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رييس جمهور:

ما درشرايط خاص قرار 

گرفته ايم، دراين شرايط خاص 

دانشجو نيز بايد پيشتاز باشد.

رهبر معظم انقالب:

بايد در داخل دانشگاه ها 

روح علم و روح تحقيق در 

دانشجو واقعا رسوخ پيدا کند. 

تأثير راهبرد مديريت استعداد بر
 رضايت شغلی کارکنان

مدیریت استعداد، یکی از راهبردهای مؤثر بر 
افزایش رضایت شغلی کارکنان یک سازمان است. 
مؤلفه های این راهبرد عبارتند از: جذب، ارزیابی، 
این مؤلفه ها می توانند  توسعه و حفظ استعدادها. 
نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی کارکنان ایفا 

کنند. 
گزینش  جذب: در سازمان هایی که جذب و 
و  استعداد  قابلیت،  شایستگی،  اساس  بر  افراد 
عملی  تئوری،  آزمون های  از  استفاده  با  و  عالقه 
می گیرد،  صورت  یافته  ساخت  مصاحبه های  و 
رضایت مندی و بهره وری نیروی انسانی به مراتب 

باالتر است.
ارزیابی  جامع  شیوه های  از  استفاده  ارزیابی: 
بازخوردهای  ارائه  و  درجه   360 مانند  عملکرد 
عملکرد  از  بموقع  و  صادقانه  درست،  منطقی، 
تأثیر  آنها  در رضایت شغلی  می تواند  کارکنان،  به 
شگفت انگیزی داشته باشد. همچنین در نظر گرفتن 
پاداش و تقدیر از کارکنان در هر دوره ارزیابی به 
آشکار  را  آن  نتایج  و  می بخشد  قوام  فرآیند  این 

می کند.
توسعه: در این مؤلفه، مهم ترین نقش بر عهده 
مدیران مستقیم کارکنان است. آنها باید وقت کافی 
و  قوت  نقاط  ها،  فعالیت  تحلیل  و  بررسی  برای 
ضعف، و محیط و شرایط کاری کارکنان صرف کنند 
تا بتوانند ضمن کشف قابلیت های کارکنان شایسته، 

میزان رضایت شغلی آنها را ارزیابی و ارتقا دهند.
حفظ: استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد 
برای حفظ منابع انسانی مستعد و توانمند الزم و 
ضروری است. دو مؤلفه مهم این نظام عبارتند از 
ارزیابی عملکرد و پرداخت بر مبنای عملکرد که 

موجب افزایش رضایت شغلی می شود.
استعداد  مدیریت  اجرای  با  گفت  می توان 
و  کارکنان  بین  سویه  دو  تعهدی  سازمان،  در 
مدیریت ایجاد می شود و با شناسایی قابلیت ها و 
توانمندی های کارکنان، انتصاب آنان در پست های 
به  قدردانی  و  ها  مهارت  پرورش  نیز  و  مناسب، 
موقع و مناسب از عملکردهای مناسب آنها، بستری 
ارتقای  و  شغلی  رضایت  افزایش  برای  مناسب 

بهره وری فراهم می شود.
راهبرد  مؤلفه های  از  یک  کدام  شما،  نظر  به 
مدیریت استعداد در دانشگاه یزد کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است؟ 
نظرسنجی در سایت  لینک  به  مراجعه  با  لطفا 

دانشگاه، نظر ارزشمند خود را ارائه کنید.

دانشگاه يزد 
چهار عنوان برگزيده را 
در جشنواره ملی حرکت 

کسب کرد
اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیریت 
ملی  جشنواره  هفتمین  در  گفت:  یزد  دانشگاه 
انجمن های علمی دانشجویی در  حرکت ویژه 
انجمن های  به  برگزیده  عنوان  چهار  مجموع 
علمی - دانشجویی دانشگاه یزد در بخش های 
فعالیت های افتخار آفرین، نشریات علوم پایه و 
شهرسازی و دبیر انجمن علمي تعلق گرفت. در 
این مراسم انجمن علمي خاک شناسی به عنوان 
انجمن علمي برگزیده در بخش افتخار آفرین، و 
نشریه انجمن علمی فیزیک برگزیده در نشریات 
علوم پایه ، نشریه شهرسازی به عنوان برگزیده 
در نشریات هنر و خانم اعظم طاهری به عنوان 
دبیر برگزیده انجمن هاي علمي دانشجویي به 

عنوان برگزیده انتخاب شدند. 

 درخشش دانشجوی دانشگاه يزد در کنفرانس بين المللی نانو
 در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو که با حضور بیش از 800 پژوهشگر حوزه نانو برگزار شد مقاله علی 
کریمی زارچی و همکاران وی از دانشجویان گروه پژوهشی فوتونیک دانشکده فیزیک و به راهنمایی دکتر عباس بهجت به 
عنوان یکی از دو مقاله برتر در زمینه نانو فیزیک و یکی از شانزده مقاله برتر کنفرانس برگزیده شد. همچنین در مراسم اختتامیه 

کنفرانس از سوی دبیرخانه این کنفرانس و دبیر انجمن نانو فناوری ایران لوح سپاس به همراه جایزه ویژه به وی اعطا شد.

راهیابی دانشگاه یزد به 
مسابقات جهانی برنامه نویسی 

تیم دانشجویان گروه علوم کامپیوتردانشکده ریاضی دانشگاه 
و  بیدگلی  طامه  سعید   - گوهرشادی  امیرکفشدار  از  متشکل  یزد 
حسین انعام زاده، موفق شدند با کسب عنوان نخست مسابقه برنامه 
شهر  در  که  آسیا  محاسب  ماشین های  انجمن  دانشجویی  نویسی 
الهور پاکستان برگزار شد سهمیه شرکت در مسابقات جهانی سال 

2015 را کسب کردند.

جامعه علمی کشور از 
بی دردی پژوهشــی 

رنج می برد

در  نــوآوری  مرکز 
دانشــگاه يزد ايجاد 

می شود

در  پيشــنهادها  نظام 
دانشگاه يزد احيا شد

دانشگاه بايد به سراغ 
صنعت برود

پنج  مرتبه  ارتقــای 
علمی  هيــأت  عضو 

دانشگاه يزد

صفحه 2

صفحه2

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 4

وی در گفتگو با خبرنگار "رعد"، با بیان اینکه تحصیل در 
دانشگاه یزد برای وی آرامش بخش است می گوید: با مشورت 
پدر و مادر و اطرافیان به این نتیجه رسیدم که با ادامه تحصیل 
در شهر خودم، هم من آرامش بیشتری دارم و هم پدر و مادرم؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم در یزد بمانم و همین جا ادامه ی تحصیل 
محل  شهر  در  تحصیل  و  خانواده  کنار  در  بودن  قطعًا  دهم. 
مؤثر  بسیار  بازده تحصیلی  بهبود  در  آرامش بخش و  زندگی، 

