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رهبر معظم انقالب:

كاری كنید كه تولیدات جوان های 
مؤمن و با استعداد مقهور واردات 

نشود.

رييس جمهور:

دسترسی به علوم از حقوق اولیه 
افراد و کشورهاست.

رضایت کارکنان
پژوهشگرانی که به ارزشهای انسانی و سازمانی اهمیت 
می دهند، استدالل می کنند که رضایت کارکنان باید در زمره 
اهداف مهم سازمانها باشد زیرا سرمایه های انسانی راضی و 
پرانگیزه در پیشبرد سیاستها و برنامه های سازمان نقش کلیدی 
دارند. در دانشگاهها که نقش راهبردی در توسعه کشور دارند، 
می آفرینند.  دوچندان  نقشی  فکری  و  انسانی  سرمایه های 
اساسا رضایت مقوله ای ذهنی و حّسی بوده و گاه ممکن است 
دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان در مورد سطح رضایت و 
عوامل رضایت یا نارضایتی، به طور معناداری متفاوت باشد. 
در این صورت باید به روشی مناسب در پی نزدیک کردن این 
دیدگاه ها بود تا تصمیمات و برنامه های صحیح و اثربخش 
مهمترین  شود.  اتخاذ  انسانی  سرمایه های  حوزه  در  بتواند 

جنبه های ارزیابی رضایت کارکنان عبارتند از:
استعدادهای  شکوفایی  در  مؤثر  بودن،  غنی  شغل:   -
شرایط  روحی،  و  جسمی  توانایی های  با  تناسب  بالقوه، 

محیط کار، فرصت آموزش و پذیرش مسؤولیت.
حامی،  دوستانه،  رفتار  دارای  شایسته،  همکاران:   -

دلسوز، عالقه مند به یاددهی دانش و مهارتها.
- مدیر: انتظارات شفاف، بازخورد عملکرد و قدردانی 
به  توجه  سعه صدر،  پیشنهادها،  و  دیدگاه ها  به  توجه  بجا، 

ارتقای کارکنان، تفویض اختیار مناسب.
- فرصت های ارتقا: دیده شدن، منطقی و منصفانه بودن 
معیارهای ارزشیابی و پاداش و اطالع از آن ها، و تناسب 

لیاقت با پیشرفت و ترقی شغلی.
- حقوق و مزایا: منصفانه، عادالنه و بموقع، عدالت در 

پرداخت  ها، توجه به خدمات رفاهی.

نام های
 دو استاد دانشگاه یزد
 در فهرست دانشمندان

 پراستناد دنیا 
مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد به نقل از 
دبیر انجمن شیمی ایران اعالم کرد:  نام های دکتر 
حمیدرضا زارع و دکتر محمد مظلوم  اردکانی دو 
عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه یزد در 
فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد شیمی 
دنیا در بخش ای. اس. آی از پایگاه اطالعات 
علمی آی.اس.آی، در بازه زمانی ده ساله ی اخیر 

وارد شده است.

درخشش دو عضو هیأت علمی دانشکده معماری در یک مسابقه طراحی
دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد اعالم کرد:در مسابقه ای که باحضور تعداد محدودی از معماران صاحب نام کشور در 
تهران برگزار شد، دکتر حسین پور مهدی قائم مقامی و دکتر آزاده خاکی اعضای هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه 

یزد موفق به کسب مقام دوم شدند.

دیدار رییس دانشگاه با وزیران علوم و سفیران چند کشور
 عضو عدم تعهد

در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی وزرای علوم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، رییس دانشگاه یزد و 
رئیس روابط علمی و بین المللی این دانشگاه در چندین جلسه چند جانبه و دوجانبه با وزرا و سفیران کشورهای مختلف از جمله، 
اندونزی، مراکش، مالی، بنگالدش و رییس کمیته علمی و فن آوری کشورهای اسالمی )کامستک( به تبادل نظر پرداختند. در این 
جلسات زمینه های مختلف همکاری ها با محوریت قابلیت های دانشگاه یزد بررسی و پیشنهادهای دوجانبه ای برای همکاری های 

بین المللی مطرح شد.

