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رييس جمهور:

درس قيام امام حسين)ع(

قبول توبه، تعامل سازنده

 و مذاکره است.

رهبر معظم انقالب:

درس هاي عاشورا را 
بايد درست فهميد و به 
يکايک آن عمل کرد.

عـدالـت
 در مديريت منابع انساني

يکـي از الزامـات در سـازمان ها براي دسـتيابي به 
بهـره وري باالتر در راسـتاي اهداف تعيين شـده، توجه 
ويـژه بـه مقولـه عدالـت در مديريـت منابـع انسـاني 
اسـت، زيـرا باورهـا، احساسـات، نگرش هـا و رفتـار 
کارکنـان بـه شـدت تحـت تأثيـر رفتـار عادالنه بـا آنها 
اسـت. در واقـع، احسـاس عدالـت از سـوي کارکنـان 
سـازماني،  رفتـار  بهبـود  و  تعهـد  افزايـش  بـه  منجـر 
و  مراجعيـن  تکريـم  اداري،  انظبـاط  و  نظـم  ارتقـاي 
همـکاران، افزايـش ارتباطـات و تعامـات کاري بـا 
همـکاران، ارتقـاي اعتماد سـازماني، و افزايش انگيزه 

بـراي تسـهيم دانـش و تجربيـات خواهـد شـد.
بـا  کارکنـان  سـوي  از  عدالـت  احسـاس  گرچـه 
ويژگي هـاي فـردي ماننـد سـن، جنسـيت، سـابقه کار، 
امـا  دارد  ارتبـاط  آنهـا  روانشـناختي  ويژگي هـاي  و 
و  سياسـت ها  از  کارکنـان  کـه  پيامدهايـي  و  پيام هـا 
و  مي کننـد  دريافـت  سـازمان  مديريـت  تصميمـات 
نيـز رويه هـاي سـازماني کـه مشـارکت مؤثـر آنهـا را 
در  تصميم گيـري  و  برنامه ريـزي  سياسـت گذاري،  در 
سـازمان تشـويق مي کنـد، مي توانـد بـه گسـترش بـاور 
عدالـت در سـازمان کمـک کنـد. برخـي از مهم تريـن 
راهکارهـاي اجرايـي برقـراري عدالت در سـازمان را 

بـر شـمرد: زيـر  به صـورت  مي تـوان 
- نظـام حقـوق و دسـتمزد متناسـب بـا مهـارت، 

تجربـه، تخصـص و سـابقه کار افـراد
- نظام پاداش مبتني بر ارزيابي عملکرد

- نظـام انضباط اداري )وقت شناسـي، آراسـتگي، 
و  پاسـخگويي  قانون مـداري،  مسـؤوليت پذيري، 

گزارش دهـي(
- نظـام آمـوزش به منظـور توسـعه توانمندي هـا و 

رفـع نقـاط ضعـف کارکنان
بـه نظـر شـما کدام يـک از مـوارد بـاال بيشـترين 
منابـع  مديريـت  در  عدالـت  برقـراري  در  را  تأثيـر 
انسـاني در دانشـگاه يـزد دارد؟ )لطفـا بـا مراجعـه بـه 
لينـک نظرسـنجي در سـايت دانشـگاه، نظـر ارزشـمند 

خـود را ارائـه کنيـد(

سمينار پويايي
 جمعيت کشورهاي اسالمي در 

دانشگاه يزد برگزارشد
پيرامون  تحقيقات  نتايج  ارائه  منظور  به  سمينار  اين 
تحوالت جمعيتي در کشورهاي اسالمي با حضور محققان 
از کشور سوييس و همينطور  و صاحب نظران جمعيتي 
دکتر محمدجالل عباسي شوازي رييس موسسه مطالعات 
و مديريت جامع و تخصصي جمعيت کشور و دکتر ميمنت 
حسيني چاوشي محقق ايراني تبار در دانشگاه ملي استراليا 
و تني چند از اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران علوم 
اجتماعي دانشگاه يزد در سالن شهيدصدوقي دانشگاه يزد 

برگزار شد.

 دکتر هانس گروث پژوهشگر سوييسي و رييس برد 
عامل  سالخوردگي جهان   انديشکده جمعيت  تخصصي 
به  باروري  تحوالت  را  کشور  جمعيتي  تغييرات  اصلي 
عنوان  اسالمي  کشورهاي  در  باروري  کاهش  خصوص 
کرد و افزود: افزايش تحصيالت دختران و زنان از عوامل 
اصلي و اساسي اين کاهش بوده است. وي در خصوص 
سال خوردگي نيز افزود: با توجه به بهبود وضعيت بهداشتي 
کشورهايي  از  است.سوييس  يافته  افزايش  زندگي  اميد 
است که بيشترين درصد افراد سالخورده را داراست که 
يکي از موضوعات مورد بحث در سوييس اين است که 
بهره وري اقتصادي را همزمان با افزايش درصد سالمندان 
بتوانيم حفظ کنيم. کشورهاي اسالمي در اين مسير قرار 
دارند و بحث چالش سالخوردگي يکي از بحث هايي که 

اين کشورها بايد داشته باشند.