و مفید است. 
اصلی وی  مشوقان  تحصیلی  مشاوران  اینکه  بیان  با  وی 
در انتخاب این رشته بوده اند، درباره تصمیم خود برای ادامه 
ارشد  کاشناسی  دوره ی  در  دارم  دوست  می گوید:  تحصیل 
همین رشته را ادامه دهم اما هنوز درمورد اینکه چه گرایشی را 

انتخاب کنم، تصمیم نگرفتم.
مقایسه  درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  صمدی  فاطمه 
سایر  به  نسبت  یزد  دانشگاه  توانمندی های  و  امکانات 
دانشگاه های کشور اظهار می دارد: برای مقایسه باید از نزدیک 
امکانات و سطح علمی دیگر دانشگاه ها را مشاهده کرد و به 
صرف شنیدن از دیگران مقایسه ممکن نیست اما به طور کلی 
این لحظه  تا  امکانات و وضعیت علمی دانشگاه یزد را  بنده 
برای  می کند:  خاطرنشان  حال  عین  در  وی  می بینم.  مطلوب 
قضاوت درمورد نقایص و محاسن دانشگاه هنوز زود است؛ اما 
نیاز هست از لحاظ فرهنگی در دانشگاه بیشتر کار شود؛ عالوه 
بر آن کتابخانه ی دانشگاه هم باید با کتاب های حقوقی بروزتر 

و بیشتری تجهیز شود.
وی بر این باور است که انسان در هر رشته ای اگر تالش 
کند،  می تواند شغل مناسبی هم در آینده داشته باشد و رشته ی 
حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست. صمدی موفقیت در این 
رشته را منوط به باالبردن سطح علمی و استفاده از امکانات 

علمی دانشگاه می داند.
نیاز  مورد  از رشته های  یکی  را  وی رشته تحصیلی خود 
حقوق  عرصه  در  فعاالن  می گوید:  و  می کند  توصیف  جامعه 
کمک  مردم  حقوقی  امور  و  ها  فعالیت  تسهیل  در  می توانند 
انتشار  آن  بر  عالوه  باشند.  داشته  خود  جامعه ی  به  شایانی 
مقاالت حقوقی هم در باالبردن سطح علمی دانشگاه های استان 

و حتی کشور مؤثر است.
این دانشجوی نخبه دانشگاه یزد در پایان به دانش آموزانی 
که در آستانه کنکورسراسری قرار دارند پیشنهاد می کند در سال 
آخر دبیرستان هر روز در کنار درس های این سال، درس های 
پایه را هم بخوانند؛  سعی کنند دروس با ضریب باال را هرروز 
تست زنی  با  همراه  دروس  این  حتمًا خواندن  و  کنند  مطالعه 
باشد و ضمنًا تأکید اصلی آن ها هم بر روی کتاب های درسی 
باشد. وی مهمترین نکته برای موفقیت در این مرحله از زندگی 
را توکل بر خداوند متعال و کمک گرفتن از او می داند و سخن 
خود را با ذکر این آیه از قرآن کریم به پایان می برد که »ومن 

یتوکل علی اهلل فهو حسبه«.

ساخت کاشی های 
خودتميزشونده 
در دانشگاه يزد

ایران  نانوفناوری  نمایشگاه  هفتمین  در 
ساخت  خودتمیزشونده  کاشی  نمونه  یک 
در  محصول  این  شد.  ارایه  یزد  دانشگاه 
دانشکده  مغناطیس  و  نانوفیزیک  آزمایشگاه 
مسعود  کاشی  شرکت  همکاری  با  و  فیزیک 
خواجه  محسن  دکتر  است.  شده  ساخته 
گفت:  طرح  این  درباره  طرح  مجری  امینیان 
خود  سطوح  نانوفناوری  دستاوردهای  از 
تمیزشونده )Self-Clean Surface(است، 
که با ایجاد یک الیه نانومتری با خواص ویژه 
روی سطح ساخته می شود. خاصیت خودتمیز 
شوندگی با سه پدیده فیزیکی فوق آبدوستی، 

فتوکاتالیستی و آبگریزی بدست می آید. 

دانشجوی دانشگاه يزد
 در دو جشنواره بين المللی خوش درخشيد

مجتبی حیدرپناه دانشجوی رشته نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد در جشنواره بین 
المللــی کاریکاتور آیدین دوغان ترکیه از بیــن 2556 اثر کاریکاتور ، از 814 هنرمند، جایزه نفر 
دوم را دریافت کرد. وی همچنین موفق شد جایزه ی دوم جشنواره ی بین المللی کارتون "ذهن 

درخشان" را نیز کسب کند.

دانشجويان دانشگاه يزد

 دو مقام برتر ملی را کسب کردند
و  قرآن  مسابقات  دوره  نهمین  و  بیست  در 
برگزار  اصفهان  در  آبان   23 تا   20 از  که  عترت 
شد، فائزه السادات قریشی نسب در رشته حفظ 
به کسب مقام دوم ملی و فاطمه  10 جزء موفق 
اسالمی در رشته حفظ 5 جزء به مقام دوم ملی 

دست یافتند.

استاديار دانشگاه يزد 
موفق به کسب جايزه بين المللی 

برای حفاظت ازيوزپلنگ آسيايی شد

در  نژاد  ایران  حسین  محمد  دکتر  اقدامات 
چارچوب برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای 
بوم های  زیست  و  آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت 
مرتبط با آن منجر به کسب جایزه بین المللی شد. 
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مدير دفتر کارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه يزد:

دانشگاه باید به سراغ صنعت برود
مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه یزد با بیان اینکه 
دانشگاه ها نباید منتظر بمانند تا مراکز صنعتی به سراغشان بیایند گفت: 
این انتظار هرگز به پایان نخواهد رسید چراکه مراکز صنعتی شناخت 
کافی نسبت به فعالیت های ما در دانشگاه ندارند بلکه این وظیفه ماست 
که به سراغ آنها رفته و توانمندی های دانشگاه را به درستی معرفی کنیم.

دکتر محمدحسین ابویی در گفتگو با خبرنگار "رعد"، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه مراکز صنعتی و خدماتی از نوع دولتی و یا خصوصی، 
مشتری ما هستند، ما باید به سراغ آنها برویم و با شناخت نیازهای آنها و 
اقدام موثر برای برآورده ساختن این نیازها، زمینه های الزم را برای تعامل 
هر چه بیشتر دانشگاه با بخش خصوصی فراهم آوریم. وی گفت: جایگاه 
دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه های داخل و خارج از کشور، جایگاه 
شناخته شده ای است اما در رابطه با نقش و تاثیرات دفتر ارتباط با صنعت 

در جامعه، توجه الزم صورت نگرفته است. 
مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه یزد با اشاره به حوزه 
فعالیت دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: تا به حال، 
عملکرد دفتر ارتباط با صنعت در محدوده معرفی دانشجویان برای انجام 
کارآموزی، پایان نامه و یا بازدید علمی بوده، اما قرار بر آن است که این 
دفتر در دانشگاه یزد فراتر از این عمل نموده و در اولین گام، با ایجاد 
در حین  اشتغال  به  مندان  عالقه  و  اموختگان  دانش  کارآفرینی،  پورتال 

تحصیل را به سمت اشتغال در بخش های مختلف صنعت، خدمات، معدن 
و کشاورزی هدایت کند.