همکار ی علمی
دکتر محمدرضا   عارف  

با  دانشگاه يزد

پيشنهاد وزير برای تأسيس 

مرکز تحقيقات فيبر نوری

پژوهشــکده  افتتــاح 
کيفيت و بهره وری

حرکت  برای  شــرايط 
کشور به ســوی علم و 

فناوری مهياست

پيش بينی 
اختصاصی  بودجه 
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دانشگاه یزد نیازمند خودباوری
یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار "رعد" با اشاره به اینکه 
دوره دکترای رشته جمعیت شناسی فقط در دو دانشگاه تهران 
و یزد ارائه می شود می گوید: از آنجایی که هر دو مقطع لیسانس 
و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران گذرانده ام، ورود به 

دانشگاه یزد به لحاظ تحصیلی درهای تازه ای را به رویم گشود، 
از این بابت بسیار خوشحالم که یکی از مقاطع تحصیلی خود 
را در دانشگاه یزد می گذرانم و به عنوان یک دانشجوی دکترا 
در این دانشگاه فرصت هایی را خواهم داشت که در دانشگاه 

تهران نداشتم.

دسترسی دانشجویان 
دانشگاه یزد

به ۳۶۰ پایگاه اطالعاتی
از  یزد  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  رییس 
امکان دسترسی دانشجویان این دانشگاه به ۵ 
پایگاه آنالین اطالعاتی و حدود ۳۶۰ پایگاه 
آفالین اطالعاتی در کتابخانه مرکزی خبر داد.      

دانشجوی دانشگاه یزد در جشنواره هنری ادبی کشور دوم شد

آرزو باغ شــیخی دانشجوی ترم آخر رشته نقاشی در هشــتمین جشنواره سراسری هنری ادبی 
شــاهد و ایثارگر به رتبه دوم دســت یافت و جایزه این بخش را دریافت کرد. هشــتمین جشــنواره  
سراســری هنــری ادبی شــاهد و ایثارگر ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه امســال در دوبخــش دانش آموزی و 

دانشجویی در شیراز برگزار شد.

عضویت مجدد دانشگاه در انجمن 

بین المللی آی.ای.یو

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
یزد از عضویت مجدد این دانشگاه در انجمن بین المللی 
دانشگاه های جهان )IAU( خبر داد و افزود: در این 
انجمن دانشگاه ها و موسسات بالغ بر ۱۲۰ کشور دنیا 
حضور دارند و زمینه انواع همکاری های بین المللی مهیا 

و حمایت می شود.

قبولی یک هزار نفر
یزد   دانشگاه  آموخته  دانش   

در مقطع کارشناسی  ارشد

بــه گــزارش دریافتــی از معاونــت آموزشــی و 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه، در ســال تحصیلی ۹۳-
۹۴، یکهــزارو ۱۵۱ دانــش آموختــه دانشــگاه یزد در 
آزمون ورودی کارشناســی ارشد این دانشگاه و دیگر 
دانشــگاه های کشور پذیرفته شدند که این شاخص در 

سال تحصیلی گذشته یکهزارو ۱۳۲ نفر بوده است.

زکیه یزدان مهر متولد سال ۱۳۶۶ در استان سمنان هم اکنون دانشجوی ترم دوم رشته جمعیت شناسی مقطع دکترا دانشگاه یزد 
است. وی دوره دبیرستان را در مدرسه ۱۷شهریور استان سمنان و دوره لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران گذرانده 

و در سال تحصیلی جدید با رتبه ۲ در مرحله اول آزمون دکترا و رتبه یک در مرحله دوم وارد دانشگاه یزد شده است.

    استاديار گروه ادبيات فارسی برگزيده يازدهمين جشنواره نقد کتاب شد
دکترگلپر نصري، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه یزد برگزیده یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه 

علوم و فنون شد.    

آزمایشــگاه عایــق و 
فشارقوی در  دانشگاه یزد

 افتتاح شد

آزمایشــگاه عایق و فشار قوی دانشگاه 
یزد با حضور مدیــر کل امور تحقیقات برق 
توانیــر، رییس دانشــگاه یــزد، مدیرکل برق 
منطقــه ای یزد و تنی چند از مســؤوالن برق 
منطقــه ای و اعضای هیأت علمی دانشــکده 

برق و کامپیوتر افتتاح شد.