حضور دانشگاه يزد در 
نمايشگاه فنآوري نانو

 براي اولين بار

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 
يزد به منظــور معرفي و بازاريابي محصوالت، 
براي اولين بار با ارايــه برخي از فعاليت ها و 
دســتاوردهاي نانويــي در هفتمين نمايشــگاه 
دســتاوردهاي فناوري نانو روز دوشنبه مورخ  
17 مهرمــاه در ســالن خليج فــارس در محل 
نمايشــگاه هاي بين المللي تهــران و با حضور 
بيــش از 130 شــرکت، دانشــگاه، موسســه 
آموزشــي و مرکز تحقيقاتي شرکت کرد. گروه 
پژوهشــي فوتونيک مرکز تحقيقات مهندسي 
مســتقر در دانشکده فيزيک، با رونمايي از 22 
محصول نانويي خود و با ارايه کاتالوگ مربوط 
به فــروش اين محصوالت، حضوري فعال در 

اين جشنواره داشت.
تأکيد سرپرست مؤسسات دانش بنيان کشور بر نقش محوري دانشگاه ها

بنيان  دانش  موسسات  و  شرکت ها  امور  سرپرست 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در جمع اعضاي 
تبيين مسايل اجرايي و قوانين  با  يزد  هيأت علمي دانشگاه 
شرکت هاي دانش بنيان، بر نقش محوري دانشگاه ها در توسعه 
اين شرکت ها تأکيدکرد.  دکتر سيدمحمد صاحبکارخراساني 
دانش  توسعه شرکت هاي  در  دانشگاه ها  نقش  در خصوص 
بنيان گفت: براي اعضاي هيات علمي يک سري قوانين  و 
در  بنيان  دانش  شرکت هاي  با  تعامل  براي  خاصي  مقررات 
نظر گرفته شده است.مهمترين نقش دانشگاه تربيت نيروهاي 
شرکت هاي  در  بتوانند  که  است  فناور  و  متخصص  انساني 
اين بسيار مهم است و  به کار شوند و  بنيان مشغول  دانش 
افزود:  باشد.وي  سمت  اين  به  بايد  دانشگاه  گيري  جهت 
دانشگاه مي تواند براي تربيت اين نيروها عالوه بر دروسي که 

دانشجو مي گذراند يک سري دروس تکميلي مثل کارآفريني 
يا نوشتن طرح تجاري و آشنايي با قوانين مالياتي و بيمه اي 

ارائه شود.

ايجاد مرکز علم و کار در استان يزد
کشور  توسعه  پنجم  برنامه  اهداف  تحقق  راستاي  در 
جمهوري اسالمي ايران و با توجه به سياست هاي کلي "علم 

مقام  توسط  ابالغ شده  فناوري"  و 
تقويت  منظور  به  و  رهبري  معظم 
ميان  تطابق  و  همبستگي  ارتباط، 
نظام آموزش عالي و توسعه فناوري 
بر اساس نياز صنعت، تفامه نامه اي 
بازرگاني،  اتاق  يزد،  دانشگاه  ميان 
و  يزد  کشاورزي  و  معادن  صنايع، 
اتاق  پژوهشي  آموزشي  موسسه 
ايران به امضا رسيد. سياستگذاري، 
پشتيباني  و  حمايت  هدايت، 

علمي،  دستگاه هاي  گذاري  تاثير  پژوهشي،  فعاليت هاي  از 
پژوهشي و فناوري در ارتقاي بهره وري و شناسايي نيازهاي 
صنعت،  حوزه  در  پژوهشي 
کشاورزي  و  تجارت  معدن، 
اجراي  براي  برنامه ريزي  و 
نيازهاي  با  مرتبط  طرح هاي 
شناسايي شده همچنين تسهيل 
ارتباط دانشگاه و شرکت هاي 
دانش بنيان با صنعت و تجاري 
ديگر  از  تحقيقات  سازي 

اهداف اين تفاهم نامه است.

اجــراي طــرح ملي 
استفاده از آب دريا با 

همکاري  دانشگاه يزد

نشست علمي "نخبگان 
و امنيــت اجتماعي" 

در دانشگاه يزد 

دانشــگاه  همکاري 
يزد با دو سازمان

 بين المللي

توليد  مراحل  تشريح 
داروهــاي  راديــو 
دانشــگاه  در  ايراني 

يزد

دانشگاه  رييس  تأکيد 
رسانه ها  نقش  بر  يزد 
منابــع  توســعه  در 

دانش

صفحه 2

صفحه2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

معاون آموزشي و تحصيات تکميلي دانشگاه يزد از افزايش جذب نخبگان و استعدادهاي 
درخشان به دانشگاه يزد خبر داد.

دکتر قاسم بريد لقماني، با اشاره به بهبود چشمگير کيفيت و رتبه  ورودي هاي دانشگاه يزد در سال جاري اظهار داشت: 
امسال هشت رتبه دو رقمي و در مجموع 134 رتبه زير هزار در دانشگاه يزد پذيرش و ثبت نام شدند.وي با بيان اينکه رتبه هاي 
دو رقمي در رشته هاي حقوق، آموزش شهرسازي، برق، روانشناسي و زبان و ادبيات عرب ثبت نام کرده اند، خاطرنشان کرد: 

رتبه هاي زير 200 نيز در رشته هاي ياد شده به اضافه خدمات اجتماعي، مديريت مالي و حسابداري ثبت نام کرده اند.
٭٭٭٭٭٭٭٭