دکتر محمدحسین ابویی خاطرنشان کرد: از جمله دیگر فعالیت های 
صورت گرفته، ایجاد مرکز علم و کار استان بوده  است که در این راستا 
تفاهم نامه ای میان دانشگاه یزد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
است  قرار  و  شده  امضا  ایران  اتاق  پژوهشی  آموزشی  موسسه  و  یزد 

حمایت های خوبی در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: دفتر ارتباط با صنعت در پی آن است که با مشارکت اتاق 
بازرگانی، در خصوص شناسایی واحدهای صنعتی مستعد برای جذب کار 
آموز و انجام پایان نامه های مقاطع مختلف و نیز جذب دانش آموختگان 
و انجام طرح های کاربردی، اقدام کند. مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با 
صنعت دانشگاه تصریح کرد: از دیگر برنامه های این دفتر، برنامه ریزی 
برای حضور صنعتگران توانمند استان در دانشگاه یزد و ارائه تجربیات 
آنها به دانشجویان است تا از این طریق بتوان آنها را به سمت کارآفرینی و 

روشهای برخورد با چالشهای پیش روی آن هدایت نمود.
دکتر ابویی گفت: شناسایی مشاوران خوب در سطح دانشگاه و جمع 
دولتی  و  بخش خصوصی  به  آنان  معرفی  همچنین  و  ها  پتانسیل  بندی 
خارج از دانشگاه نیز از دیگر برنامه های دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه 
ایجاد شده  زمینه های  مهمترین  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی  است.  یزد 

در دانشگاه یزد، ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی 
دانشگاه در بخش خصوصی داخل کشور است تا فعالیت های تحقیقات 

کاربردی را در این بخش به انجام رسانند.
دکتر ابویی تصریح کرد: زمینه های مختلفی برای کاربردی شدن علوم 
وجود دارد که مهمترین آنها تشویق هیأت علمی برای انجام پژوهشهای 
کاربردی در بخش خصوصی و نیز تشویق دانشجویان مقاطع مختلف برای 
فعالیت در حین تحصیل در یک سازمان است تا دانشجویان با کار در 
محیط های عملیاتی، بتوانند پس از فراغت از تحصیل به صورت موثرتری 
فعالیت کنند. وی گفت: ما باید پتانسیل های هیأت علمی دانشگاه را به 
صنعت معرفی کرده و با ایجاد اعتماد متقابل صنعت با دانشگاه، آنها را به 

همکاری در راستای انجام تحقیقات کاربردی تشویق کنیم.

تفاهم نامه دانشگاه يزد

 و مرکز بين المللی قنات 
تفاهم قرار است دانشکده ها و پژوهشکده های  این  در چارچوب 
مرتبط با هدف شناخت و معرفی بهتر قنات و سایر سازه های تاریخی آبی 
و نقش آنها در نظام های پایدار تامین آب، توسعه پایدار و سرمایه های 
تاریخی و فرهنگی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را با مرکز بین 

المللی قنات گسترش دهند.

رييس دانشگاه يزد: جامعه علمی کشور از

 "بی دردی پژوهشی" رنج می برد
رییس دانشگاه یزد در اولین همایش روش تحقیق در شهرسازی و 
معماری با تأکید بر ضرورت بازنگری در فلسفه و مفاهیم روش تحقیق، 
که  معنی  بدین  مواجه هستیم  پژوهشی  دردی  بی  بایک  ما  کرد:  اظهار 
پژوهش های ما عمدتا برخواسته از مشکالت و دردهای جامعه نیست. 
هیأت  اعضای  با حضور  که  همایش  این  در  اولیاء  محمد صالح  دکتر 
علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی برگزار شد، 
گفت: تحقیق با حل مساله ارتباط تنگاتنگ دارد حتی در پژوهش های 
تئوریک نیز با یک مساله روبرو هستیم. اما در اکثر پژوهش های ما به 
خصوص رشته هایی مثل شهرسازی و معماری شاید جنبه حل مساله 
برای  را  پژوهش  واقعا  آیا  که  لحاظ  این  به  کند  پیدا  بیشتری  جدیت 
حل یک مساله انجام می دهیم یا صرفا پژوهش را برای پژوهش انجام 

می دهیم. 

اولين دانشجوی ارشد جمعيت شناسی 
از پايان نامه اش دفاع کرد

مقطع  دانشجوی  اولین  کریمی،  حامد  پایان نامه  از  دفاع  مراسم 
کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی دانشگاه یزد با موضوع »عوامل 
تعیین کننده ایده آل های باروری زنان کرد شهر سنندج« در سالن منتظر 

قائم دانشگاه یزد برگزار شد. این پایان نامه با درجه عالی پذیرفته شد.

راه اندازی انجمن دانش آموختگان در 
دانشگاه يزد 

دکتر سیدمجید میررکنی مسؤول پی گیری راه اندازی انجمن دانش 
آموختگان دانشگاه یزد گفت: با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با 
دانش آموختگان دانشگاه یزد امکان جدیدی فراهم شده است تا این 
افراد پس از ثبت نام با دریافت آدرس پست الکترونیکی تحت دامنه 
alumni@offices.yazd.ac.ir بتوانند با دانشگاه و دیگر اعضا در 

ارتباط باشند.

راه اندازی رشته زبان فرانسوی در

 دانشگاه يزد

رییس  دیدار  در  دانشگاه  این  در  فرانسوی  زبان  رشته  اندازی  راه 
دانشگاه یزد با هیاتی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه مورد بررسی قرار 
در  تا  هستیم  رایزنی  حال  در  افزود:  اولیاء  صالح  محمد  دکتر  گرفت. 
صورت فراهم بودن شرایط، این رشته در مقطع کارشناسی از سال 94 

در دانشگاه دایر شود. 

اقدام دانشگاه يزد برای شناسايی و
 تأسيس رشته های مورد نياز جامعه

دانشکده های  رؤسای  شد  مقرر  یزد  دانشگاه  شورای  نشست  در 
دوازده گانه این دانشگاه به منظور مطالعه رشته های جدید مورد نیاز جامعه 
افرادی را  پیشنهادی،  اندازی رشته های  به راه  امور مربوط  و پی گیری 
تعیین کنند به نحوی که قبل از کنکور سال آینده مراحل تصویب رشته ها 

انجام شده باشد.

