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رييس جمهور:
علــم و دانش بايد خالقيت، 
تحليل و فکــر علمي را در 

جامعه به ارمغان بياورد.

رهبر معظم انقالب:
اقتدار حقيقي يک کشور در 
گرو علم است.علم است که 
بقيه منابع و مايه هاي اقتدار 
را به کشور ارزاني ميدارد.از 

علم غفلت نکنيد.

شايسته ساالري
عامل محوري توسعه هر سازمان، "سرمايه هاي انساني 
شايسته" هستند زيرا واکنش مناسب به تغيير و تحوالت 
متخصص،  کارکنان  و  مديران  نيازمند  محيطي  پرشتاب 
متعهد و باانگيزه است. در يک سازمان شايسته ساالر، افراد 
بر اساس دانش، تجربه و مهارت ها، شاخص هاي رفتاري 
در  باورها  و  بينش ها  انگيزه،  و  ويژگي هاي شخصيتي،  و 
جايگاه سازماني معيني منصوب مي شوند تا "منافع فردي و 

سازماني" به بهترين نحو ممکن حاصل شود.
شايستگان سعي مي کنند در سطحي "باالتر از وظايف 
معمول" خود فعاليت کنند. آنها در هر جايگاهي که باشند، 
يک کارمند ساده يا باالترين مدير سازمان، دوست دارند در 
جو سازماني سالم، آزادانديش، همت گرا، بالنده، شکوفا، 
خالق، بااخالق، متعهد، قانونمند و تحول گرا کار کنند. آنها 
به فرهنگ ارتباطي ساده و بي آاليش اعتقاد دارند در حالي 
که متأسفانه بسياري از سازمان ها، اين عالئق را يک نقطه 

ضعف مي دانند.
"شايسته هاي ناپيدا" نيز پديده رايج ديگري در بسياري 
قصد  يا  که  هستند  کارکناني  آنان  است.  سازمان ها  از 
شناسايي و کشف آنها در سازمان وجود ندارد يا به دليل 
جو سازماني، فرصت احراز جايگاه واقعي خود را ندارند.

در  تنها  شايسته ها  که  است  اين  معمول  اشتباه  يک 
خيلي  در  اما  دارند  توسعه  امکان  مديريتي"  "سمت هاي 
شوند.  کشيده  مديريت  به  نبايد  شايسته  افراد  اوقات 
عمال  شود،  مدير  بايد  شايسته  که  نگرش  اين  استيالي 
تعداد زيادي از کارکنان را به اين ديدگاه مي کشاند که "من 
باعث  موضوع  اين  نيستم".  شايسته  پس  نيستم  مدير  که 
روش هايي  دنبال  به  شايستگان  از  زيادي  بخش  مي شود 
براي "خروج از سازمان" باشند يا "انگيزه و کارايي" خود 

را از دست دهند.
بايد توجه کرد که شايسته ساالري و شايسته گزيني 
فرآيندي دوسويه است، سازمان بايد "مفاهيم و معيارهاي" 
شايستگي را براي مشاغل مختلف تعريف کند و کارکنان 
نيز الزم است نسبت به "توسعه فردي" خود در راستاي 
اين شايستگي ها اقدام کنند. براي انتخاب و انتصاب  فرد 

شايسته دو نکته را بايد مدنظر قرار داد:
-  مجموعه توانمندي هاي بالفعل فرد

- استعداد فرد در اکتساب قابليت هاي موردنياز
مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه يزد

توسعه همکاري دانشگاه يزد و 
برق منطقه اي

برق  و  يزد  دانشگاه  ارشد  مسؤوالن  نشست 
منطقه اي اين استان با هدف عقد تفاهم نامه جديد 
دانشگاه  در  براي گسترش همکاري هاي مشترک، 

يزد برگزار شد. 

رييس دانشگاه يزد در اين نشست بيان کرد: تا کنون 
و  يزد  استان  منطقه اي  برق  بين  زيادي  همکاري هاي 
دانشگاه انجام شده است به گونه اي که برخي تحقيقات و 
همچنين تجهيزات آزمايشگاه هاي دانشکده برق با همکار 
برق منطقه اي استان تامين شده است و از اين پس هم به 
واسطه اين قرارداد همکاري جديد، ارتباط قوي تري با 
اين خود يک قدم  استان خواهيم داشت و  برق  صنعت 

قوي براي ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه خواهد بود.

اعضاي حقيقي هيأت امنا 
و اعضاي هيأت مميزه 

دانشگاه يزد منصوب شدند
جداگانه اي  احکام  طي  امسال  تابستان 
مقام عالي وزارت  از سوي  که در دونوبت 
علوم تحقيقات و فنآوري صادر شد، اعضاي 
مميزه  هيأت  اعضاي  و  امنا  هيأت  حقيقي 

دانشگاه يزد منصوب شدند.

٭٭٭٭٭٭٭٭
اعضاي حقيقي هيأت امنا:

دکتر جليل شاهي، مهندس حبيب اهلل بي طرف، 
مهندس سيد محمد ميرمحمدي، دکتر شايسته دادفرنيا، 
و  حجت االسالم  و  اردکاني  تابش  محمدرضا  دکتر 

المسلمين دکتر عليرضا اعرافي.

٭٭٭٭٭٭٭٭
اعضاي هيأت مميزه:

 دکتر بيژن دواز استاد رياضي، دکتر جعفر 
قيصري استاد فيزيک هسته اي و ذره اي، دکتر 
دکتر  آبخيزداري،  استاد  اختصاصي  محمدرضا 
مهدي ملک ثابت استاد زبان و ادبيات فارسي،  
دکتر شايسته دادفرنيا استاد شيمي تجزيه، دکتر 
تجزيه،   شيمي  استاد  اردکاني  مظلوم  محمد 
دکتر هادي نديمي استاد معماري، دکتر محمد 
شاهدي باغ خندان استاد مهندسي کشاورزي، 
عددي،  آناليز  استاد  حسيني  محمد  سيد  دکتر 
دکتر علي اکبر دهقان دانشيار مهندسي مکانيک، 
مهندسي  دانشيار  نسب  حسيني  حسن  دکتر 
صنايع، دکتر علي اصغر علمدار يزدي دانشيار 
مهندسي نساجي، دکتر محمدرضا تابان دانشيار 
عبدالحميد  دکتر  مخابرات،  برق-  مهندسي 
انصاري دانشيار مهندسي معدن- اکتشاف، دکتر 
محمد عابدي دانشيار علوم سياسي، دکتر سيد 
حبيب اهلل ميرغفوري دانشيار مديريت توليد و 

عمليات

دانشگاه يزد بهترين انتخاب براي ادامه تحصيل دانش آموزان يزدي است
     معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد 
در مصاحبه با برنامه راديويي يزد و توسعه با بيان اينکه اين 
دانشگاه مي تواند بهترين انتخاب براي ادامه تحصيل دانش 
آموزان استان باشد، گفت: سطح علمي باال، وجود رشته هاي 
ظرفيت هاي  از  تجربه  با  و  اساتيد خوب  و وجود  مختلف 

خوب دانشگاه يزد است. 
     دکتر قاسم بريد لقماني در توصيه به خانواده ها و 
و  بزرگ  دانشگاه هاي  انتخاب  گفت:  يزدي  آموزان  دانش 
باقدمت شهرهاي بزرگ نمي تواند انتخاب اصلح و برتر باشد 
به  کنند  انتخاب  يزد را  اگر دانش آموزان استان دانشگاه  و 

لحاظ علمي و ادامه تحصيل موفق تر خواهند بود.