تألیف اولین کتاب درباره ابرساختارهای فازی در جهان
 Fuzzy Algebraic" کتاب دکتر بیژن دواز، استاد دانشگاه یزد را  با فرنام )Springer( انتشارات بین المللی اشپرینگر

Hyperstructures-An Introduction" به عنوان اولین کتاب درباره ابرساختارهای فازی در جهان چاپ و منتشر کرد.

رهاورد یک سال فرصت برای تفکر، تالش و تحول
 گزارش عملکرد يک ساله معاونت ها، دانشکده ها و واحدهای زيرمجموعه حوزه رياست دانشگاه يزد
صفحات ۳ تا ۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی علم 
و فنآوری کشورهای اسالمی

کشورهای  فناوری  و  علم  آموزشی  کارگاه 
حضور  با  اسفندماه   هفتم  تا  سوم  اسالمی)کامتسک( 
نمایندگان ۱۲ کشور جهان در دفتر آموزش و پژوهش 
استانداری یزد برگزار شد. نمایندگان کشورهای ایران، 
عراق، پاکستان، مالی، مصر، سنگاپور، نیجریه، قزاقستان، 
مراکش و آذربایجان و همچنین نمایندگانی از استرالیا و 

آمریکا، در این دوره آموزشی شرکت کردند.

ادامه در صفحه ۱۱



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
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برنامه دانشگاه برای تأسيس قطب علمی
در تمامی دانشکده ها

با  که  هوشمند  مقاوم  سامانه های  علمی  قطب  نشست  دهمین  در 
حضور رییس و معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد و اعضای این 
تأسیس قطب  برگزارشد، موضوع  پایه  دانشکده علوم  قطب علمی، در 
علمی در سایر دانشکده های این دانشگاه مطرح و مقرر شد تجربیات 
قطب علمی سامانه های هوشمند در اختیار سایر دانشکده ها نیز قرار گیرد.

از هر روشی که نظام تشويق ها را 
شفاف تر کند، استقبال می کنيم

دانشکده ها  کارمندان  با  گفتگو  و  دیدار  در  یزد  دانشگاه  رییس 
برگزارشد،  استقالل  سالن  در  که  دانشگاه  این  آموزشی  گروه های  و 
خاطرنشان کرد: مدیریت کالن دانشگاه یزد از هر روشی که نظام تشویق ها 
و پرداخت پاداش ها را شفاف تر کند، استقبال می کند. دکتر محمدصالح 
اولیا رئیس دانشگاه یزد نیز در این خصوص گفت: این جلسات فرصت 
خوبی برای شناخت و بررسی مشکالت کارمندان است و این روش نیز 
بدین دلیل است که بتوانیم با ارتباط مستقیم از نزدیک دیدگاه ها و سخنان 

کارمندان را بشنویم و در راستای رفع آن عمل کنیم.

مشاور وزیر نفت :

 دانشگاهیان باید 
مدل مدیریت جهادی را تبیین کنند

فجر  دهه  مناسبت  به  دانشگاهیان  همایش  در  نفت  وزیر  مشاور 
در دانشگاه یزد گفت: دانشگاهیان باید مدل مدیریت جهادی را تبیین 
کنند و فضایی برای زندگی شایسته این مردمی که ما مدیون آنها هستیم 
فراهم کنیم این باید در قالب یک مدل توسط دانشگاهیان ارائه شود.

دکتر محمدتقی امان پور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را با 
عنوان اقتصاد، فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی معرفی کردند اما 
ما همچنان انتظار داریم که دانشگاهیان این مدل را ارایه کنند تا موانع را 
از سر راه برداریم و جوابگوی خون شهدا و خانواده های آنان باشیم؛ اما 

کمی در این زمینه غفلت شده است. 

آغاز به کار سامانه نظام پیشنهادها 
ریاست  حوزه  مدیر  و  رییس  مشاور  زنجیرچی  محمود  سید  دکتر 
دانشگاه یزد با اعالم آغاز به کار سامانه نظام پیشنهادها در این دانشگاه 
گفت: لینک سامانه پیشنهادها هم اکنون در صفحه اصلی تارنمای دانشگاه 

یزد به نشانی www.yazd.ac.ir  موجود است. 