در  يزد  دانشگاه   200 زير  رتبه هاي  بيشتر 
رشته حقوق مشغول به تحصيل شدند

بريد لقماني با بيان اينکه بيشتر رتبه  هاي زير 200 ثبت نام 
شده در دانشگاه يزد در رشته حقوق پذيرش شده اند، عنوان 
کرد: اين رشته سال گذشته براي نخستين بار در استان يزد راه 

اندازي شد و مورد استقبال قرار گرفت.
در  شده  نام  ثبت  رقمي  تک  رتبه  تنها  داد:  ادامه  وي 
دانشگاه يزد که خانمي با رتبه زير هشت است نيز در رشته 

حقوق پذيرفته شده است.
با  يزد  دانشگاه  تکميلي  تحصيالت  و  آموزشي  معاون 
اشاره به اينکه در همه دانشکده هاي دانشگاه يزد، ميانگين 
رتبه پذيرش شده ها، ارتقا يافته است، اظهار داشت: در سال 
91، ميانگين رتبه دانشگاه يزد چهار هزار و 633 و در سال 
92، چهار هزار و 653 بوده که اين ميانگين در سال جاري به 

دو هزار و 480 رسيده است.
ادامه در صفحه 2

درخشش دانشجويان 
دانشگاه يزد در مسابقات 
قرآني دانشجويان کشور

قرآني  مسابقات  دوره  ونهمين  بيست  در 
در  امسال  شهريورماه  که  کشور  دانشجويان 
دانشگاه ايالم برگزار شد، خانم فائزه السادات 
قريشي نسب در رشته حفظ 10 جزء موفق به 
کسب مقام اول کشوري و خانم فاطمه اسالمي 
مقام سوم کشوري  به  در رشته حفظ 5 جزء 

دست يافتند.

با پذيرش 134 رتبه زير هزار در سال تحصيلي جاري:

ارتقاي چشمگير جذب نخبگان به دانشگاه يزد



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir2          کساين که در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست خواهند داد

دومين همايش فرهنگ رانندگي در 

دانشگاه يزد برگزار مي شود

حضور  با  رانندگي   فرهنگ  همايش  دومين  هماهنگي  جلسه  در 
با  انتظامي  نيروي  مسؤوالن دانشگاه، آموزش و پرورش، دادگستري و 
اشاره به اهميت ارتقاي فرهنگ رانندگي در جامعه، بر لزوم استفاده از 
شيوه هاي خالقانه و روزآمد در آموزش افراد و ارتقاي فرهنگ عمومي 
فرهنگ عمومي، ضرورت  ارتقاي  در  آموزش  تأکيد شد.نقش محوري 
به  تداوم بخشي  و  متخلف  به جاي مجازات  از وقوع جرم  پيشگيري 
فرآيندهاي آموزشي و فرهنگي از ديگر مواردي بود که در اين جلسه 
مورد توجه و تأکيد حاضران قرار گرفت. در اين جلسه با توجه به نقش 
تأثيرگذار رسانه ملي در زمينه ارتقاي فرهنگ جامعه و همچنين نقش 
تأثيرگذار شهرداري در بهبود مسير خودروها مقرر شد در جلسات آينده 
از نمايندگان صدا و سيما و شهرداري نيز دعوت شود.شايان ذکر است 
دومين همايش فرهنگ رانندگي قرار است نوزدهم آبان ماه امسال در 
دانشگاه يزد برگزار شود. اين همايش سال گذشته براي اولين بار به همت 
گروه علوم تربيتي و با استقبال خوب دانشجويان و دانش آموزان يزدي  

در دانشگاه يزد برگزار شد.

اجراي طرح ملي استفاده از آب 
دريا با همکاري دانشگاه يزد

جلسه کميته طرح کالن ملي "دانش و فناوري استفاده از آب دريا و شور 
در کشــاورزي، شــرب و صنعت" با حضور اســاتيد مختلف از دانشگاه 
ســاري، مرکز تحقيقات ملي شــوري وزارت کشــاورزي و اعضا هيات 
علمــي مشــارکت کننده در فاز صفر طرح از دانشــگاه يزد برگزار شــد. 
دکتر ســليماني مجري طرح کالن ملي با تشکر از همکاري هاي مستمر و 
تاثيرگذار دانشگاه يزد به عنوان همکار محوري طرح و تاسيس دبيرخانه 
طرح در دانشــگاه يزد، به صورت مبسوط نحوه پيشرفت طرح و مراحل 
اجرايي آن را تشــريح کرد. وي گفت: طــرح کالن ملي دانش و فناوري 
اســتفاده از آب دريا و شــور يکي از طرح هــاي کالن مورد توجه دولت 
اســت و اظهار اميــدواري کرد اين طرح با ســرعت و دقت در فاز يک 
عملياتي شود. حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا مرتبط 
با طرح کالن ملي، ارتباط منسجم با نهادهاي اجرايي، فناورانه و کاربردي 
از ديگــر مواردي بود که بــه گفته وي در چارچوب اجــراي  اين طرح 

دنبال مي شود.