دانشجوي دانشگاه يزد در نوزدهمين المپياد علمي کشور اول شد
رييس مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه يزد از موفقيت حسين متوسل الحق دانشجوي رشته زبان 
و ادبيات فارسي دانشگاه يزد  در کسب رتبه نخست نوزدهمين المپياد علمي- دانشجويي کشور خبرداد.

دکتر علي اکبر تدين با اعالم اين خبر افزود: براساس نتايج نوزدهمين المپياد علمي- دانشجويي کشور 
که اخيرا از سوي سازمان سنجش اعالم شده است،عالوه بر دانشجوي نام برده، برخي ديگر از دانشجويان 
دانشگاه يزد شرکت کننده در المپياد مذکور نيز رتبه هاي خوبي را از آن خود ساخته اند.وي با تبريک اين 

موفقيت، اسامي و رتبه هاي اين دسته از دانشجويان را نيز بدين شرح اعالم کرد:
٭بي بي رباب رييس منشادي- رشته علوم تربيتي- رتبه 13 ٭امير کفشدار گوهرشادي- رشته رياضي- رتبه 11،  

٭محدثه محمدي نصرآباد-  رشته علوم تربيتي - رتبه 20 ٭سيدحميد منتظري هدش- رشته مهندسي برق- رتبه 14 
٭محمدامين محمدعلي رنجبر اناري- رشته فيزيک- رتبه 25 ٭علي اکبر مظفري خلف بادام- رشته شيمي- رتبه 23 

٭محبوبه غالمپور- رشته علوم تربيتي- رتبه 29 ٭صديقه السادات طبايي- رشته فيزيک- رتبه 27  
٭فائزه عسگري- رشته شيمي- رتبه 30. ٭اميرحسين زارع سخويدي- رشته برق- رتبه 29 

نيــاز جامعه مهمترين 
يزد  دانشــگاه  مالک 
براي تأسيس رشته هاي 

جديد

تأســيس 9 رشــته و 
در  تحصيلي  گرايش 

دانشگاه يزد

انتشــار 10 عنــوان 
کتاب در انتشــارات 

دانشگاه يزد

ارتقاي مرتبه 8 نفر از 
علمي  هيأت  اعضاي 

دانشگاه يزد

دانشــگاه يزد مهرماه 
مراسم  ميزبان  امسال 
بزرگداشت دکتر دادبه

صفحه 3  

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

سال  و ششمين  بيست  وارد  امسال  يزد  دانشگاه 
تحصيلي خود شده است. ربع قرن تالش دانشجويان، 
کنار  در  دانشگاه  مديران  و  استادان  کارکنان، 
حمايت هاي مسؤوالن استاني و کشوري نهال نوپاي 
تبديل کرده  ثمربخش  تناور و  به درختي  دانشگاه را 
است. درعين حال هم قابليت هاي نهفته در دانشگاه 
و منطقه و هم انتظارات جامعه بسيار فراتر از جايگاه 
و  محدوديت ها  همه  وجود  با  است.  دانشگاه  فعلي 
مشکالت و چالش هايي که فراروي دانشگاه قرار دارد 
آينده روشني را مي توان تصور کرد که در آن کسب 

دسترس  از  دور  بين المللي  و  ملي  برجسته  جايگاه 
نخواهد بود.

بر  مبتني  بسازيم."تالش  بايد  خودمان  را  آينده 
دانش" بايد سرلوحه ما در انجام فعاليت هاي آموزشي، 
پژوهشي و پشتيباني قرار گيرد. دست همه همکاران و 
دانشجويان را در اين حرکت فراگير به گرمي مي فشارم 
و از خداوند بزرگ مي خواهم به ما توفيق قرار گرفتن 

در راه خود عطا نمايد.
                                   محمدصالح اولياء

                                       شهريور 93

رييس دانشگاه يزد در پيام آغاز سال تحصيلي جديد:

تالش مبتني بر دانش بايد سرلوحه 
فعاليت هاي دانشگاه قرار گيرد

رييـس دانشـگاه يـزد همزمـان بـا 
آغـاز سـال تحصيلـي 94-93، در پيامي 
با اشـاره به ربع قرن تالش دانشـگاهيان 
ايـن دانشـگاه و حمايت هـاي مسـؤوالن 
اسـتاني و کشـوري، "تـالش مبتنـي بـر 
دانش" را سـرلوحه فعاليت هاي آموزشي، 
پژوهشي و پشتيباني دانشـگاه يزد براي 
رسـيدن بـه جايـگاه برجسـته ملـي و 

بين المللـي عنـوان کرد.

درخشش دو دانشجوي دانشگاه يزد در مسابقات جهاني 

در  که   2014 دانشجويي  رياضي  جهاني  مسابقات  دوره ي  يکمين  و  بيست  در 
بلغارستان از 29 ژوالي تا 4 آگوست )ششم تاسيزدهم مردادماه جاري( برگزار شد، در 
نتايج انفرادي امير کفشدار گوهرشادي دانشجوي رشته رياضي دانشگاه يزد موفق به 
کسب مدال نقره )جايزه دوم( و عباس جعفري بندرآبادي عضو ديگر اين تيم موفق به 

کسب لوح افتخار )جايزه چهارم( شدند.

طي احکامي از سوي مقام عالي وزارت علوم



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email:public-relation@yazd.ac.ir2  انسانها بايد ياد بگريند كه اشتباهات هومشندانه قسميت از هزينه پيشرفت است . 

 در دوران تصدي مديريت دانشگاه توسط جناب عالي چه 
برنامه هاي ويژه اي هدف گذاري شده و ميزان تحقق آن ها تاکنون 

چه ميزان بوده است؟
همانطور که مي دانيم رويکرد مبتني بر هدف و برنامه تنها راه ارتقاي 
جايگاه سازمان هاست و دانشگاه نيز از اين مهم مستثني نيست. بنابراين در 
اين دوره نسبتًا کوتاه تالش شد تا مهم ترين مسايل از بين مسايل متعددي 
که براي هر سازماني وجود دارد، براي دانشگاه شناسايي و نسبت به تدارک 
اقدامات الزم براي آن ها تدابيري انديشيده شود که از اين اقدامات مي توان 

به موارد ذيل اشاره کرد:
الف: ارتقاي موقعيت دانشگاه. يکي از وظايف مديريت ارشد دانشگاه، 
فعاليتها در  براي هم جهت کردن  انداز مناسب و پشتيباني  تعريف چشم 
راستاي تحقق آنست. در اين راستا هدف "رسيدن به جايگاه 10 دانشگاه 
برتر کشور" اعالم و تالش جمعي براي رسيدن به آن درخواست شد. سپس 
اين هدف کلي در قالب برنامه هاي عملياتي براي واحدهاي مختلف تعريف 

شد.
ب: تقويت روابط علمي و بين المللي. در اين راستا تالش شد زمينه 
ارتباط با دستگاه ها و دانشگاه هاي ديگر، مجامع علمي ملي و بين المللي، 
عامه جامعه و نهادهاي تأثير گذار فراهم آيد و تفاهم نامه هاي عملکردي در 
اين زمينه منعقد شد که به وسيله تيم هاي اجرايي در دست پي گيري است. 
همچنين مقدمات تشکيل شبکه اي از متخصصان يزدي يا عالقه مند به يزد در 

