوم 
بهتریـن  مطهـری  شـهید 
و ارزشـمندترین الگـو در 
حـوزه علـوم انسـانی اسـت. دکتـر محمد صالـح اولیـاء اظهـار کرد:علوم 
انسـانی به دلیل پیچیدگـی هایی که دارد یکی از سـخت ترین حوزه های 
علم اسـت. وی افزود متاسـفانه در بحـث نظریه پردازی در علوم انسـانی 
ضعـف داریـم و با تـالش همه همکاران و درسـت انجـام دادن کارها می 
توانیم مشـکالت ایـن حوزه را حل کنیم. وی تاکید کـرد: اقتباس در علوم 
انسـانی بایـد با تامل بیشـتر صورت گیـرد و این یکی از مشـکالت علوم 
انسـانی اسـت که انجام آن مسـتلزم توانمندی است.سرپرسـت دانشـگاه 
یـزد دربـاره نظریـه پـردازی در علوم انسـانی گفت: ما در حـوزه مدیریت 
و همچنیـن حـوزه روانشناسـی می توانیم نظریـات خـوب و جدیدی را 
ارایـه کنیـم و روی رفتـار افراد جامعه خودمان و دانشـگاه تاثیـر بگذاریم.

چهارمیـن دوره مسـابقه ملـی نانوفنآوری با شـرکت 32 نفـر داوطلب 
19 اردیبهشـت مـاه در سـاختمان علوم پایه دانشـگاه یزد برگزارشـد. 
ایـن دوره چهارمیـن دوره برگزاری مسـابقه نانوفناوری بود کـه در 34 
حوزه آزمون و در سـطح 23 اسـتان کشـور برگزار شد و نخستین دوره 
برگـزاری آن در اسـتان یـزد بـود که با همـکاری معاونت آموزشـی و 

تحصیـالت تکمیلی در دانشـگاه یزد برگزار شـد.

به گزارش پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری،  جلسـه شورای عالی 
انقـالب فرهنگی به ریاسـت حسـن روحانـی رئیس جمهور کشـورمان 
تشـکیل شـد. اعضـای شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در این جلسـه 
صالحیـت محمد صالح اولیاء برای ریاسـت دانشـگاه یزد بررسـی شـد 

و رای اعتمـاد گرفت.

با هـدف  گرامیداشـت 
پنجمیـن روز از هفتـه 
روز  نـام  بـه  آمـوزش، 
و  اقتصـاد  آمـوزش، 
ای  جلسـه  مدیریـت، 
و  اسـاتید  حضـور  بـا 
دانشـجویان تحصیالت تکمیلی دانشـکده اقتصاد، مدیریت و حسـابداری 
در سـالن اجتماعـات سـاختمان اسـتقالل برگزار شـد.در این جلسـه دکتر 
سـعید سعیدا دانشیار دانشـکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری در خصوص 
افزایش و رشـد تحصیالت تکمیلی و افزایش مسـؤولیت ها مطالبی را بیان 
کـرد.در ادامه دکتر حجـت اهلل صادقی مدیرگروه مدیریـت بازرگانی درباره 
اقتصاد و آموزش و تاثیرات آن بر رشـد و شـکوفایی جامعه سـخنرانی کرد.

گفت و شنود شورای دانشکده علوم پایه با 
هیأت رییسه دانشگاه

رشته های بیوالکتریک و بیوانفورماتیک در 
دانشگاه یزد ایجاد می شود 

مراجعات حضوری از سیستم خدمات آموزشی 
دانشگاه حذف میشود 

معاون دفاعی پدافند هوایی کشور در دانشگاه 
یزد سخنرانی کرد

بازنگری در آیین نامه کمیته برگزاری آزمون ها
در دانشگاه یزد 

دانشجوی دانشگاه یزد در مسابقات ریاضی کشور 
مدال نقره گرفت

توصیه های شیخ بهایی به دانشجویان دانشگاه یزد

اعالم آمادگی انجمن زرتشتیان برای ساختمان 
سازی در دانشگاه یزد

دکتر اولیاء: شهید مطهری بهترین الگو در 
حوزه علوم انسانی است

مسابقه ملی نانوفناوری در دانشگاه یزد برگزار شد تأیید حکم ریاست دکتر اولیاء در شورای عالی
انقالب فرهنگی

گزارشی از مراسم روز آموزش، اقتصاد و مدیریت
در دانشگاه یزد

تدوین طرح افزایش سهم پژوهش در حوزه های 
معدنی در دانشگاه یزد

کتابخانه صوتی ویژه نابینایان در دانشگاه یزد
 ایجاد می شود 

مسـؤول راه انـدازی پژوهشـکده معـدن و عضو هیأت علمی دانشـگاه 
یـزد گفـت: با تشـکیل پژوهشـکده مهندسـی معـدن در دانشـگاه یزد 
توجـه اصلـی را بر ایجـاد ارتباط بـا مجموعه های معدنی اسـتان قرار 
داده ایم و درصددیم پیشـنهادهای مربوط به افزایش سـهم پژوهش در 