برگزاري نشست علمي "نخبگان و امنيت 

اجتماعي" در دانشگاه يزد
فرمانده نيروي انتظامي استان يزد  در نشست علمي "نخبگان و امنيت 
اجتماعي" که به مناسبت هفته ناجا  در دانشگاه يزد برگزار شد، سهم 
نخبگان در ايجاد امنيت را سهم ويژه اي عنوان کرد و گفت: باتوجه به 
اينکه يک دهم جمعيت هر استان را دانشجويان آن استان تشکيل مي دهند 
که در بعضي مواقع آسيب پذيرترين قشر نيز دانشجويان هستند، بنابراين 
بايد محلي براي سازندگي افراد باشد. سرهنگ ايرج کاکاوند  دانشگاه 
افزود: اگر فردي در دوران تحصيل قبل از دانشگاه مشکالت اجتماعي 
جرائم  در خصوص  تفکر خاصي  و  ذهنيت  يا  و  است  داشته  خاصي 
داشته هنگامي به مجموعه دانشگاه وارد مي شود بايد رويکرد حاکم بر 
فضاي دانشگاه را رويکرد پيشگيرانه ببيند و در اين حوزه از اين جهت 
احساس ناامني داشته باشد و اگر دانشگاه اينگونه باشد بسياري از مسائل 
انتظامي  معضالت  و  اجتماعي  معضالت  نتيجه  در  و  حل خواهد شد 
نيز کمتر خواهد شد و تجربه ثابت کرده است هنگامي که نظارت ها در 
يک مجموعه اي بيشتر باشد کمترين آسيب ها به وجود مي آيد. کاکاوند 
خاطرنشان کرد: آسيب يک دانشجو با يک فرد عادي بسيار متفاوت است 

و در اينجا نقش دانشگاه، نخبگان و اساتيد بسيار کليدي است.

همکاري دانشگاه يزد با دو سازمان
بين المللي  در زمينه فرسايش بادي

رييس پژوهشکده مناطق خشک و بياباني دانشگاه يزد از همکاري 
اين پژوهشکده با دو سازمان معتبر بين المللي FAO و GEF در قالب 
طرح مشترک تحقيقاتي با عنوان "تجزيه و تحليل داده هاي ايستگاه پايش 
فرسايش بادي پروژه بين المللي RFLDL" خبر داد. دکتر حميدرضا 
عظيم زاده گفت: فرسايش بادي، طوفان هاي ماسه و ريزگردها يکي از 
معضالت فعلي کشور پهناور ايران قلمداد مي شود و يکي از ضروري 
تاثيرگذاري  ميزان  تعيين  آن و  گيري  اندازه  نيازهاي حال حاضر  ترين 
اين  در  افزود:  است. وي  آن  کاهش  براي  بيولوژيک  کنترل  روش هاي 
ميان پژوهشکده مناطق خشک و بياباني در قالب طرحي تحت عنوان 
بين  پروژه  بادي  فرسايش  پايش  ايستگاه  داده هاي  تحليل  و  تجزيه   «
بيابان،  امور  دفتر  آن  اعتبارات  کننده  تامين  که   »  RFLDL المللي 
FAO و GEF است، به کارفرمايي اداره کل منابع طبيعي استان کرمان، 
ايستگاه هاي سنجش بادي را در کشور تاسيس کرده است. دکتر عظيم 
زاده اظهار کرد: در پروژه بين المللي RFLDL دکتر حميدرضا عظيم 
زاده، دکتر محمدرضا اختصاصي، مهندس محمدرضا کوثري دانشجوي 

دکتراي آبخيزداري و مهندس فيروزه نظري همکاري دارند.

تشريح مراحل توليد راديو داروهاي ايراني 
در دانشگاه يزد

در چهل و سومين نشست پژوهشي دانشکده فيزيک دانشگاه يزد، 
دکتر شيرمردي رييس مجتمع پژوهشي مرکزي يزد  با معرفي برخي از 
قابليت هاي فناوري هسته اي و دستاوردهاي جمهوري اسالمي در اين 
زمينه، به تشريح مراحل توليد و عرضه چند راديو دارو ساخته شده در 
ايران و استفاده از آن و صنعتي شدن اين داروها پرداخت. شايان ذکر 
است سلسله نشستهاي پژوهشي دانشکده فيزيک به همت چند تن از 
اعضاي هيأت علمي و انجمن علمي دانشکده از بهمن ماه سال 1391 با 

هدف تقويت فضاي پژوهشي دانشکده راه اندازي شد.

تأکيد رييس دانشگاه يزد بر
 نقش رسانه ها در توسعه منابع دانش

رييس دانشگاه يزد در ديدار با مديرکل روابط عمومي استانداري يزد 
با انتقاد از شيوه تنظيم اخبار جلسات در روابط عمومي ها گفت: متأسفانه 
بنابر عرف رايج، اخبار جلسات در هر دستگاه با محوريت سخنان رؤسا، 
تنظيم و منتشر مي شود و چه بسا با اين شيوه بسياري از سخنان سنجيده 
و علمي ساير اعضاي جلسه به آگاهي مخاطبان نمي رسد. دکتر محمد 
دانش  منابع  توسعه  در  رسانه ها  اساسي  نقش  بر  تأکيد  با  اولياء  صالح 
افزود: چنانچه اخبار جلسات خصوصا جلسات علمي و تخصصي، تمام 
ديدگاه هاي مطرح شده را پوشش دهد، منابع غني و مفيدي براي استفاده 

مخاطبان و فرهيختگان جامعه فراهم خواهد شد.