داخل و خارج از کشور در دست اقدام است.
ج: تالش براي نهادينه کردن مشارکت در مديريت. در اين زمينه تالش 
از  استفاده  دانشگاه اجرا شود.  بدنه  اوليه فرهنگ سازي در  اقدامات  شد 
و  دانشکده ها  رؤساي  و  گروه  مديران  انتخاب  در  نظرسنجي  روش هاي 
انگيزشي را مي توان در زمره  از مکانيزم هاي  با استفاده  تيمي  کار  تقويت 
اين اقدامات گنجاند. همچنين يک مجمع مشورتي براي سياستگذاري در 
زمينه هاي مختلف تشکيل شد که در ترکيب آن به غير از اعضاي حقوقي از 
برگزيدگان دانشکده هاي مختلف و همچنين نمايندگان شوراي صنفي اساتيد 

و کارکنان استفاده شد. 
قابل  فرايندهاي  اوال  شد  تالش  راستا  اين  در  سازماني.  بهبود  د: 
همچنين  شود.  اقدام  مهم  اين  به  نسبت  سپس  و  شناسايي  برون سپاري 
و  اقدام  فعاليت ها  بعضي  براي  قرارداد  عقد  و  شفاف سازي  به  نسبت 
بسياري از قراردادهاي موجود بازنگري شد. عالوه بر اين کميته انرژي به 
منظور ساماندهي مصرف انرژي تشکيل شد. در کنار اين ها اقدامات اوليه 
براي استفاده از فناوري اطالعات براي اتوماسيون فعاليت ها و بخصوص 

از  انجام شده است.  بکارگيري کارت هاي هوشمند يکپارچه 
آغاز  مي توان  سازمان  بهبود  با  مرتبط  اقدامات  ديگر  جمله 

حرکت به سمت ساختار فرايندي را مد نظر قرار داد. 
ه: مديريت مبتني بر عملکرد. استقرار سيستم هاي تشويقي 
و انگيزشي نيازمند ارزيابي عملکرد مناسب و عادالنه و مورد 
پذيرش است. در اين راستا به عنوان اولين گام، شاخص هاي 
اساس  بر  و  طراحي  دانشکده ها  و  گروه ها  عملکرد  ارزيابي 
اولين  در  ارزيابي  اين  نتايج  گرفت.  صورت  ارزيابي  آن ها 
مرحله در تخصيص بودجه به دانشکده ها و گروه ها و همچنين 
سطح بندي آن ها مورد استفاده قرار گرفت. از سويي تالش شد 
تا مکانيزم هاي نظارتي در تمامي سطوح دانشگاه تقويت شود. 
در مرحله بعد ارزشيابي کارکنان بر اساس روش هاي علمي در 

دستور کار قرار دارد.
و: توسعه هدفمند دانشگاه. نگاه دانشگاه يزد در اين دوره 
حرکت به سمت رشته هايي است که مورد نياز جامعه بوده و 

بتواند مشکلي از مشکالت جامعه را مرتفع کند. در اين راستا تالش شد 
رشته هاي مورد نياز منطقه شناسايي و نسبت به اخذ مجوزهاي الزم اقدام 
شود. اقدام براي تقويت پرديس بين الملل و همچنين تأسيس دانشکده هاي 
اقماري در شهرستان ها با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاي آن ها از ديگر 
اقدامات در اين زمينه بود. همچنين با هدف هدفمند سازي تالش ها در اين 
زمينه، طرح جامع آموزشي دانشگاه با  مشارکت تمامي گروه هاي آموزشي در 
حال تدوين است. در کنار نگاه نرم افزاري، توسعه فيزيکي دانشگاه در قالب 

طرح جامع دانشگاه و با توجه اولويت بندي نيازها در دست اقدام است.
 از ديدگاه شما مهم ترين پيش نياز رشد و پيشرفت علمي 
کشور چيست و اين پيش نياز در کشور و در دانشگاه به چه ميزان 

مهياست؟
است.  علم  به  باور  در هر کشوري  علمي  توسعه  مقدمه  بنده  نظر  به 
اگر علم را فقط به عنوان يک کاالي تشريفاتي و تزييني نگاه کنيم هيچگاه 
جايگاه واقعي خود را نخواهد يافت. بنابراين دانشگاه ها بايد از نقش صرفا 
کنند  پيدا  اقتصاد  در  نقش جدي  و  شده  خارج  اقتصاد  در  کننده  مصرف 
که در اين صورت سهم اقتصاد دانش بنيان هم تقويت خواهد شد. در اين 
راستا نگاه کاربردي به علم مي تواند زمينه ساز و از الزامات پيشرفته علمي 

اندازي و  راه  براي  اوليه  اين خصوص تالش  باشد. در  و اجرايي کشور 
استقرار شرکت هاي دانش بنيان دانشگاهي در دانشگاه و با همکاري همه 
جانبه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در دستور کار قرار گرفته است. 
بزودي تفاهم نامه اي با پارک علم و فناوري استان يزد به امضا خواهد رسيد 
تا در ابتداي سال تحصيلي جديد بتوانيم واحدهاي دانش بنيان را در محل 

دانشگاه مستقر نموده و از ظرفيت هاي اين شرکت ها استفاده 
نماييم. همچنين ارتباط با صنعت و سازمان ها به طور جدي در 
دستور کار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قرار گرفته که اولين 

نتايج آن بزودي به بار خواهد نشست.
 اصلي ترين چالشي که در دانشگاه خود با آن 
مواجه هستيد چيست و چه تدابيري براي برون رفت از 

آن انديشيده ايد؟
در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه يزد به آنچه شايسته 
برنامه هاي  اجراي  و  است  دانشگاهي  نهاد  اين 
مورد نظر، با عنايت به پتانسيل هاي عمده استان 
و بخصوص منابع انساني ارزشمند، شايد تأمين 

بودجه مورد نياز بتواند به عنوان چالش اصلي تلقي شود. البته 
مشکل بودجه يک مشکل فراگير در دستگاه هاي دولتي است 
و بنابراين بايد طرحي نو درافکند. در اين راستا دانشگاه يزد 
به منظور اتکاي کمتر به کمک هاي دولتي و حرکت به سمت 
برنامه هايي را همچون مشارکت در طرح هاي  استقالل مالي، 
بزرگ پژوهشي، تأسيس و توسعه پرديس بين الملل دانشگاه، 
تالش براي راه اندازي دوره هاي آموزشي مورد نياز، و جلب 

کمک و حمايت خيرين را در برنامه خود قرار 
هدف  با  بهره وري  ارتقاي  همچنين  است.  داده 
استفاده بهينه از امکانات موجود در دست اقدام 

است.
 ظرفيت هاي اساسي و پتانسيل هاي 
اصلي بالقوه دانشگاه تحت مديريت شما چيست و چه 

اقداماتي جهت بالفعل نمودن آن داريد؟
مهمترين پتانسيل دانشگاه را بايد در کادر علمي توانمند 
آن دانست که مهمترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضايي براي 
ايجاد انگيزه و همچنين شفاف و برجسته کردن فعاليت هاي 
امکانات  از  يزد  دانشگاه  همچنين  است.  افراد  ارزشمند 
کيفيت  ارتقاي  براي  که  است  برخوردار  خوبي  زيربنايي 

خدمات الزم است سامان دهي و مدرن سازي شود. از سويي محيط صنعتي 
استان که امکان به کارگيري علوم توليد شده در دانشگاه را فراهم مي کند يک 
ظرفيت براي دانشگاه محسوب مي شود که توسعه روابط با صنعت امکان 

بالفعل کردن آنرا فراهم مي کند. 
 براي تکريم شأن علم و عالم و حفظ کرامت دانشگاهيان 

چه کارهايي بايد کرد؟
به نظر مي رسد اگر زمينه کاربردي شدن علوم و استفاده عموم از آن 
فراهم آيد و دانشگاهيان احساس مفيد بودن داشته باشند، احترام الزم به 
علم ادا شده است. بنابراين الزم است زمينه مشارکت بيشتر دانشگاهيان 
در حل مسايل کشور و انتقال مؤثر دانش به بدنه جامعه مد نظر قرار گيرد. 