گسترش روابط علمی دانشگاه يزد با کرواسی
رییس دانشگاه یزد در مالقات رییس انجمن دوستی ایران و کرواسی 
با وی، از گسترش روابط علمی و همکاری های بین المللی با این کشور 
افراد  از  مقررشد هیأتی متشکل  این مالقات  کرد. در  استقبال  اروپایی 
دانشگاه  سوی  از  رسمی  دعوت  با  تجاری  و  علمی  فعاالن  و  بانفوذ 
یزد و برخی از تشکل های مردم نهاد و با هماهنگی استانداری یزد، از 

توانمندی های علمی و صنعتی استان بازدید کنند.

همايش فرهنگ رانندگی در
 دانشگاه يزد برگزار شد

با  و  یزد  دانشگاه  تربیتی  علوم  گروه  به همت  که  همایش  این  در 
و  آموزش  و  رانندگی  و  راهنمایی  دادگستری،  کل  ادارات  همکاری 
پرورش استان یزد برگزار شد،سخنرانان به بیان ضرورت و اهمیت توجه 
به فرهنگ رانندگی و لزوم نهادینه سازی آن در جامعه به منظور در امان 
ماندن از پیامدهای ناگوار و آسیب های جبران ناپذیر آن پرداختند. دکتر 
محمد تقی جباری فر دبیر این همایش نیز با مثبت ارزیابی کردن نتایج 
آن، از همکاری همه دست اندرکاران برگزاری آن تشکر و قدردانی کرد.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور در يزد

ضرغام  نصراهلل  دکتر 
از  حمایت  صندوق  رییس 
پژوهشگران و فناوران کشور 
در نشستی که در دانشگاه یزد 
برای  ما  گفت:  شد،  برگزار 
پژوهشگران، 13  از  حمایت 
و  داده  تشکیل  را  کارگروه 
از هیأت علمی دانشگاه های 

نفر  به عنوان اعضای کارگروه ها استفاده کردیم که 29 هزار  نیز  کشور 
اکنون عضو این کارگروه ها هستند و امیدواریم تا 80 هزار نفر برسند. 
وی ادامه داد: ما در کنار حمایت پژوهشگران طرح های کالن پژوهشی را 
تعریف خواهیم کرد؛ اما به هیچ وجه تکرار را انجام نمی دهیم و حامی 

پژوهشگران هستیم.

همکاری دانشگاه يزد و دانشگاه سويل اسپانيا
این تفاهم نامه در 12 بند بر مبنای همکاری های علمی- تحقیقاتی، 
تسهیل تبادل اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققان برای تدریس 
و تحقیق میان رییس دانشگاه یزد و رییس دانشگاه سویل کشور اسپانیا 
به امضا رسید. در این تفاهم نامه همچنین همکاری در زمینه پروژه های 
برای  فرصت  تامین  مقاله،  و  کتاب  چاپ  زمینه  در  همکاری  مشترک، 
اعضای هیات علمی و محققان جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاهها 
و گردهمایی های بین المللی، اجرای دوره های کوتاه مدت زبان فارسی 

توسط دانشگاه یزد، استوار است.

خبر خوش رييس دانشگاه يزد
 برای دانشجويان

رییس دانشگاه یزد از اختصاص پژوهانه به دانشجویان این دانشگاه 
در آینده نزدیک خبرداد. دکتر محمد صالح اولیا ابراز امیدواری کرد این 
اقدام باعث ایجاد یک تحول چشمگیر در فعالیت های پژوهشی دانشگاه 
شود و دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه نقش فعال تری را در 
این عرصه ایفا کنند.رییس دانشگاه یزد همچنین از دانشجویان خواست 
ردیف 10  در  قرارگرفتن  برای  دانشگاه  اصلی  انداز  به چشم  توجه  با 
دانشگاه برتر کشور و کسب جایگاه شایسته بین المللی، مطالبات خود از 
مسووالن را به سمت مسایل و دغدغه های علمی و تحقیقاتی سوق دهند.

حضور استاد دانشگاه گنت کشور بلژيک در 
دانشگاه يزد 

پروفسور اسمیت استاد علوم جانوری دانشگاه گنت کشور بلژیک 
در نشستی با هیأت علمی دانشگاه یزد به معرفی دانشگاه گنت پرداخت 
و گفت: این دانشگاه در جایگاه هفتادم دنیا قرار دارد. وی با اشاره به 
وضعیت آموزش و پژوهش در رشته های مربوط به علوم کشاورزی در 
دانشگاه گنت گفت: از نظر علوم کشاورزی این دانشگاه دارای رتبه چهلم 
دانشجویان  خوب  سطح  از  تمجید  ضمن  اسمیت  پروفسور  دنیاست. 
تصویب  خصوص  در  خود  مندی  عالقه  گنت،  دانشگاه  در  ایرانی 
دوره های دکترا مشترک بین دانشگاه یزد و دانشگاه گنت را ابراز داشت.



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
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محمد رمضانخاني 

اندر احواالت شیخ جدید
 از کرامت شیخ ما همین بس که در عصر تکنولوژی اصرار 
بر ترک آن بگفته بود و این مهم را نه تو توانی دانست و نه من 
بل آن داروغه این توانستی کرد که هزاران بار برای طرد آن همی 
از اصرار خود پشیمان نگشته که چرا  همت گماشته و هنوز 

چنین کاری انجام دادی و با خود چنین بکردمی .
دوش، شیخ ما با چراغ موشي همي گشت گرد شهر و جمله 
مریدان كورمال كورمال اندر پي او همي روان بودند. از براي 
تدوین شیوه نامه ای در اتاقی گرد هم آمدند. منتخب مریدان 
و ایضا خود شیخ، افکارشان را همي به روي هم گذاردندي و 
طرحی پس انداختندی "ارتقا نامه " نام. آن را تصویب كردندي 
و کیف کردندی و شكر خداي را به جاي آوردندي. از دیگر 
کرامات شیخ ما همین بس که کرامات بسیار داشت و در مراحل 

آتی ازآن همی سخن بخواهد رفت.
دوش شیخ ما با چراغ همي گشت گرد شهر. چشم ، چشم 
را همي نمي دید. شب، چادر سیاهش را به روي دیار شیخ ، بل 
همه دیارها بكشیده بود. حتي دگر دل مریدان افسرده گشته و 
امیدی نبودی، از براي آنكه حتي مالحظه مریدان خود را همي 
به جاي نیاورده بود. هیچ سوسوي امیدی از اتاق ها و دفاتر 
نیز به چشم نمي آمد، كه خلق خداي نیز از باور آنچه میدید 

عاجز بودندي.
دوش شیخ با چراغ موشي همي گشت گرد شهر. نه تنها 
شیخ ما، بل همه مریدان با چراغ موشي گرد شهر مي گشتند، 
كه  نبود؛  آرزو  انسانشان هم  دگر  و  نبودند  ملول  دد  و  دیو  از 
گرفتاریهاي دگر داشتندی. آري، دوش همه با چراغ موشی همي 
گشتندی گرد شهر و نعره ها همی بزندی و فرسنگ ها برفتندی 

و هنوز روانند در پی شیخ ماضی!