بگذاريم دانشگاه آرام بماند!
محمد صالح اولياء/ رئيس دانشگاه

هفته نامه  در  در سرمقاله خود  زاده  آقاي سلطان  قبل جناب  مدتي 
آيينه يزد از واکنش ضعيف مسئوالن دانشگاه در پاسخ به بعضي اتهامات 
و جوسازي ها گاليه کرده بودند. همان زمان قصد داشتم پاسخي تهيه 
با عکس العمل هاي  اين مدت  در  افتاد.  تاخير  به  دليل  هر  به  ولي  کنم 
مختلفي از طرف افراد روبرو بوديم ولي شايد وجه مشترک آن ها تاسف 
و بلکه عصبانيت دوستان از تحمل بيش از حد مديران دانشگاه نسبت 
اين  همه  از  بيش  بنده  براي  همواره  که  بود.اما چيزي  بي انصافي ها  به 
بوده  دانشگاه  بلند مدت  منافع  و  نقش  است  داشته  اهميت  احساسات 
است. به همين خاطر تالش بر اين بود که در فضايي آرام و بلند مدت، 
صرفا عملکردها در معرض قضاوت صاحب نظران قرار گيرد و دانشگاه 
درگير مجادالت بيهوده نشود. همواره در يک فضاي غبارآلود است که 
تشخيص درست و نادرست سخت مي شود ولي بعد از خوابيدن گرد 
و غبارها، واقعيت ها خود را نشان خواهد داد.دانشگاه ها اگر بخواهند 
بازي هاي سياسي  نبايد دستخوش  کنند  تاريخي خود عمل  به وظايف 
قرار گيرند. دانشگاه ها آنقدر وظايف اساسي دارند که درگيري در مسائل 
روزمره و پاسخگويي به جوسازي هاي غيرمنصفانه، که بعضا انسان را از 
انحطاط اخالق سياسي در ايران معاصر به شگفت در مي آورد، آنان را 
از هدف اصلي دور مي کند. در اين راه ممکن است هريک از ما حتي 
قرباني اين بازي هاي سياسي نيز بشويم ولي اگر به آن هدف متعالي اعتقاد 
داريم بايد اين ناماليمات را به جان بخريم. دانشگاه ها بايد موتور محرک 
توسعه در کشور و منطقه باشند. رويکرد مثبت مسئوالن نظام به اقتصاد 
طرف  يک  از  بنابراين  است.  کرده  سنگين تر  را  وظيفه  اين  دانش بنيان 
انتظاري که از همکاران دانشگاهي مي رود اينست که با درک نقش ويژه 
خود، جهاد علمي را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند و از طرف 
ديگر انتظاري که از متوليان اداره حکومت مي رود ايجاد يک فضاي آرام 
براي رشد علمي دانشگاه است. اميدوارم خداوند توفيق عمل به وظيفه 

به همه ما عنايت نمايد.

ارتقاي چشمگير جذب نخبگان به 
دانشگاه يزد

ادامه از صفحه 1

ارتقاي رتبه پذيرفته شدگان در دانشکده هاي مختلف
دانشکده هاي  رتبه هاي  ميانگين  بيان  به  تفکيک  به  همچنين  وي 
دانشگاه يزد و مقايسه آن با سالهاي 91 و 92 پرداخت و اظهار داشت: به 
جز دانشکده منابع طبيعي، در همه دانشکده ها شاهد ارتقاي رتبه پذيرفته 

شدگان بوده ايم.
بريد لقماني خاطرنشان کرد: دانشکده منابع طبيعي نيز به دليل اعالم 
بازنگري و  لزوم  بر محدود شدن برخي رشته ها و  مبني  وزارت علوم 
بازبيني در آنها، ارتقا نيافته و چند رتبه تنزل داشته به نحوي که ميانگين 
رتبه پذيرش شدگان در سال جاري، 35 هزار و 754 است در حالي که 
اين ميانگين رتبه در سال گذشته، 34 هزار و 67 و در سال 91، 34 هزار 

و 668 بوده است.
وي عنوان کرد: در دانشکده فني و مهندسي، ميانگين رتبه در سال 
جاري به 5 هزار و 669 رسيده در حالي که اين رتبه در سال 92، هفت 

هزار و 727 و در سال 91، شش هزار و 978 بوده است.
در  داد:  ادامه  يزد  دانشگاه  تکميلي  تحصيالت  و  آموزشي  معاون 
دانشکده هنر و معماري نيز ميانگين رتبه در سال جاري دو هزار و 480 
است در حالي که اين رتبه در سال 91، چهار هزار و 633 و در سال 92، 

چهار هزار و 653 بوده است.
در  تحصيلي جديد  سال  در  دانشجو  هزار   4 جذب 

دانشگاه يزد
وي خاطرنشان کرد: در سال تحصيلي 94 ـ 93، در مجموع دو هزار 
و 500 دانشجو در مقطع کارشناسي و هزار و 500 دانشجو در مقطع 

کارشناسي ارشد جذب شده اند.
بريد لقماني، مجموع دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه يزد 
را 15 هزار نفر اعالم کرد و يادآور شد: اين افراد در58 رشته کارشناسي 
و 68 رشته کارشناسي ارشد و دکترا در 12 دانشکده مشغول به تحصيل 

هستند.
وي، دانشگاه يزد را از دانشگاه هاي مادر در سطح کشور خواند و 
افزود: در حال حاضر دانشگاه يزد بر خالف برخي دانشگاه هاي کشور، 
ظرفيت خالي ندارد و با تمام ظرفيت خود مشغول انجام فعاليت هاي 

علمي و آموزشي است.
دانشگاه يزد در سال 1367 با جذب 38 دانشجو در رشته عمران 

راه اندازي شد.