البته احترام به علم و عالم نيز ضرورتي است که بايد از خود دانشگاه شروع 
شود و سپس به بيرون تسري يابد. اگر خود ما در دانشگاه ارزشي براي 
اين مباحث قايل نباشيم بديهي است نمي توانيم انتظار داشته باشيم ديگران 

حرمت علم را پاس بدارند.
  افزايش جلب مشارکت دانشگاهيان چه بايد کرد؟

مديريت مشارکتي هم نيازمند فرهنگ مشارکت است و هم استفاده از 
روش هاي پياده سازي آن. براي فرهنگ سازي بايد مديريت ارشد سازمان ها 
قدم اول را بردارد و در واقع بايد به مشارکت و نياز به نظر و کمک ديگران 
اعتقاد داشته باشد. اين موضوع بخصوص در سازمان هايي مثل دانشگاه ها که 
نخبگان سهم بااليي در آن دارند اهميت بيشتري دارد. به لحاظ روش ها نيز 
خوشبختانه زمينه هاي مختلفي وجود دارد که بايد در عمل به کار گرفته شود. 
استفاده از کميته هاي درون بخشي و ميان بخشي، نظرسنجي از همکاران در 
انتصابات، برنامه ريزي مشارکتي، تفويض اختيار، و قدرداني از نقش آفريني 

افراد، نمونه اي از روش هايي است که مي تواند به کار گرفته شود.
 براي تقويت و توسعه نهضت علمي چه بايد کرد؟

تئوريک،  و  بنيادي  پژوهش هاي  به  توجه  کنار  در  مي رسد  نظر  به 
توجه بيشتر به پژوهش هاي کاربردي، توسعه فناوري، تجاري  سازي نتايج 
ارزيابي  شاخص هاي  در  ثروت آفرين  دانش  و  دانشگاهي  پژوهش هاي 
عملکرد دانشگاه ها مي تواند هم علم را در خدمت جامعه قرار دهد و هم 

جايگاه علمي و فناوري کشور را در منطقه و جهان ارتقا دهد.
 ديدگاه جناب عالي براي ارتقاي سطح کيفيت در دانشگاه ها 
چيست و چه ملزوماتي در جهت گذر از کمي گرايي به کيفي گرايي 

در آموزش عالي مورد نياز است؟
از مدرک گرايي  را  بتدريج حرکت خود  امروز  نظر مي رسد جامعه  به 
به سمت تخصص گرايي آغاز کرده است و کارفرمايان دانش آموختگاني را 
انتخاب مي کنند که بهتر بتوانند از عهده انجام کارها برآيند. 
بنابراين دانشگاه ها نيز بايد بتوانند خود را با اين روند تطبيق 
تحصيلي  مقاطع  و  رشته ها  توسعه  اوال  راستا  اين  در  دهند. 
نيازها و مزيت هاي واقعي ملي و  بايد بر اساس  دانشگاه ها 
به ويژه منطقه اي باشد و ثانيا مزيت ها بايد بتواند مزيت هاي 
در  دانشگاه  منطقه  هر  در  که  نحوي  به  کند  خلق  جديدي 
زمينه هاي مزيت دار حرف اول را به لحاظ کيفيت بزند. البته 
پيش نياز اين موضوع ايجاد زيرساخت هاي اوليه فيزيکي و 
نيروي انساني متناسب با زمينه هاي انتخابي است. مهمترين 
اقدامي که مي تواند زمينه يک رقابت سالم و هدفمند را فراهم 
کند تعريف معيارهاي مناسب براي ارزيابي منصفانه وضعيت 
دانشگاه هاست به نحوي که هم قابليت هاي دانشگاه ها ديده 

شود و هم تفاوت ورودي ها و منابع مصرفي مدنظر قرار گيرد.
 براي افزايش جلب مشارکت دانشجويان چه راهکارهايي 

مي توان انديشيد؟
و  کارآفرين  نوآور،  دانشگاهي  داشتن  ضروريات  از  علمي  نشاط 
تربيت کننده نيروهاي متعهد و متخصص است. در اين راستا الزم است از 
ظرفيت هاي دانشجويان در هدايت و اداره امور و گشودن فضاي خالقيت و 
نوآوري استفاده شود. تجربه نشان مي دهد هرجا فضاي فعاليت براي جوانان 
فراهم شده است قابليت هاي باورنکردني از خود نشان داده 
اند. به همين منظور هم راستا با سياست هاي وزارت متبوع، 
برنامه ريزي براي توسعه و تقويت تشکل هاي دانشجويي در 
دستور کار قرار گرفته است تا در نظامي هدايت شده امکان 

فعاليت هاي مؤثر دانشجويي فراهم شود. 
ديدگاه  از  شدن  اسالمي  عملي  کارهاي  راه   

جناب عالي کدام است؟
صاحب نظران  بين  کاملي  اجماع  هنوز  مي رسد  نظر  به 
در مورد مفهوم اسالمي شدن وجود ندارد. بنابراين بايد ابتدا 
دقيقا مشخص نمود مولفه هاي يک دانشگاه اسالمي چيست 
مي توان  سپس  گيرد.  صورت  آن ها  حول  نسبي  اجماع  و 

برنامه هاي اجرايي را براي ارتقا اين مولفه ها تدوين و اجرا کرد.
 براي تقويت و ارتقاي جايگاه کرسي هاي آزادانديشي چه 

پيشنهادهاي عملي داريد؟
تقويت رشته هاي علوم انساني  و انطباق آن ها با شرايط کشور در کنار 
فضاي بازتر برگزاري نشست هاي آزاد انديشي مي تواند راه گشاي بسياري از 
مشکالت موجود در فضاي علوم انساني کشور باشد. در اين راستا تقويت 
اعضاي هيأت علمي در اين رشته ها، به کارگيري متخصصان امر در برگزاري 
نشست ها به صورت سازماندهي شده و تشويق و حمايت واقعي از اساتيدي 
که ديدگاه هاي خود را شجاعانه و منطقي ابراز مي دارند و فتح باب گفتمان 

پيرامون اين مهم در کشور مي تواند بسيار موثر باشد.

تبيين اهداف وسياست هاي کالن دانشگاه يزد در حوزه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و دانشجويي
رييس دانشگاه يزد در آغاز سال تحصيلي 94-93 در يک مصاحبه اختصاصي، اهداف، برنامه ها و اولويت هاي اين دانشگاه را در حوزه هاي مختلف 

علمي، آموزشي، فرهنگي و دانشجويي تبيين کرد. دکتر محمدصالح اولياء با اشاره به اينکه جامعه امروز بتدريج حرکت خود را از مدرک گرايي به سمت 
تخصص گرايي آغاز کرده است، تصريح مي کند: توسعه رشته ها و مقاطع تحصيلي دانشگاه ها بايد بر اساس نيازها و مزيت هاي واقعي ملي و به ويژه منطقه اي 
باشد و عالوه بر آن  بايد بتواند مزيت هاي جديدي نيز خلق کند به نحوي که در هر منطقه دانشگاه در زمينه هاي مزيت دار حرف اول را به لحاظ کيفيت بزند.