مرکـزی حوزه هـای معدنـی را در قالـب طرحـی تدوین کنیم کتابخانـه  رییـس 
دانشـگاه یزد گفـت: در طرح 
توسـعه ایـن کتابخانـه قـرار 
اسـت بـزودی یـک کتابخانه 
صوتـی ویـژه نابینایـان ایجاد 
مهـدی  محمـد  شـود.دکتر 

جلیلـی بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود:در ایـن بخش کتـاب ها بـه صورت 
شـفاهی ضبـط شـده و نوار هـای آن در اختیـار متقاضیان قـرار می گیرد 
و تجهیـزات الزم هـم بـرای راه انـدازی این بخش تهیه شـده اسـت که 

بـه زودی راه انـدازی مـی شـود.



شناسـان  روان  از  فرهنـگ  شـاهین  دکتـر 
مشـهور ایرانـی در مراسـمی کـه بـا حضور 
دانشـجویان دانشـگاه یـزد در سـالن آمفـی 
تئاتـر مرکـزی ایـن دانشـگاه برگـزار شـد 
دربـاره مسـایل و مشـکالت ازدواج جوانان 
و راه حـل هـای ممکـن صحبـت کـرد و 
بـه سـواالت حاضـران پاسـخ داد.وی یکـی از مهمتریـن معیارهای 
ازدواج را بـه دل نشسـتن بیـان کـرد و گفـت: اگر این امـر مهم در 
ازدواج  در نظـر گرفتـه نشـود حتما به طـالق و جدایی می انجامد. 

*****

تعـدادی از دانش آموزان دبیرسـتان اسـتعداد 
هـای درخشـان یـزد بـه منظـور آشـنایی بـا 
توانمندی هـا و ویژگی هـای خـاص رشـته 
هـای رشـته های علـوم اجتماعـی دانشـگاه 
یـزد، در نشسـت مشـترکی بـا مسـؤوالن و 
اعضای هیأت علمی این دانشـکده در سـالن 
آمفی تئاتر مرکزی دانشـگاه، شـرکت کردند. در این نشسـت تمایل 
نداشـتن بسـیاری از نخبگان نسـبت به تحصیل در رشـته های علوم 
انسـانی آسیب شناسـی شـد و متخصصان هریک از رشـته های علوم 

اجتماعـی، توضیحـات الزم دربـاره ایـن رشـته ها ارایـه کردند.
*****

دومیـن نمایشـگاه ملی توسـعه 
پایـدار اردیبهشـت مـاه درمحل 
روشـن  احمـدی  سـالن 
دانشـگاه یـزد برگـزار شـد. این 
انجمـن  همـت  بـه  نمایشـگاه 
هـای دانشـجویی دانشـکده منابع طبیعـی و کویر شناسـی با موضوع 
منابع طبیعی، محیط زیسـت و کشـاورزی، برگزار شـده اسـتغرفه ها 
و موضاعـات ارایـه شـده در این نمایشـگاه شـامل: بـاران مصنوعی, 
کودک و طبیعت, گیاهان دارویی, بام سـبز, تراریوم و آلودگی اسـت.

مسـابقات شـطرنج ویژه دانشـجویان پسـر دانشـگاه یزد در خوابگاه پسـران با حضور 40 شـرکت کننده برگزار 
شـد کـه نهایتـا پـس از7دور بـازی آقای حسـین سـورانی با کسـب 6 امتیاز قهرمان شـد. اسـامی نفـرات اول تا 
دهـم: -1حسـین سورانی،-2شـهریار دلکانی،-3مجید عامل،-4امیـر فرزان برکت،-5علی اکبر نصرتی،-6سـعید 

اسـماعیلی،-7مهرداد خاکسـار،-8مهدی بابایی،-9پوریا صفی خانی،-10فرشـاد احمدی.

مراسـم گرامیداشـت شـهدای گمنام با حضور حجت االسـالم هاشـم حسـینی در محل مسـجد امام حسین)ع( 
دانشـگاه یزد برگزار شـد. حجت االسـالم حسـینی گفت: مقام شـهادت اوج شـهود اسـت و در ارزش آن همین 
بـس کـه حضـرت علـی )ع( این لحظـه را به فوز و رسـتگاری تعبیر کرده اسـت و خون شـهید در هر مکان که 

بـر زمیـن ریختـه شـود آن مکان بـه محل عبادت و محـل ارشـاد و راهنمایی مردم تبدیل می شـود.