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir3  اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، بزودي متوجه خواهيد شد که متعلق به گذشته هستيد

نشست کارکنان حوزه عمراني
 با رييس و معاون اداري ومالي دانشگاه

بيان  با  اولياء در حضور کارکنان حوزه عمراني  دکتر محمد صالح 
اينکه جلسات دوره اي و به طور مستقيم که همه دغدغه ها مطرح مي شود 
بسيار مفيد است و مسائل بهتر پيگيري مي شود گفت: فضاهاي ساختماني 
بسيار براي ما کليدي و تعيين کننده  و آبروي دانشگاه است و اهميت 
بسيار زيادي دارد.فضاي دانشگاه بايد طوري باشد که براي کساني که 
وارد دانشگاه مي شوند خوب به نظر آيد و اين کار دست واحد عمراني 
فضاهاي  طراحي  در  افزود:  مي دانيم. وي  را  کار شما  قدر  ما  و  است 
جديد بايد يک حرف تازه اي براي گفتن داشته باشيم و ارزش جديدي 
براي دانشگاه خلق کنيم و متمايز از گذشته باشيم. وي خاطر نشان کرد: 
تمام برداشت هاي مخاطبان ما هم به لحاظ استفاده از فضا و هم به لحاظ 
جنبه هاي زيبايي شناسي آن به کار واحد عمراني برمي گردد و اين اهميت 
اين واحد را مي رساند. وي تاکيد کرد: قابليت هاي زيادي در اين واحد 
نهفته است و نيروهاي با تجربه و متخصصي در اين واحد هستند که بر 

انتظار ما مي افزايد.

اولين نشست شوراي راهبردي

 پرديس آزادي برگزار شد
با حضور در ساختمان پرديس  اعضاي هيات رييسه دانشگاه يزد 
آزادي، از قسمت هاي مختلف آن بازديد کردند. در ادامه با تشکيل اولين 
جلسه شوراي راهبردي پرديس، فرايند پذيرش و ثبت نام و پرداخت 
شهريه و مسايل مربوط به امور علمي، آموزشي و عمراني آن مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. رييس دانشگاه يزد در اين جلسه با تشکر از 
کرد  اميدواري  ابراز  وي  همکاران  و  آزادي  پرديس  رييس  تالش هاي 
اين پرديس سرمايه اي براي دانشگاه باشد و افزود: به دليل قرارگرفتن 
ساختمان اين مجموعه در مرکز شهر، پتانسيل هاي خيلي بااليي دارد که 
بايد از آن استفاده کنيم و بعد از افتتاح اميدواريم بتوانيم جلسات استاني 

را در اين مکان برگزار کنيم.

    چهارمين همايش سراسري دفاتر نظارت و 

ارزيابي استاني
در چهارمين همايش سراسري دفاتر نظارت و ارزيابي استاني که در 
پانزدهم مهرماه جاري در محل سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه 
شهيد بهشتي تهران برگزار شد، افراد حقيقي و حقوقي دفاتر نظارت و 
ارزيابي استاني از سراسر کشور حضور داشتند. از دانشگاه يزد نيز 1- 
دکتر اوليا 2- دکتر بريد لقماني 3- دکتر علمدار  به عنوان اعضاي حقوقي 
و 1- دکتر محمودي 2- دکتر تابان 3- دکتر عابدي 4- دکتر درهمي  به  
عنوان اعضاي حقيقي و ساريخاني به عنوان کارشناس دفتر نظارت و 
ارزيابي شرکت کردند. طي حکم معاونت آموزشي وزارت علوم 1- دکتر 
محمودي 2- دکتر تابان 3- دکتر عابدي 4- دکتر درهمي 5- دکتر شاهزاده 
فاضلي 6- دکتر ابوطالبي و 7- دکتر صادقي )دانشگاه پيام نور( براي دوره 
سه ساله جديد به  عنوان اعضاي حقيقي دفتر نظارت و ارزيابي استان 

يزد انتخاب شدند. 

گروهي ديگر از کارکنان دانشگاه يزد
 از دغدغه هايشان گفتند

رييس دانشگاه يزد در نشستي با کارکنان حوزه اداري، هيات جذب و 
هيات مميزه با تاکيد بر اينکه سياست تيم مديريتي جديد اين بوده است 

بدنه  صحبت هاي  که 
صورت  به  را  دانشگاه 
بتوانيم  سيستماتيک 
افزود:  کنيم،  دريافت 
همه  جلسات  اينگونه 
شرکت  مي توانند  افراد 
افراد  و  باشند  داشته 
راحت و بدون محافظه 

کاري مسايل خود را مطرح کنند و بيان انتقادها و ضعفها مي تواند به 
خصوص  در  مي کنيم.وي  استقبال  آن  از  نيز  ما  و  کند  کمک  مديريت 
راه هايي که مي توان از طريق آن با حوزه رياست براي بيان مسايل در 
ارتباط بود گفت: افراد مي توانند عالوه بر اين جلسات حرف هاي خود 
را به صورت ايميل مستقيم رياست که سريع و بدون واسطه به دست 
رياست مي رسد همچنين با حضور در حوزه رياست يا حوزه معاونت 
اداري مالي مسايل خود را مطرح کنند. نظام پيشنهادها نيز در حال راه 
اندازي است که ديدگاه ها در قالب آن مطرح خواهدشد. دکتر محمدصالح 
کيفيت  لحاظ  از  که  دانست  از حوزه هايي  يکي  را  اداري  اولياء حوزه 
افزود:  اين حوزه  در  شاغالن  از  قدرداني  با  و  است  وکميت شاخص 
سياست کلي در حوزه اداري و منابع انساني ارتقاي سطح رفاهي کارکنان 
است. توجه بيشتر به مسايل رفاهي کارکنان، مشکالت معيشتي، تخصيص 
خصوص  در  کارمندان  شدن  توجيه  و  پايين  بادرصد  بانکي  وام هاي 
مقررات و مصوبات مرتبط از جمله مسائلي بود که کارکنان حوزه هاي 

مختلف اداري که در اين نشست حضور داشتند مطرح کردند.