دانشگاه ها بايد 
از نقش صرفا 

مصرف کننده در 
اقتصاد خارج 
شده و نقش 

جدي در اقتصاد 
پيدا کنند که در 
اين صورت سهم 
اقتصاد دانش بنيان 
هم تقويت خواهد 

شد.

نگاه 
دانشگاه يزد در 
اين دوره حرکت 

به سمت رشته هايي 
است که مورد 

نياز جامعه بوده و 
بتواند مشکلي از 

مشکالت جامعه را 
مرتفع کند.

نشاط علمي 
از ضروريات 

داشتن دانشگاهي 
نوآور، کارآفرين 
و تربيت کننده 

نيروهاي متعهد و 
متخصص است. 



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email:public-relation@yazd.ac.ir3 کسي که از اتفاقات کوچک خوشحال منيشود ، هيچگاه طعم خوشبخيت را خنواهد چشيد.

يزد يکشنبه 26 مردادماه جاري  نشست خبري هيات رييسه دانشگاه 
با حضور خبرنگاران رسانه هاي ملي و محلي در سالن شهيد صدوقي اين 

دانشگاه برگزار شد.
رييس دانشگاه يزد در اين نشست، در رابطه با موضوع استيضاح وزير 
علوم، تحقيقات و فنآوري اظهار کرد: دکتر فرجي دانا وزير علوم از لحاظ 
علمي و اخالقي و تعهدي و مديريتي، شخصيتي برجسته  و از رتبه هاي بسيار 
خوب علمي کشور است و به همين خاطر نيز اين استيضاح براي مجلس 

يک اتفاق تاريخي خواهد بود.
دکتر محمد صالح اولياء خاطرنشان کرد: آقاي دکتر فرجي دانا يکي از 
نخبگان جامعه علمي هستند چراکه هم به لحاظ علمي در رتبه هاي بسيار بااليي 
در طول دوران تحصيل خود قرار داشتند هم به لحاظ تعهد هم به لحاظ اخالق 
و هم به لحاظ مديريت، اگر مي خواستيم يک فرد نمونه اي را از مجموعه 
دانشگاهيان در نظام جمهوري اسالمي انتخاب کنيم، يکي از بهترين گزينه ها 
وزير محترم وزارت علوم و تحقيقات و فناوري هستند. وي افزود: ما بايد قدر 
نخبگان خود را بدانيم  و اميدواريم مجلس هم اين قدرشناسي را انجام دهد.

 دکتر اولياء خاطرنشان کرد: همگي بايد شکر نعمت را به جا آوريم 
چراکه تنها در اين صورت نعمت ما افزوده خواهد شد و اگر کفران نعمت 
کنيم نعمت هاي خود را که نخبگان ما هستند به نحوي از دست خواهيم داد. 
دکتر اولياء در بخش ديگري از سخنانش در اين باره گفت: ايجاد شکاف 
و تفرقه در جامعه يکي از مهمترين بالهاي سال هاي گذشته بوده ولي هنر 
اين است که تفاوت ها و شکاف ها در جامعه پوشانده شود و کسي موفق 
خواهد بود که در اين راستا گام بردارد.وي در ادامه با اشاره به توانمندي هاي 
دانشگاه يزد، قرار گرفتن اين مجموعه در رديف 10 دانشگاه برتر را براساس 
چشم انداز دانشگاه دور از ذهن ندانست و تصريح کرد: رتبه دانشگاه يزد 
در بين دانشگاه هاي کشور که در بخش دولتي بالغ بر 170 دانشگاه هستند، 
براساس ارزيابي هاي داخلي و خارجي بين 16 تا 27 است.وي با بيان اين 
نيست،  کشور  در  يزد  دانشگاه  واقعي  جايگاه  رده ها،  اين  از  هيچ کدام  که 
سال هاي  در  دانشگاه  زيرساخت هاي  تامين  به  توجه  شايد  کرد:  عنوان 
گذشته مسؤوالن را از ارتقاي رتبه دانشگاه غافل کرده است ولي براساس 
چشم انداز هفت ساله اي که منطبق با برنامه پنج ساله ششم مد نظر است بايد 

معاون پژوهشي و فنآوري دانشگاه يزد گفت: 10 عنوان کتاب 
منتشر شده از سوي دانشگاه يزد بر پيشخوان کتابفروشي هاي 

يزد، تهران و مخزن کتاب دانشگاه يزد قرار گرفت.
سيدمحمدتقي المدرسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
از سال گذشته تاکنون 10 عنوان کتاب در دانشگاه يزد منتشر شده 
که اين کتابها هم اکنون در کتابفروشي هاي تهران و يزد و مخزن 

کتاب دانشگاه يزد موجود است.
وي از جمله اين کتابها به کتاب "درآمدي بر مهمترين مسائل و 
مفاهيم نظامي استراتژيک معاصر" تاليف الهام رسولي ثاني آبادي، 
"فرهنگ آموزش و يادگيري" تاليف مريم کيان، "آب و هواشناسي 
 Fundamental Concepts" " ،همديدي" تاليف کمال اميدوار
in Information Theory and Coding تاليف جمشيد 
مظري،" ساخت  تاليف غالمعلي  "هيدرولوژي شهري"  ابويي، 
قدرت و حکومت در ايران از آغاز تا انقالب مشروطيت" تاليف 
دوستي  "وطن   کتاب  کرد.المدرسي  اشاره  طرفداري  منصور 
از ديدگاه اسالم" تاليف عليمحمد ميرجليلي، "توابع يک متغيره 
مختلط" تاليف مظاهري تهراني، "زمين شناسي اقتصادي" تاليف 
اميرحسين کوهساري و "انسان شناسي بازي" تاليف سيد محسن 
سعيدي مدني را از ديگر تاليفات دانشگاه يزد از بهمن ماه 92 تا 

شهريورماه 93 اعالم کرد.
وي خاطرنشان کرد: عالوه بر کتابهاي ياد شده، بيش از 15 کتاب 
نيز براي چاپ در فاصله زماني بهمن 92 تا شهريور 93 مصوب 

شده است.
درمورد  تبريزي  شمس  ديدگاه  تحليل  و  بررسي  المدرسي، 
مديريت  طبيعي،  منابع  در  آماري  پيشرفته  روش هاي  عارفان، 
شبکه هاي کامپيوتري، انديشه هاي شهرسازي در آثار متفکران 
ايراني و مسلمان، کليدهاي رويارويي با مشکالت رايج کودکان 
بر  جستاري  زيرزميني،  آب هاي  هيدرولوژي  نوجوانان،  و 
 Higher order ،سرمايه فکري، مديريت کيفيت و بهره وري
 Discontinuity method in rock fracture mechanics

شناسي،  باستان  در  ژئوفيزيک   ،
چند  گيري  تصميم  تکنيک هاي 
شهري،  ريزي  برنامه  در  منظوره 
کاربرد هوش مصنوعي در مطالعات 
نگارش  راهنماي  خاک،  و  آب 
پيشنهادنامه پژوهشي، تغذيه براي 
تمرين و ورزش، سنجه هاي نوين 
گذاري،  سرمايه  ريسک  مديريت 
مواد مرکب بر پايه سراميک ها را 

عناوين کتابهاي مصوب در دست پيگيري براي چاپ اعالم کرد.
وي تاکيد کرد: براي چاپ و انتشار اين کتابها مراحل مختلفي 
طي شده و داوري هاي بسياري بر روي آنها انجام شده و از نظر 