تلخند
اولين جلسه کميته اجرايی نظام پيشنهاد ها 

تشکيل شد

نظام پیشــنهادها که از دوران قبل در دانشگاه وجود داشته اما راکد مانده 
بود مجددا احیا و تالش شــد روندی بســیار ســاده و اجرایی به همراه 
مشــوق های مناســب برای آن دیده شــود. در ضمن اجرای این نظام به 
صورت کامال الکترونیک و بر اســاس نرم افزار طراحی شــده از سوی 
واحد طرح و برنامه ســاماندهی شده است. مسؤولیت این نظام را مدیر 
حوزه ریاســت بر عهده داشــته و سایر اعضای حقیقی به پیشنهاد رییس 
نظام و تأیید رییس دانشــگاه برای مدت دو ســال منصوب می شوند. در 
این خصوص پاداش های متفاوت و متناسبی برای دانشجویان، کارکنان و 
اعضای هیأت علمی پیش بینی شده است که بر اساس امتیاز هر پیشنهاد 
به پیشــنهاد دهنده اعطا خواهد شد. عالوه بر این پاداش، امتیاز دریافت 
شده در ارتقای کارکنان نیز تأثیر گذار خواهد بود. همچنین پس از رایزنی 
ضریب پنجاه هــزار ریالی پاداش نیز برای ارائه دهندگان پیشــنهادهای 

کارآمد به تصویب رسیده است.

اختصاص تخفيفات ويژه به مراجعه کنندگان 
مرکز مشاوره دانشگاه يزد

رییس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه یزد از اختصاص تخفیفات 
ویژه به مراجعه کنندگان این مرکز در سه سطح دانشجویان، کارکنان و 
مراجعه کنندگان خارج از دانشگاه خبرداد و افزود: این مراجعه کنندگان 
به ترتیب از تخفیفات 90 درصد، 50 درصد و 30 درصد نسبت به تعرفه 
بهزیستی و انجمن روانشناختی بهره مند خواهند شد. دکتر حسن زارعی 
توجه  با  دانشگاه  بهداشت  و  مشاوره  مرکز  که  مطلب  این  به  اشاره  با 
و  دانشجویان  به  در حوزه خدمات رسانی  که  بسیار طوالنی  به سابقه 
کارکنان و خانواده های آن ها دارد افزود: از مهرماه امسال با کادر جدید 
و مجرب با حضور اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی آماده ارائه 

خدمات است.

کنگره شهدای دانشجو در يزد برگزار شد
کنگره شهدای دانشجو سیزدهم آذرماه امسال در یزد برگزار شد.دکتر 
از  یکی  گفت:  مراسم  این  در  یزد  دانشگاه  رییس  اولیا،  محمدصالح 
برنامه های بسیار مناسب، برگزاری کنگره شهدای دانشجو در استان یزد 
است که وزارت علوم نیز بر آن تاکید کرده است.وی افزود: ما باید توجه 
داشته باشیم که برگزاری این مراسم مربوط به دانشجویان خاص و گروه 

خاصی نیست بلکه تمامی افراد باید خود را در این کار دخیل بدانند.

برنامه دانشکده معماری دانشگاه يزد برای 
احيای معماری سنتی

آموزشی  کارگاه  در  یزد  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکده  رییس 
بین المللی قنات و معماری در یزد بااشاره به اهمیت نقش معماران گفت: 
برای  الگو  معماری  به سبک  توجه  با  نحوی  به  این سرزمین  معماران 
کشورهای دیگر شدند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم و فعال تقسیم 
بندی شده اند و تاثیر گذارند. دکتر محمدحسین آیت اللهی افزود: یکی از 
طرح های معماری طراحی پایدار است که هیچگونه ضرری برای طبیعت 
نداشت اما امروز طرحی به وجود آمده است که توجه بیشتری نسبت به 
طبیعت دارد و می گوید طبیعت را باید درک و با آن ارتباط برقرارکرد. به 
گفته وی این طرح را طراحی احیا کننده یا مولد می نامند و در اولویت 

برنامه های این دانشکده قرار گرفته است.

گزارشی از ششمين جلسه مجمع مشورتی 
سياستگذاری دانشگاه

دبیر مجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه یزد گفت: در ششمین 
جلسه این مجمع، بحث شاخص های مورد نظر در برنامه توسعه دانشگاه، 
پیگیری و نهایی شد و عالوه بر آن چند شاخص جدید به برنامه پیشنهادی 
مقادیر کمی  این جلسه در خصوص  در  گفته وی  به  اولیه اضافه شد. 
مطلوب برای این شاخص ها، در بازه زمانی برنامه ششم توسعه کشور، 
بحث و نتیجه گیری شد. وی افزود: از جمله مهمترین شاخص های در 
نظر گرفته شده، نسبت تعداد اعضای هیأت علمی به تعداد دانشجویان، 
نسبت تعداد دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان، 
نسبت درآمد اختصاصی به بودجه جاری دانشگاه، سرانه مقاالت اعضای 

هیأت علمی و تعداد دانشجویان دانشگاه، بود.

اجرای طرح غربالگری ديابت در
 دانشگاه يزد

مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه یزد به منظور ارتقای سطح سالمت 
جسم کارکنان و اعضای هیات علمی اقدام به برگزاری طرح غربالگری 
دیابت )مرض قند( کرده است. رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 
دانشگاه یزد با اعالم این خبر، هدف از اجرای این طرح را شناسایی 
افراد دیابتی یا مستعد دیابت در سطح دانشگاه و انجام اقدامات الزم در 
این زمینه عنوان کرد و افزود: این طرح در روزهای 7، 8 و 9 دی ماه سال 

جاری در دانشگاه اجرا خواهد شد.

ايجاد دو رشته جديد در دانشگاه يزد
موافقت  از  یزد  دانشگاه  اجتماعی  علوم  پژوهشگری  مدیرگروه 
اجتماعی  علوم  رشته  ایجاد  با  کشور  عالی  آموزش  گسترش  شورای 
گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی دراین دانشگاه 
خبرداد. وی هدف از ایجاد این رشته را تربیت و پرورش افراد متعهد 
و متخصص با قابلیت های ارزشمند علمی و پژوهشی در زمینه بررسی 

مسایل اجتماعی عنوان کرد.

مدیرگروه علوم علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد از موافقت 
شورای گسترش آموزش عالی کشور با ایجاد رشته تحقیقات آموزشی در 

مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبرداد.

مالقات فیزیکدان آلمانی با 
پژوهشگران دانشگاه یزد

آگاه  و  دان  اشلوتزفیزیک  رینهولد  دکتر 
زیمنس  ساخت  اکسپلورر  سیستم های  به 
آلمان و بروکر آمریکا در نشستی با حضور 
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه همچنین 
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی 
و  مهندسی  تحقیقات  مرکز  رئیس  دانشگاه، 
تعدادی از مدیران گروه ها و افراد ذی ربط 
در خصوص آنالیز عناصر با دستگاه ایکس آر 

اف به بحث و گفتگو پرداخت.