سخنراني محقق آلماني در جمع پژوهشگران 
علوم اجتماعي در يزد

با  آلماني در نشستي علمي  يک محقق 
يزد  دانشگاه  اجتماعي  علوم  پژوهشگران 
زمينه  در  خود  يافته هاي  آخرين  تشريح  به 
جامعه شناسي هنر معاصر و بررسي تغييراتي  
آثار  عرضه  نحوه  در  اخير  دهه هاي  در  که 
پرداخت.  است،  پيوسته  وقوع  به  هنري 
در حوزه جامعه  که  توماس"  دانيل  "جولين 
محصوالت  بازار  بر  تاکيد  با  هنر  شناسي 
اين  عرضه  مختلف  شيوه هاي  و  هنري 
محصوالت فعاليت کرده است، اظهار کرد: بر اساس تغييرات ايجاد شده 
در عرصه هاي هنر و اقتصاد در دهه هاي اخير، رشد فزاينده اي در بازار 

هنر در بخشهاي کوچکتراتفاق افتاده است.

مالقات مسؤوالن بنياد شهيد و امور ايثارگران 
يزد با رييس دانشگاه

ايثارگران استان و  بنياد شهيد و امور   در اين نشست که مديرکل 
معاون فرهنگي بنياد و کارشناسان آموزش آن بنياد و مدير امور ايثارگران 
پيرامون موضوعات مختلف تحصيلي و نحوه  دانشگاه حضور داشتند 
ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  آموزشي  و  فرهنگي  اعتالي  و  تقويت 
شيوه هاي برگزاري کالس هاي تقويت بنيه علمي و هدايت تحصيلي و 
بر روند تحصيلي دانشجويان شاهد بحث و  چگونگي نظارت مستمر 

تبادل نظر شد.

بازديد اساتيد دو دانشگاه بين المللي 
از دانشگاه يزد

کاليفرنيا  و  ژاپن  ريتسوميکان  المللي  بين  دانشگاه هاي  اساتيد 
شهريورماه جاري با هدف بررسي راه هاي توسعه همکاري هاي علمي 
و بين المللي با دانشگاه يزد از اين دانشگاه بازديد کردند. در جريان اين 
بازديد پروفسور کوپر، استاد استراليايي تبار رشته منابع طبيعي و پروفسور 
وفاداري استاد ايراني تبار رشته منابع طبيعي دانشگاه ريتسوميکان ژاپن 
از نزديک با قابليت ها و زمينه هاي همکاري در دانشکده منابع طبيعي و 
کويرشناسي دانشگاه يزد آشنا شدند و با تني چند از اساتيد و مسؤوالن 

اين دانشکده گفتگو کردند.

برگزاري کارگاه ارزيابي فعاليت هاي 

آموزشي و پژوهشي در دانشگاه يزد
فرايند  ويژه  به  عالي  آموزش  ارزشيابي  الگوهاي  با  آشنايي  کارگاه 
عملياتي ارزيابي دروني با همکاري دفتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه 

يزد برگزار شد.

گامي ديگر در مسير توسعه همکاري هاي 

دانشگاه يزد و برق منطقه اي
با هدف توسعه همکاري هاي علمي پژوهشي دانشگاه با شرکت برق 
منطقه اي يزد، نشستي با حضور مسؤوالن و نمايندگان دانشکده هاي برق، 
مکانيک، صنايع، فيزيک، شيمي، اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعي و هنر 
و معماري در دانشگاه يزد برگزار شد. در اين نشست مدير دفتر تحقيقات 
اولويت هاي  و  ديدگاه ها  "تبيين  موضوع  با  يزد  منطقه اي  برق  شرکت 
طرح هاي  اجراي  و  تعريف  در  يزد  منطقه اي  برق  شرکت  پژوهشي 
پژوهشي و پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي" سخنراني کرد. مهندس امير 
شريف يزدي در اين سخنراني به تشريح تحوالت چشمگير به ويژه در 

سمت مصرف انرژي  و رفتارها و نياز  هاي جديد پرداخت.

تدوين شيوه نامه ارتقاي
 اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه

دکتر محمد مهدي لطفي گفت:  شهريورماه امسال جلسه اي با حضور 
دکتر اوليا، رييس دانشگاه، فرهاد بهرامي مدير کل سابق برنامه، بودجه و 
تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مشاور رييس دانشگاه 
در امور بودجه، تشکيالت و کارکنان، دکتر زنجيرچي مشاور رئيس و 
بازنگري  از جمله  موضوعاتي  درباره  برگزار شد  رياست،  مدير حوزه 
پيوست هاي  دانشگاه،  تدوين طرح جامع  دانشگاه،  تفصيلي  تشکيالت 
آيين نامه اعضاي غيرهيأت علمي و ابهامات آن به ويژه تدوين شيوه نامه 
اجرايي ارتقاي رتبه اعضاي غير هيأت علمي، روند پيگيري بودجه سرانه 
دانشجويي در سال 94، و نحوه جبران کسري بودجه دانشگاه بحث و 

تبادل نظر شد.