علمي مورد تاييد هستند.
معاون پژوهشي دانشگاه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به خريد تجهيزات آزمايشگاهي براي دانشگاه يزد ادامه داد: 
بيش از 720 ميليون تومان خريدي که براي تجهيز آزمايشگاه ها 

هزينه شده، در دولت تدبير و اميد تامين بودجه شده است.
المدرسي عنوان کرد: اين مبلغ حدود بيش از سه برابر مبلغي 
است که در سال گذشته صرف اين امر مهم  شده بود و با تالش 
مسئوالن دانشگاه محقق شد. وي با اشاره به برخي ابهاماتي که 
براي برخي مسئوالن در مورد تجهيزات آزمايشگاهي ايجاد شده 
است، تصريح کرد: ليست تجهيزات و جزئيات قيمت و ديگر 

مشخصات در حوزه معاونت پژوهش و فناوري موجود است.
المدرسي افزود: خريد اين تجهيزات رشد و بالندگي علمي را 

به ارمغان مي آورد و نتايج آن در چند ماه بعد نمايان خواهد شد.
وي يادآور شد: عالوه بر تجهيزات براي تامين کتب و منابع 
برداشته شده است و  يزد هم گام هاي اساسي  علمي دانشگاه 
اهميت اين موضوع به خصوص وقتي کامال آشکار مي شود که 
توجه کنيم در برخي از سال هاي گذشته حتي يک جلد کتاب براي 

کتابخانه مرکزي دانشگاه خريداري نشده است.

و  آموزشي  معاون 
تکميلي  تحصيالت 
بر  تاکيد  با  يزد  دانشگاه 
دانشگاه  محوري  نقش 
دانش  سطح  ارتقاي  در 
و  يزد  استان  پژوهش  و 
کشوري،  نخبگان  جذب 
نياز جامعه مهمترين  گفت: 
مالک دانشگاه يزد براي اخذ مجوز تاسيس رشته هاي 

جديد است.
دکتر قاسم بريد لقماني با اشاره به سياست راهبردي 
بيشتر  که  رشته هايي  مجوز  اخذ  درخصوص  دانشگاه 
مورد نياز استان بوده و بازار کار بهتري دارد و همچنين 
در  دانشجو  پذيرش  ظرفيت  تعديل  و  کاهش  موضوع 
رشته هايي که اشباع شده اند و بازار کار کمتري براي 
جديد  دوره  در  يزد  دانشگاه  گفت:  دارد،  وجود  آنها 
مديريتي خود موفق به اخذ  مجوز در رشته هاي حقوق 
اقتصادي  کارشناسي، و مهندسي سيستم هاي  در مقطع 
اجتماعي، مددکاري اجتماعي و مطالعات منطقه اي در 

دوره کارشناسي ارشد شده است.
وي همچنين افزود: دانشگاه يزد اخذ مجوز رشته هاي 
ارشد  کارشناسي  خاک،  علوم  دکتراي  عمران،  دکتراي 
رشته هاي سازه هاي هيدروليکي، و جغرافياي سياسي و 
کارشناسي رشته هاي تعاون و رفاه اجتماعي را در دست 
محلي،  تقاضاي  به  توجه  با  همچنين  دارد.  گيري  پي 
اقماري  دانشکده هاي  ايجاد  به  نسبت  است  نظر  در 
نموده  اقدام  ابرکوه  و  بافق،  مهريز،  شهرستان هاي  در 
براي  را  الزم  مجوزهاي  منطقه  ظرفيت  با  متناسب  و 

رشته هاي جديد اخذ نمايد.  
ديگر  خصوص  در  يزد  دانشگاه  آموزشي  معاون 
مجوز  اخذ  گفت:  آموزشي  معاونت  حوزه  اقدامات 
بيشتر  که  دانشگاه  خودگردان  پرديس  براي  رشته هايي 
نياز صنعت و ادارات است به طور جدي دنبال  مورد 
مي شود که تاکنون مجوز رشته هاي حسابداري، مديريت 
صنعتي – تحقيق در عمليات، مديريت صنعتي – توليد 
مالي،  گرايش هاي  با  بازرگاني  مديريت  عمليات،  در 
بازاريابي و تحول، تربيت بدني- رفتار حرکتي، مکانيک- 
تبديل انرژي، صنايع- سيستم بهره وري، برق- قدرت، 

مهندسي معماري، طراحي شهري، برنامه ريزي شهري، 
شيمي- شيمي فيزيک، شيمي- شيمي تجزيه، فيزيک- 
اتمي مولکولي، فيزيک هسته اي و رياضي کاربردي را 
از رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد ، همچنين  مديريت 
بازرگاني- رفتار سازماني، مديريت بازرگاني- بازاريابي، 
مديريت صنعتي، جغرافيا- برنامه ريزي شهري، برق و 
کامپيوتر، مکانيک- تبديل انرژي، صنايع- سيستم بهره 
وري، برق- قدرت، برق- مخابرات، نساجي- تکنولوژي 
نساجي، رياضي- جبر، ،شيمي- شيمي فيزيک، شيمي- 
و  اخذ شده  دکتري   مقطع  از رشته هاي  تجزيه  شيمي 

پذيرش دانشجو در آنها آغاز شده است.
 وي ابراز اميدواري کرد با تدابير مناسبي که اعضاي 
هيات علمي و مسؤوالن دانشگاه يزد در امر آموزش و 
پژوهش دارند رشته هايي که دانش آموختگان آن بتوانند 
نيازهاي جامعه امروزي ايران اسالمي را برآورده سازند 
در اين دانشگاه توسعه يابد و از اين راه روح اميد و 

نشاط بيش از پيش در نسل جوان دميده شود.

گزارش 
نشست خبري 
هيأت رييسه 
دانشگاه يـزد

 و
 اصحاب رسانه

انتشار 10 عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه يزدنياز جامعه مهمترين مالک دانشگاه يزد براي تأسيس رشته هاي جديد

با تقويت معيارهاي ارزيابي در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه تالش شود.
رييس دانشگاه يزد در بخش ديگري از سخنانش خواستار تغيير ديدگاه 
به دانشگاه شد و گفت: دانشگاه يزد مصمم به جذب دانشجويان  جامعه 
و  مشوق ها  نيز  زمينه  اين  در  و  است  کشور  سراسر  از  ممتاز  و  مستعد 

تمهيدات بسيار خوبي را انديشيده است.
دکتر قاسم بريد لقماني - معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه 
يزد نيز در ادامه سخنان رييس اين دانشگاه به آيين نامه حمايت از دانشجويان 
استعداد درخشان در اين مجموعه آموزش عالي اشاره کرد و گفت: در اين 
آيين نامه دانشجويان در شش سطح گروه  بندي شده اند   که به هريک از اين 
گروه ها جوايز ارزنده اي تعلق خواهد گرفت.دکتر لقماني در بخش ديگري از 
سخنانش با اشاره به آمادگي دانشگاه براي پذيرش بيش از سه هزار و 500 
نفر دانشجوي جديدالورود در مقاطع تحصيلي مختلف براي سال تحصيلي 
بالغ بر 14 هزار و 500  جديد، تصريح کرد: دانشگاه يزد در حال حاضر 
دانشجو در 62 گرايش مصوب کارشناسي، 83 گرايش کارشناسي ارشد و 