در دیدار رییس دانشـگاه یزد با جمعي از اسـاتید ممتاز و پژوهشـگران دانشـگاه استراسـبورگ کشـور فرانسه که در 
دانشـگاه یزد انجام شـد زمینه های همکاری میان دانشـگاه های یزد و استراسـبورگ بررسـی و بر توسـعه ارتباطات 
بین المللی میان این دو دانشـگاه تاکید شـد. پروفسـور مایار اسـتاد زبان دانشـگاه استراسـبورگ، هدف از این سـفر 
را آشـنایی با دانشـگاههای ایران عنوان کرد  و ابراز امیدواری کرد دانشـگاه یزد و دانشـگاه استراسـبورگ بتوانند در 
رشـته هـای مـورد نیـاز تفاهـم نامه همکاری امضـا کنند. وی رشـته هایی نظیر زبان فارسـی و علوم طبیعـی و زبان 
فرانسـه را از جمله رشـته های مناسـب برای همکاری برشمردو در استراسـبورگ 5 مدرسه فنی وجود دارد که یکی 
از آنها در مورد انرژی خورشـیدی و ایجاد برق اسـت و این می تواند بسـیار برای دانشـگاه یزد عامل مهمی باشـد.

مسـابقات بدمینتـون قهرمانـی دختـران منطقـه 3 ورزش دانشـگاه هـا  بـا شـرکت هفـت تیـم از دانشـگاه های 
منطقـه 3 به میزبانی دانشـگاه سـمنان اردیبهشـت مـاه جاری برگزارشـد که فاطمه محمدی عضـو تیم بدمینتون 
دختران دانشـگاه یزد موفق شـد مقام سـوم را از آن خود سـازد و در رقابت های دو نفره نادیه دهقانی و سـمیه 
زحمتکش به مقام دوم دسـت یافتند.در مسـابقات طناب کشـی بین دانشـگاههای اسـتان که به مناسـبت هفته 
خوابـگاه هـا در دانشـگاه یزد برگزار شـد تیم دانشـگاه یزد موفق به کسـب مقـام قهرمانی مسـابقات و تیم های 

دانشـگاه فرهنگیان و دانشـگاه آزاد اسـالمی تفت به ترتیب به مقام دوم و سـوم مسـابقات نایل شـدند.

دکتـر علی اصغر علمدار یـزدی: نماینده رییس دانشـگاه در 
دانشگاه شورای 

دکتر عباسعلی حیدری: مدیر امور فنآوری دانشگاه
دکتر محمدحسـین ابویـی: رییس گروه کارآفرینـی و ارتباط 

صنعت با 
دکتـر شایسـته دادفرنیـا: عضـو حقیقی شـورای نظـارت و 

دانشـگاه ارزیابی 
دکتـر محمدمهـدی لطفی: عضـو حقیقی شـورای نظارت و 

ارزیابی دانشـگاه
مهدی صدرایی: مدیر امور عمومی

جمال بازدار: رییس اداره خوابگاه ها 
دکتر سـید محسن میرحسـینی  به عنوان نماینده تام االختیار 

دانشـگاه در امر برگزاری آزمون سراسری
دکتر عباسـعلی حیـدری  به عنـوان رییس مرکـز تحقیقات 

مهندسی دانشـگاه یزد
دکتـر وصـال میمنـدی: مدیر گروه آموزشـی زبـان و ادبیات 

بی عر
دکتر محمد اسـالمی کالنتـری: مدیر گروه آموزشـی فیزیک 

ذرات بنیادی و هسـته ای
دکتر محمدرضا هادیان: مدیر گروه آموزشی عمران

دکتـر محبوبـه هنـرور  بـه عنـوان مدیـر گـروه آموزشـی 
مهندسـی صنایـع

دکتـر سـید محمـد انوشـه به عنـوان مدیـر گروه آموزشـی 
زبـان و ادبیات انگلیسـی

و دکتـر بـی بـی فاطمـه مکـی زاده بـه عنـوان مدیـر گروه 
آموزشـی علـم اطالعـات و دانـش شناسـی )کتابـداری(

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر دانشگاه یزدبرگزار شد 

مراسم ششمین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه یزد برگزار شد

زمینه های همکاری دانشگاه های یزد و استراسبورگ بررسی شد 

درخشش تیمهای دانشگاه یزد در مسابقات ورزشی

توصیه های یک روان شناس مشهور به 
دانشجویان دانشگاه یزد 

بازدید گروهی از دانش آموزان مستعد 
یزدی از دانشگاه یزد

برپایی دومین نمایشگاه ملی توسعه پایدار
در دانشگاه یزد

انتصـابات :

کویرنوردی آقایان و گلگشت بانوان 
دانشگاهی در یزد!  

تصاویر اردوی دانشجویی 
دانشگاه یزد  

بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از رویشگاه 
های جنگلی جنوب کشور  