مراسم تجليل از پژوهشگران برگزيده
استان يزد در دانشگاه يزد برگزار شد

با  که  یزد  استان  برتر  فنآوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم  در 
حضور استاندار یزد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 
از مسؤوالن و پژوهشگران استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار 
یزد در سال 93 معرفی شدند  استان  برتر  فناوران  شد، پژوهشگران و 
برتر  وفناوران  پژوهشگران  اسامی  شد.  قدردانی  آنان  تالش های  از  و 
استان یزد بدین شرح است: از گروه دانشگاه)اعضای هیات علمی( از 
فنی  یزد و  آزاد  یزد، دانشگاه  یزد، علوم پزشکی  دانشگاه های دانشگاه 
از  خسروی.  مظفری  حسن  مظلوم،  محمد  دواز،  بیژن  صدوقی  شهید 
گروه مراکز و شرکت های پژوهشی و پژوهشگران آزاد؛ مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی/جهاد دانشگاهی استان/ شرکت تدبیر 
و توسعه پرنیان لیال شریفی، جالل برخورداری و محمد حسن رحیمیان. 
از دستگاه های اجرایی و فرهنگیان آموزش و پرورش؛ اداره کل اموزش 
اداری  تحول  و  انسانی  منابع  دفتر  ای/  منطقه  برق  پرورش/ شرکت  و 
ثانی  بیطرف  ابوالفضل شرافت، مرتضی  : محبوبه دهواری،  استانداری 
و طیبه منتظری. از گروه نوآوران ؛ پارک علم و فناوری/بنیاد نخبگان/ 
ارجمند،  امیر  علی  استانداری:  ارتباطات  و  اطالعات  و  فناوری  دفتر 
محمدعلی زارع، محمد حسین دهقان. از گروه شرکت های دانش بنیان 
و فن آور ؛ پارک علم و فناوری/بنیاد نخبگان/ دفتر فناوری و اطالعات 
و ارتباطات استانداری : شرکت محیا پرداز)محمدرضا سلطانی(، شرکت 
درخشان صنعت)امین مجتبی ایزدی(، شرکت پارسیان الکترونیک)سید 
امین درخشان(. از گروه شرکت های تجاری و کارخانجات دارای واحد 
تحقیق و توسعه موفق؛ دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه یزد/ مرکز علم 
سید  آلیاژی)  فوالد   : خصوصی  بخش  نماینده  بازرگانی/  اتاق  کار  و 
شرکت  شهوازیان(،  تقی  محمد  بسپار)  یزد  شرکت  آذربادگان(،  علی 
؛ مدیریت  فرهنگ  پژوهشگران حوزه  متوسلیان(.  پولیکا)عباسعلی  یزد 
حوزه های علمیه استان/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی/ دفتر امور 

اجتماعی و فرهنگی استانداری: اعظم مقیمی، علی سالک.

رشد دو نيم برابری بودجه پژوهشی 
دانشگاه يزد

رییس دانشگاه یزد در آستانه هفته ملی پژوهش و فناوری، از رشد 
دو و نیم برابری بودجه پژوهشی این دانشگاه خبرداد. دکتر محمدصالح 
اولیا، گفت: در سال جاری سهم بودجه پژوهشی دانشگاه از 5 درصد 
است.  ریال  میلیارد   70 بر  بالغ  مبلغی  معادل  که  رسیده  درصد   13 به 
دکتر اولیا، اختصاص این بودجه را گام موثری در مسیر رشد و بالندگی 
حال  عین  در  و  ارزیابی  دانشگاه  این  در  فناوری  و  تحقیقاتی  امور 
خاطرنشان کرد: فعالیت های پژوهشی دانشگاه یزد گرچه رونق گرفته اما 
از فعالیت های انجام شده در حوزه تحقیق و پژوهش راضی نیستیم و 
معتقدیم ظرفیت دانشگاه یزد در این زمینه بیش از فعالیت هایی است که 
تاکنون انجام شده است. وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته، 36 
قرارداد با مبلغ 14 میلیارد ریال در حوزه پژوهش با دانشگاه یزد منعقد 
شده است، بیان کرد: کارهای پژوهشی را نباید کار لوکس تلقی کرد و 
معتقدیم تصمیم  گیری در بخش های مختلف باید بر اساس فعالیت های 
ریشه دار تحقیقاتی انجام شود. رئیس دانشگاه یزد با اشاره به برخی از 
این قراردادها عنوان کرد: بخشی از قراردادها در حوزه معدن و برخی 

دیگر در زمینه انرژی های نو به ویژه انرژی خورشیدی بوده است.

مراسم تجليل از دانشجويان برگزيده دانشگاه 
يزد در روز دانشجو

مراسم روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر دانشگاه یزد روز 
یکشنبه 16 آذرماه امسال با حضور کم نظیر دانشجویان در سالن امفی 
تئاتر این دانشگاه برگزار شد. در این مراسم در بخش اول از انجمن های 
علمی برتر در جشنواره ملی حرکت تجلیل شد. پریسا حیدری به عنوان 
به  زاده  پهلوان  محمدرضا  یزد،  دانشگاه  فیزیک  علمی  انجمن  نماینده 
عنوان نماینده انجمن علمی شهرسازی دانشگاه یزد، طاهری به عنوان 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه یزد، جواد قانع به عنوان نماینده 
انجمن علوم خاک دانشگاه یزد هدایای خود را دریافت کردند. همچنین 
از فایزه سادات قریشی نسب و فاطمه اسالمی نیزبه عنوان نفرات برگزیده 
قرآنی تجلیل شد.در ادامه مراسم، از حسین متوسل الحق، نفر اول المپیاد 
 ، نورمحمدزاده  مصطفی  صالح،  محمود  ادبیات؛  رشته  در  دانشجویی 
محمدهادی صادقی و امیرمحمدصادقی مقام اول تیمی تنیس در المپیاد 
دانشجوی کشور؛هادی زارع خورمیزی، رتبه اول کارشناسی ارشد؛ امیر 
کفشدار، حسین انعام زاده، سعید طامه، دارای مقام اول تیمی آسیا برای 
حضور در مسابقات بین المللی برنامه نویسی؛ مجتبی حیدر پناه، مقام 
کنکور  اول  رتبه  برزگری،  خانم  کاریکاتور،  المللی  بین  مسابقات  اول 
کارشناسی ارشد، فاطمه صمدی، افسانه زارع بیدکی، ندا خواجه خلیلی، 
منیژه رضایی سرمست، زهرا هاشم بیگی و زینب رضایی صدرآبادی، 

استعدادهای درخشان دانشگاه یزد تجلیل شد.