36 گرايش دکترا دارد.
تأکيد  با  و  پرداخت  سخنراني  به  متوسل  االسالم  حجت  سپس، 
در  بايد  نيز  مجلس  گفت:  در جامعه،  انصاف  و  رعايت حق  بر ضرورت 
تصميمات خود رعايت حق و انصاف را داشته باشد و البته بحث استيضاح 
به  بايد  که  است  اسالمي  مجلس شوراي  محترم  نمايندگان  از حقوق  نيز 
رسميت شناخته شود. وي همچنين از خبرنگاران خواست تا تحت تاثير جو 

قرار نگيرند چراکه دولت ها مي آيند و مي روند.
در ادامه معاون پژوهشي و فنآوري دانشگاه در خصوص رعايت انصاف 
خاطرنشان کرد: انصاف خوب است ولي همه بايد انصاف داشته باشند. به 
عنوان مثال آن نماينده استان هم که متن استيضاح را امضا کرده و در آن 
تاييد کرده که کشور در اين مقطع با رکود علمي مواجه بوده، شايسته بود 
اول از دانشگاه يزد بازديد مي کرد تا در جريان اقدامات و پيشرفت هاي چند 

ماهه قرار مي گرفت.
در  توضيحاتي  ارايه  به  ادامه  در  المدرسي  تقي  محمد  سيد  دکتر   
و  محققان  گفت:  و  پرداخت  حوزه  اين  در  گرفته  اقدامات صورت  مورد 
پژوهشگران دانشگاه در حال حاضر به پنج پايگاه اطالعاتي مهم دسترسي 

آنالين و به 360 پايگاه دسترسي آفالين دارند.وي همچنين با اشاره به انجام 
اقدامات براي چاپ و نشر 15 عنوان کتاب، در رابطه با ارتباط دانشگاه با 
صنعت به انعقاد قرارداد دانشگاه با دستگاه ها و صنايع مختلف به ارزش 
مجموعًا 78 ميليارد ريال اشاره کرد.وي همچنين به انعقاد تفاهم نامه هايي با 
مراکز علمي و تحقيقاتي اشاره کرد و گفت: در سال تحصيلي جاري به ميزان 
720 ميليون تومان تجهيزات جديد آزمايشگاهي از محل نمايشگاه تجهيزات 
داخل کشور يعني معادل سه برابر سال گذشته خريداري و ساماندهي شده 
است.دکتر المدرسي گفت: دانشگاه در ارتباط با صنعت دو هدف بازاريابي 
و نيازسنجي را دنبال مي کند چرا که معتقديم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 
نه تنها بايد معرف کارآموزان به صنايع باشد بلکه بايد نيازها و مشکالت 
صنايع را شناسايي و ارتباط اساتيد دانشگاه با صنعت براي رفع مشکالت و 

ارائه دستاوردها برقرار کند.
معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه يزد ادامه داد: در همين راستا نيز با 
همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان يزد تفاهم نامه اي 
براي تشکيل دبيرخانه مرکز علم و کار در اين دانشگاه منعقد شده است تا 

اين ارتباط دو سويه موفق تر برقرار شود.
دکتر کاظم مندگاري - معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه نيز با بيان 
اين که اين معاونت زمينه ساز آموزش است و شرايطي را فراهم مي کند که 
دانشجويان در محيطي آرام و با نشاط به اموختن بپردازند، اظهار کرد: شرايط 
سني دانشجويان و جدايي آنها از خانواده براي ورود به دانشگاه در واقع 
نقطه عطفي براي ورود آنان به زندگي است که از حساسيت بااليي برخوردار 
است.وي مديريت علمي دانشگاه و متمرکز شدن تسهيل شرايط آموزش 
براي دانشجويان را دو سياست مد نظر اين معاونت ذکر کرد.اين مسؤول با 
اشاره به وجود دو تشکل دانشجويي در اين دانشگاه، افزود:  البته يک تشکل 
ديگر نيز در شرف راه اندازي و چند تشکل جديد هم در مرحله اخذ مجوز 
هستند و اميدواريم با افزوده شدن به تعداد تشکل ها و کانون هاي دانشجويي 

شاهد رشد اين فضاي پويا و با نشاط باشيم.
به  اشاره  با  نيز  يزد  دانشگاه  دانشجويي  معاون   - مروتي  علي  دکتر 
خوابگاه هاي  ظرفيت  کرد:  بيان  اين حوزه،  در  گرفته  فعاليت هاي صورت 
دانشگاه به نحوي توسعه يافته که تمامي دانشجويان جديدالورود غير بومي 
در اين خوابگاه ها اسکان داده شوند. همچنين در بخش تغذيه نيز سعي در 
حرکت به سمت برون سپاري با هدف افزايش بهره وري و تنوع در ارائه 
خدمات به دانشجويان داريم.وي همچنين رويکرد کميته انضباطي دانشگاه 
را برخورد با هدف اصالح خواند و افزود در کميسيون موارد خاص نيز 
حرکت به سمت تنها رسيدگي به شکايت دانشجويان خاص بوده است و 

سعي داريم که درخواست ساير دانشجويان از مراحل معمول دنبال شود.
دکتر سيد محمد مهدي حسيني معاون اداري و مالي دانشگاه نيز در ادامه 
اين نشست به بيان برخي از سرفصل هاي برنامه اين حوزه براي ارتقاي بهره 

وري در دانشگاه يزد پرداخت.
مشاور رييس و مدير حوزه رياست دانشگاه يزد هم در پاسخ به سؤالي 
تئاتر  آمفي  سالن  داشت:  اظهار  دانشگاه  اين  عمراني  پروژه هاي  مورد  در 
دانشگاه در حال حاضر به عنوان يكي از مهمترين پروژه هاي عمراني در 
دست اجراست و طي ماه هاي مهر يا آبان به بهره برداري مي رسد. دکتر سيد 
محمود زنجيرچي همچنين از ايجاد يك سالن غذاخوري جديد و تجهيز 
سالن هاي غذاخوري قديمي خبر داد و بيان كرد: سايت باغ ملي براي پرديس 
بين الملل تجهيز مي شود ضمن اينكه سالن فجر دانشگاه نيز به محل بازارچه 

دانشجويي تبديل خواهد شد.
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انتصـابـات
دکتر حميد  سودايي زاده: نماينده وزير علوم در شوراي استان يزد

دکتر سيد مهدي کرباسي: مدير قطب علمي سامانه هاي هوشمند 
دانشگاه

دکتر حسن قاسمي مقدم: مسؤول راه اندازي رشته حقوق
دکتر نجما اسماعيل پور، دکتر حميدرضا زارع و دکتر سيد منصور 

بيدکي سه عضو جديد کميسيون موارد خاص
دکتر حسين افراسيابي: رييس دانشکده علوم اجتماعي

دکتر محمدرضا نورباال: رييس دانشکده علوم پايه
دکتر فرهاد نژاد کورکي: رييس گروه همکاري هاي بين المللي

دکتر سيد رضا جواديان: مدير امور فرهنگي و اجتماعي
دکتر حسن زارعي محمود آبادي: رييس مرکز مشاوره و بهداشت 