معرفي هيأت مديره و بازرسان

 شرکت تعاوني دانشگاه
 مديرعامل شرکت تعاوني گفت: درجلسه مجمع عمومي و فوق العاده 
رمضانخاني،  محمد  حسيني،  عبدالحميد  سيد  آقايان  تعاوني   شرکت 
محمدجعفر احرامپوش، ابوالفضل فالح، حسن بامسي، حسن رضاپور 
و سيدقاسم حامدي به عنوان اعضاي هيات مديره و علي اکبر مهرنهاد و 

عباس جمالي به عنوان بازرسان اين شرکت انتخاب شدند.

محمد رمضانخاني 
چون جام در اين ميکده از دست حريفان

خون مي خورم و َزهره فرياد ندارم
مدام قانوني جديد، در هيأت امنا تصويب مي شود؛ از اول سال 92 
احکام بر اساس دستورات هيات امنا اجرا مي شود و بعد چند ماه ناگهان 
مي بيني يک 1 در کنار ماه اجراي حکم اضافه گشته، مي شود، ماه 11،  به 
همين سادگي ناگهان از عرش به فرشت مي آورند، چون کارمندي و حق 
حيات تو در دستان افراديست که ثبات مديريتشان به حرف و گفتار اين و 
آن بنده و کارشناس نيستند! البته مدرکش را دارند! اينان جرات نمي کنند 
افزايش حقوق اعضاي محترم هيات علمي را ندهند که ...؟ تاريخ اجراي 
مصوبات فمن يعمل احکام کارمندان را با معطلي به درازا مي کشند و بعد 
تاريخ اجرا را تاريخ تصويب آن مي کنند ! مگر ميشود حکم! از اول سال 
اجرا شود تاريخ اجراي ضمايم ان، تاريخ تصويب مزايا باشد؟ براي 
احتساب سنوات ورتبه کارمندان هم، اينگونه عمل خواهند کرد ؟ يک 

شهر و دو نرخ ؟! 
ناگهان، يک روز به جنگ تکنولوژي مي روند و کليد مرخصي دستگاه 
حضور و غياب  کارمندان را به خاطر سوء مديريت نومديران پرمشغله 
هيات علمي مسدود مي کنند و کاغذ بازي آغاز مي شود! تا مديران هيات 
علمي شاکي از تقاضاي کارمند براي مرخصي و سين جين او لذت ببرند!  
روز ديگر قانوني جديد و فرماني نو از سوي مديران ... تازه به دوران 
رسيده هيأت علمي، که شهريه ثبت نام فرزندان کارکنان در دانشگاه نقدي 
دريافت شود، در حالي که در مؤسسات! براي رفاه حال کارکنان خود و 
خانواده هاي آنان، ثبت نام  قسط بندي مي شود، به اصطالح کارکنان خود 

را در منگنه ميگذارند! تا بهره وري آنان زياد شود!  
اگر شما در هر کجاي اين جهان به کتابخانه شهر، يا دانشگاهي بروي 
مي تواني از امکانات آنجا استفاده کني اما براي امانت گرفتن بايد عضو 
آن دانشگاه يا مؤسسه معتبر ديگري باشي، در حالي که در دانشگاه يزد 
بدون عضويت مطرودي واجازه ورود به کتابخانه را تداري و با پرداخت 
حق عضويت فقط مي تواني در محل کتابخانه کتاب هاي مورد عالقه را 

مطالعه نمايي! 
بخشنامه مي کنند آناني که به تحصيالت عاليه مشغولند بايد ال کنند 
و بل کنند تا مدرک آنان مورد قبول درگاه بيفتد، يادش به خير در دوره 
رييس ماضي ميگفتند ما کارمند مي خواهيم نه تحصيل کرده و به سختي 
اجازه گرفتن مدرک باالي کارشناسي ميدادند، آيا صدور اين بخشنامه 

تاييد همان سياست نيست؟ 
آيا آنان که اکنون به يمن مقاومت و مجاهدت ديگران صاحب پست 
و مقام شده اند، گذشته خود و مشکالتشان را فراموش کرده اند؟ اينها 
نمونه اي از خروار است، راستي ما به کجا مي رويم و چگونه با اين گونه 
کوته نظري مديران ...و پر مدعا واعمال کارشناسي نشده آنان، ادعاي 
رسيدن به 10 دانشگاه برتر را داريم؟ و سوال مهم اينکه چرا به جاي 
اجراي منويات دولت که حاکميت اعتدال و اميد در جامعه است، بذر 

تندروي و نااميدي در بين کارمندان مي کارند؟!
چرا؟؟؟؟؟

رؤسا بهتر از تو آگاهند
از تو هرگز نظر نمي خواهند

نرسان جهل خويش را به ثبوت
که تو سنگين تري به وقت سکوت

تلخند
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انتصـابـات
دکتر محمود نادري بني به عنوان مدير گروه بازرگاني
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درباره درخت، بر اساس ميوه اش قضاوت کنيد، نه 

بر اساس برگهايش

اداي احترام هيأت رييسه دانشگاه به مقام شامخ شهدا
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