اولين دانشجوی دکترای آبخيزداری از 

پايان نامه اش دفاع کرد
آذرماه  نهم  یکشنبه  روز  آبخیزداری  دکترا  نامه  پایان  دفاعیه  اولین 
جاری در محل سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی 
برگزار شد. در این مراسم جمال مصفایی از پایان نامه خود تحت عنوان 
" مقایسه روش های مستقیم وغیر مستقیم منشا یابی رسوبات آبی )مطالعه 
موردی : حوزه آبخیز ورتوان( دفاع کرد و موفق به کسب درجه عالی شد.
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اگر هميشه همان کاری را می کنی که قبال می کردی، 
هميشه همان چيزی را به دست می آوری که قبال به 

دست می آوردی.

اخبارکوتاه دانشگاه یزد...

نمایشگاه فن بازار

رییس دانشگاه یزد در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی 
که در این دانشگاه برگزار شد گفت: در این دانشگاه چشم اندازی ترسیم 
کرده ایم تا بتوانیم کتاب های منتشر شده عالوه بر دانشگاه های استان در 
سطح کشور به عنوان منبع استفاده شوند و از این طریق برخی ضعف 
به ارتقای کیفیت  با اشاره  اولیاء  نیز پوشش دهیم. محمد صالح  ها را 
چاپ کتاب ها تصریح کرد: باید کتاب های جدیداالنتشار و چاپ مجدد 
را به نحوی ارتقا دهیم که در شماره های بعدی آن ویرایش کیفی بهتری 

صورت گیرد و آن را به جامعه تحویل دهیم.
٭٭٭٭٭٭٭٭

رئیس  اولیا،  دکتر  حضور  با  دانشجویی  پاسخ  و  پرسش  جلسات 
مندگاری  دکتر  دانشگاه،  دانشجویی  معاون  مروتی  دکتر  یزد،  دانشگاه 
معاون فرهنگی و حجت االسالم والمسلمین متوسل مسؤول نهاد مقام 
این  در  شد.  برگزار   2 و   1 خوابگاهی  پردیس های  در  رهبری  معظم 
جلسات دانشجویان در جوی صمیمانه مشکالت و مسایل خود را با 

مسووالن ارشد دانشگاه در میان گذاشتند.

محمد  دکتر  علمی  مرتبه های  ارتقای  با  یزد  دانشگاه  ممیزه  هیأت 
کاظم توسلی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دکتر حسن حسینی 
نسب عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و دکتر قاسم میرجلیلی 
عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر به مرتبه استادی ارتقا یافت. 
همچنین مرتبه علمی دکتر دکتر علی اکبر تدین، دکتر محمد قاسم زاده 
اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر به مرتبه دانشیاری ارتقا 

پیدا کرد. 

٭٭٭٭٭٭٭٭
حراست  کارشناسان  و  مدیران  نشست  در  یزد  دانشگاه  رییس 
دستگاه های استان در خصوص رابطه بین حراست و اخالق گفت: ما 
در کنار انجام وظایف کاری خود باید به وظایف اخالقی نیز توجه داشته 
باشیم. وی با اشاره به اینکه بخش حراست به لحاظ اینکه به ابزارهای 
قدرت  این  که  قدرت خاصی هستند  دارای  دارند  دسترسی  اطالعاتی 
احتیاط بیشتری را می طلبد و در کنار آن باید با رازداری همراه باشد، 
خاطرنشان کرد: ما نباید به این قدرت که همراه با صالبت و قاطعیت 
است مغرور شویم و در کنار آن باید عطوفت و رحمت نیز داشته باشیم.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه یزد 
با اشاره به فعالیت های انجام شده در هیأت اجرایی گفت: از خرداد ماه 
1393 و پس از مشخص شدن اعضای هیأت تاکنون بیش از 20 جلسه 
هیأت اجرایی و کمیته های تخصصی آن تشکیل شده است. وی تصریح 
کرد: یکی از حوزه هایی که باعث بهبود وضعیت و همچنین رضایتمندی 
کارکنان از دانشگاه می شود چگونگی و انجام خدمات رسانی به آنان 
ارتقای  برای  کارکنان  رفاهی  امور  به وظایف حوزه  توجه  با  که  است 
فعالیت  جای  همچنان  و  شده  برداشته  گامهایی  کارکنان  رضایتمندی 

بسیاری را دارد. 

معاونت  در  کاربردی  پژوهش های  شورای  تشکیل  به  توجه  با 
پژوهشی و فناوری دانشگاه، این امکان برای کلیه پژوهش-گران فراهم 
شده است تا با اجرای طرح های پژوهشی کاربردی خود، به حل مسائل 
و مشکالت دانشگاه یزد کمک کنند. مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری 
دانشگاه با اعالم این خبر گفت: اولویت های پژوهشی موردنیاز مدیریت 
برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد تهیه و در سایت معاونت 
پژوهشی و فناوری، لینک قوانین و مقررات پژوهشی، فصل هجدهم 

قرار گرفته است.

مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه که امسال مصادف 
به  لبنانی  نویسنده شهیر  با چهلمین روز درگذشت جرج جرداق  بود 
همت تشکل دانشجویی توسعه و اعتدال در دانشگاه یزد برگزار شد. 
در این مراسم دکتر سید محمد مهدی جعفری فعال حوزه فرهنگ و 
نشر کتاب در باره شخصیت جرج جرداق نویسنده کتاب االمام علی 
صوت العداله االنسانیه گفت: اگرچه جرداق شخصی مسیحی بود اما 
وی کتاب خود را در مورد فردی نوشته است که متعلق به همه انسان ها 
بوده است. در ادامه دکتر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسالمی 
به بیان دیدگاه های خود در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت 

و درپایان به سواالت حاضران پاسخ گفت.

محققان دانشگاه یزد در پانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری و فن بازار کشور مهمترین دستآوردهای خود را به 
نمایش گذاشتند. این نمایشگاه با هدف شناسایی توانمندی های پژوهش 
و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، شناسایی و معرفی پژوهشگران 
و فناوران برتر، تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری)فن بازار(، 
برقراری  فناوران،  و  پژوهشگران  بین  همکاری  فضای  کردن  فراهم 
ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی و همچنین نهادینه 
کردن پژوهش و فناوری در سطح جامعه از تاریخ 23 تا 26 آذر ماه 93 

در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.

آذرماه   25 یزد  دانشگاه  دانشجویان  صنفی  شورای  انتخابات 
برگزارشد. اسامی اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب حائزان اکثریت 
گاذر،سعید  میالد  بدین شرح است: اسوت زردویی، نجمه سلیمی،  آرا 
و  حیدری  علی  ابراهیمیان،  سارا  احمدی،  سینا  بابلیان،  امید  جوهری، 
مجتبی نعیم آبادی به عنوان اعضای اصلی و فرشید جهانبخش، نجمه 

احمدی و سعید قاضی پور به عنوان اعضای علی البدل.