دانشگاه

٭٭٭٭٭٭٭٭
پژوهشکده ها و  از  برخي  بار مسؤوالن  اولين  براي  همچنين 

گروه هاي پژوهشي تأسيس شده در  دانشگاه يزد منصوب شدند.
دکتر سيد عليرضا افشاني: سرپرست پژوهشکده تعاون/ دکتر 
دکتر  انساني/  علوم  تحقيقات  مرکز  رييس  رضايي:  محمدرضا 
هوشمند/  سامانه هاي  پژوهشکده  سرپرست  موحدي:  مسعود 
مهندسي  پژوهشکده  سرپرست  ياراحمدي:  عليرضا  دکتر 
شبکه هاي  پژوهشي  گروه  مدير  ميرجليلي:  قاسم  دکتر  معدن/  
مديرگروه  ابوطالبي:  حميدرضا  دکتر  اي/  رايانه  و  مخابراتي 
پژوهشي پردازش سيگنال/ دکتر سيد حسين مجتهدزاده: مدير 
دهقاني:  علي  دکتر  فلزي(/  )معادن  آهن  سنگ  پژوهشي  گروه 
مديرگروه پژوهشي فرآوري مواد معدني/ دکتر رضا دهقان: مدير 
گروه پژوهشي زغالسنگ )معادن غيرفلزي(/ دکتر محمد اخوان 
دکتر  انساني/  زايي  بيابان  کنترل  پژوهشي  مديرگروه  قاليباف: 
خداکرم غريبي: مديرگروه پژوهشي فنآوري هاي معدنکاري/ دکتر 
اکولوژي  پژوهشي  مديرگروه  پاريزي:  نژاد  ايران  محمدحسين 
جنگل،  مديرگروه  کياني:  بهمن  دکتر  بياباني/  و  خشک  مناطق 
مرتع و رستني هاي خشک بوم/ دکتر محمدرضا علمي: مديرگروه 
شکوري:  رضا  دکتر  زيست/  محيط  پااليش  و  آب  پژوهشي 
مديرگروه پژوهشي معماري گلين/ دکتر نجما اسمعيل پور:  مدير 
گروه پژوهشي شهر بومي/ دکتر مصور رفيعيان سيچاني:  مدير 

گروه پژوهشي مکاترونيک

همايش دوچرخه سواري در دانشگاه يزد...

 شهامت هميشه فرياد زدن نيست ، گاهي صداي 
آراميست كه در انتهاي روز مي گويد: فردا دوباره  تالش 

خواهم كرد  .

کنکور کارداني به کارشناسي و مسابقات جودو

نه  اندازي  راه  مجوز  اخذ  به  موفق  امسال  تابستان  در  يزد  دانشگاه 
رشته و گرايش جديد تحصيلي  از شوراي گسترش آموزش عالي کشور شد. 
رشته هاي يادشده به تفکيک مقاطع مختلف تحصيلي عبارتند از: کارشناسي 
ارشد رشته هاي مديريت مالي)دانشگاه يزد و پرديس دانشگاهي(،  مددکاري 
اجتماعي،  مطالعات منطقه اي، علوم اقتصادي، شيعه شناسي گرايش جامعه 
شناسي، مهندسي صنايع- مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي، مديريت 
اجرايي)پرديس دانشگاهي(، دکتراي رشته علوم اقتصادي)پرديس دانشگاهي( 

و کارشناسي رشته مديريت مالي.
٭٭٭٭٭٭٭٭

ي  آستانه  در  جاري  مردادماه   24 جمعه  روز  يزد  دانشگاه  رييس 
بر نقش  فرارسيدن هفته دولت در جمع نمازگزاران جمعه يزد سخنراني و 
محوري آموزش عالي در توسعه اين استان تأکيد کرد.دکتر محمد صالح اوليا 
در سخنان خود به تبيين اهميت و ضرورت توسعه آموزش عالي در توسعه 
شهرها پرداخت و گفت: درخواست هاي فزاينده مردم در شهرهاي مختلف 
براي تأسيس و گسترش مراکز آموزش عالي گواه روشني است بر اين مدعا که 
تأسيس دانشگاه يک نياز ضروري و مهمترين عامل براي توسعه مناطق است.

٭٭٭٭٭٭٭٭
برداشته شدن محدوديت  با  کرد:  اعالم  يزد  دانشگاه  آموزشي  معاون 
رشته  و  زيست  محيط  گرايش  طبيعي  منابع  مهندسي  رشته هاي  جنسيتي 
مهندسي معدن در دانشگاه يزد، کليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته اعم از 
زن و مرد مي توانند براي ادامه تحصيل در اين دانشگاه، رشته و گرايش هاي 

يادشده را نيز انتخاب کنند.
 ٭٭٭٭٭٭٭٭

دانشگاه يزد براي اولين بار در سطح کشور در صدد است رشته اقتصاد 
گردشگري را تأسيس کند. در نشستي با حضور نمايندگان اداره کل ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان، رييس و تني چند از اعضاي هيأت علمي دانشکده 
اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد برگزار شد، مزاياي تأسيس رشته 
اقتصاد گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص تدوين سرفصل، 
کسب مجوز و عقد تفاهم نامه هاي الزم براي تأسيس اين رشته در دانشگاه 
يزد در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا بحث و تبادل نظر شد.

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد در جمع مسؤوالن 
مراکز مشاوره و مشاوران استان يزد اعالم کرد: جذب نخبگان از سياست هاي 
اين دانشگاه در دوره جديد است. برنامه هاي آموزشي  اولويت  کالن و در 

الزامات  و  ضرورت ها  بررسي  با  نشستي  در  يزد  دانشگاه  شوراي  اعضاي 
وزارت  جديد  برنامه هاي  و  اهداف  چارچوب  در  جامع  طرح  يک  تدوين 
علوم تحقيقات و فنآوري، بر دو اصل محوري "مديريت مبتني بر عملکرد" و 

"عملکرد در راستاي برنامه" تأکيد کردند.
٭٭٭٭٭٭٭٭

فروشگاه شرکت تعاوني مصرف دانشگاه يزد روز دوشنبه 16 تيرماه 
سال جاري با حضور رييس و جمعي از مسؤوالن دانشگاه يزد افتتاح شد. 

٭٭٭٭٭٭٭٭
مدير امور فنآوري دانشگاه يزد از قطعي شدن قرار داد خريد 65 مورد 
از تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز اين دانشگاه و لوازم جانبي آن با مبلغي 

بالغ بر هفت ميليارد و 200 ميليون ريال خبرداد. 
٭٭٭٭٭٭٭٭

نامدار  متخصص  و  پژوهشگر  دادبه  اصغر  دکتر  بزرگداشت  مراسم  
کشور با همکاري دانشگاه يزد و بنياد ميبدي، هفدهم مهرماه امسال و در آستانه 
روز جهاني بزرگداشت حافظ برگزار خواهد شد. در اين مراسم تني چند از 
استادان و محققان برجسته ي کشور در زمينه ي آثار علمي و پژوهشي دکتر 

دادبه  سخنراني خواهند کرد.
٭٭٭٭٭٭٭٭

با هدف ارتقاي نشريات دانشگاهي و رشد کمي و کيفي آن ها نشستي با 
حضور مديرکل دفتر امور سياسي و انتخابات و معاونان فرهنگي دانشگاه هاي 

استان يزد در دانشگاه يزد برگزار شد.
٭٭٭٭٭٭٭٭

با  پياپي،  دونشست  طي  گذشته  تيرماه  در  يزد  دانشگاه  مميزه  هيأت 
ارتقاي مرتبه هاي علمي هشت نفر از اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه به 
مرتبه هاي استادي و دانشياري موافقت کرد. مرتبه استادي: دکتر کمال اميدوار، 
دکتر فريد )محمد( مالک قاييني/  مرتبه دانشياري: دکتر بهروز احمدي ندوشن، 
پارسامهر، دکتر حميد عالمي، دکتر احد مزيدي، دکتر عليرضا  دکتر مهربان 

مشرقي، دکتر سيد محمد موسوي نژاد

اخبارکوتاه دانشگاه يزد...