با  یزد  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  نشست 
نمایندگان بانوان دستگاه ها و ادارات استان با هدف بحث و تبادل نظر 
درخصوص پاسخگویی جامع و بموقع به مکاتبات، وضعیت مطالبات 
بانوان دستگاه ها و ادارات و نحوه تعامالت ادارات با دانشگاه ها روز 

دوشنبه دهم آذرماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭
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٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

رییس دانشگاه یزد با صدور پیامی ضمن گرامیداشت 16 آذرماه روز 
دانشجو، آزادگی و عدم تعلق به وابستگی های مادی را یکی از امتیازات 
دانشجویان در صحنه های سیاسی و اجتماعی توصیف کرد که می تواند 
تضمین کننده حرکت سالم دانشجویی در تحقق نظارت اجتماعی در بعد 

داخلی و استقالل ملی در بعد بین المللی باشد.

کارکنان  ویژه  اداری  مقررات  و  قوانین  با  آشنایی  آموزشی  دوره 
اداری  تحول  و  بودجه  برنامه،  مدیرکل سابق  با حضور  یزد  دانشگاه 
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، معاون اداری مالی دانشگاه و تنی 
چند از مسووالن این حوزه روز پنجشنبه بیستم آذرماه در سالن شهید 

منتظرقائم برگزار شد.

و  ایران  مشترک  میراث  بین المللی  سمینار  اولین  همایش  پیش 
عراق، روز یکشنبه نهم آذرماه، با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی 
و پژوهشکد معماری بومی، و با حضور مسؤوالن دانشگاه، استادان و 
دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد، و میهمانانی از یزد و قم، در محل 

سالن اجتماعات شهید صدوقی دانشگاه یزد، برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

اولین گردهمایی تشکل دانشجویی توسعه و اعتدال نهم آذرماه با 
حضور جمعی از دانشجویان و مسووالن استان و دانشگاه در سالن آمفی 
تئاتر مرکزی دانشگاه یزد برگزارشد. در این مراسم کالنتری معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقدم معاون بین الملل مؤسسه نشر و تنظیم 
یزد، شاکری  استاندار  امام خمینی)ره(، عبداللهی مدیرکل سیاسی  آثار 

شمسی فرماندار یزد و اولیا رییس دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.

مرکز  معرفی  همایش  در  یزد  دانشگاه  فنآوری  و  پژوهش  معاون 
نوآوری و مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد که روز گذشته در این 
دانشگاه برگزارشد، از راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه یزد تا یک ماه 
به  یزد  دانشگاه  گفت:  المدّرسی  تقی  محمد  دکتر سید  داد.  آینده خبر 
عنوان دانشگاه مادر استان بایستی به دانشگاه کارآفرین تبدیل شود تا 
دانشجویان پس از دانش آموختگی بتوانند با تاسیس شرکت های دانش 
بنیان در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی و کارآفرینی گام بردارند.

نمایشگاه فن بازار با همكاري دانشگاه یزد، دفتر آموزش و پژوهش 
استانداري، و اتاق بازرگاني یزد از تاریخ 17 تا 19 آذر ماه در دانشگاه 
یزد از ساعت 9 صبح تا 17 بعد از ظهر برگزار شد كه مورد استقبال 
عالقه مندان به مقوله پژوهش و فنآوری قرارگرفت. در این نمایشگاه 
دستاوردهای  و خصوصی  دانشگاهی  مختلف  بخش های  پژوهشگران 

خود را در 97 غرفه، در معرض دید عموم قرار دادند .

عنوان  با  دانشجویی  مناظره  دانشجویان،  اسالمی  جامعه  به همت 
"نقش جنبش دانشجویی" در سه دولت با حضور مهدی نجفی خواه دبیر 
سیاسی اسبق انجمن اسالمی دانشگاه تهران و عبداهلل مرادی دبیر اسبق 
جامعه اسالمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سالن منتظر قائم دانشگاه 

یزد برگزار شد.

مسوول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه یزد در این نشست به جایگاه 
رفیع عزاداری و گوهر ارزشمند نهفته در آن اشاره کرد و گفت: بدیهی 
داشته  آن  تحریف  و  تخریب  برای  ای  گسترده  تالش  دشمنان،  است 
باشند. فزود: باید با تبیین صحیح عاشورا و زندگانی امام حسین)ع( برای 
جوانان از این صدمات و تهدیدها جلوگیری کنیم.وی گفت: درس های 
عاشورا، فلسفه قیام امام حسین)ع( و عزاداریها از جمله مسائلی است که 
با بررسی آنها می توان از عمق زندگانی سید الشهدا )ع( مطلع شد. وی به 
برخی آسیب های عزاداری اشاره و تصریح کرد: برهنه شدن در عزاداری، 
این  از جمله  نامناسب  و عزاداری های  زنی  قمه  واقع،  سخنان خالف 

آسیب هاست که می تواند به فرهنگ عاشورا ضربه بزند.
٭٭٭٭٭٭٭٭

با هدف ترویج و گسترش عفاف، احقاق حقوق افراد و احساس 
و  عمومی  امنیت  از حریم  ستاد صیانت  جامعه  در  امنیت  و  آرامش 
برگزار  آن  اولین جلسه  و  تشکیل  یزد  دانشگاه  در  حقوق شهروندی 
شد. در این جلسه با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندان و حریم 
امنیت عمومی به عنوان یک وظیفه و رسالت بر دوش یکایک افراد 
جامعه است، تأکید شد: اقشار دانشگاهی باید در این امر پیش قدم 
باشند و کارکنان دستگاه های اجرایی نیز موظفند با نظارت های صحیح 
و نیز احقاق حقوق و تکریم ارباب رجوع تمام تالش خود را در این 

خصوص به کار گیرند.

گرامیداشت روز دانشجو

کنگره شهدای دانشجوپروژه نیایش انار در باغ دولت آباد

انتصـابـات

g دکتر محمدتقی صادقی به عنوان رییس دانشکده برق و کامپیوتر
g دکتر منصور مهینی زاده به عنوان رییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
g دکتر علی محمد لطیف به عنوان رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی
g دکتر رضا شکوری به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری
g دکتر محمد عابدی اردکانی به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی
g دکتر محمدرضا علمی به عنوان مدیرگروه محیط زیست
g دکتر حمید سودایی زاده به عنوان مدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
g دکتر محسن هادی زاده به عنوان مدیرگروه آموزشی نساجی
g علی شکوهی به عنوان رییس اداره امور تدارکات و سفارش ها
g عباس جمالی به عنوان مسؤول اموال دانشگاه
g سید عبدالحمید کمالی به عنوان رییس امور عمومی دانشکده هنر و معماری
g سید حسینعلی فائزی به عنوان رییس اداره اعتبارات و تعهدات و رسیدگی به اسناد
g حامد امراللهی به عنوان سرپرست اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها
g  فاطمه منتظر قائم به عنوان سرپرست اداره حقوق و دستمزد
g سیدمحمدمهدی فاطمی بوشهری به عنوان سرپرست اداره خدمات رایانه ای