اخذ اعتبار علمی پژوهشی نشريه علمی 
دانشکده معدن و متالورژی

دانشکده  معدن"  مهندسی  در  عددی  و  تحلیلی  "روش های  نشریه 
معدن و متالورژی دانشگاه یزد موفق به اخذ اعتبار علمی پژوهشی از 

دبیرخانه کمیسیون وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد.

امضای تفاهم نامه همکاری با
اداره کل استاندارد

و  یزد  دانشگاه  رییس  اولیا،  محمدصالح  دکتر  حضور  با  نشستی  در 
محمدحسین ماجدی، مدیر کل اداره استاندارد یزد که در دانشگاه یزد 
برگزار شد؛ تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه یزد و اداره کل استاندارد 

استان یزد به امضای طرفین رسید.

 باصدور حکمی از سوی دکترفرهادی

نماینده وزیر علوم در 

منطقه ویژه علم و فنآوری استان یزد

منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در حکمی دکتر محمدصالح اولیاء 
رییس دانشگاه یزد را به عنوان نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و 

عضو هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فنآوری استان یزد منصوب کرد.

گرامیداشت سال جهانی نور 
در دانشگاه یزد

   
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد در مراسم افتتاحیه سال جهانی 
این  در  تارنوری"  "آفرینگاه  عنوان  با  علمی  مرکز  یک  تأسیس  از  نور 
دانشگاه در آینده نزدیک خبرداد.دکتر سید محمدتقی المدرسی با اشاره 
به برنامه این معاونت برای راه اندازی "آفرینگاه تار نوری" در دانشگاه 
یزد، از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در تمامی حوزه های مرتبط 
با فنآوری های نوری خواست در راه اندازی این مرکز پیشقدم شوند. 
وی خاطرنشان کرد این مرکز بستر مناسبی است برای رشد خالقیت ها و 
آفرینش های علمی محققان در زمینه های تخصصی مرتبط با فنآوری های 

نوری.

افتتاح پژوهشکده کیفیت و بهره وری 

و  کارآفرینان  صنعتگران،  با  دیدار  در  کشور  وری  بهره  سازمان  رییس 
متولیان فضای کسب و کار استان یزد، بر ضرورت ارتقای بهره وری در 
جامعه و بخش های صنعتی تأکید کرد. وی همچنین با افتتاح پژوهشکده 
کیفیت و بهره وری در دانشگاه یزد، از حمایت گسترده این سازمان از 

طرح های تحقیقاتی در زمینه بهره وری خبر داد.

عزم دانشگاه یزد برای تحقق
 بودجه اختصاصی2۰۰ میلیارد ریالی

رییس دانشگاه یزد با اشاره به رقم پیش بینی شده ی ۲۰۰ میلیارد 
این  گفت:  آینده  سال  در  دانشگاه  این  اختصاصی  بودجه  برای  ریالی 
به رقم ۱۶۰ میلیارد ریالی امسال، از رشد قابل توجهی  بودجه نسبت 

برخوردار است.

توزيع بن کارت های پژوهانه

کارت های  بن  توزیع  از  یزد  دانشگاه  فنآوری  و  پژوهش  معاون 
به  دانشگاه  این  دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  ی  ویژه  پژوهانه 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر خبر داد.وی با بیان اینکه دانشگاه یزد دومین 
دانشگاه کشور پس از تهران است که این طرح در آن اجرا می شود افزود: 
از  دانشجویان  و  هیأت علمی  اعضای  پژوهشی  اعتبارات  این پس  از 

طریق این بن کارتها در اختیار آنان قرار می گیرد.

شورای دانشگاه 

با تأسیس دو رشته جدید موافقت کرد
اعضای شورای دانشگاه یزد در یکصد و نود و چهارمین نشست 
مقطع  در  )گرافیک(  تصویری  ارتباط  رشته  دو  اندازی  راه  با  خود، 

کارشناسی و استخراج در مقطع کارشناسی ارشد مطرح موافقت کرد.

ميانگين اچ ايندکس برای ۱۴۱ نفر از 
اعضای هيأت علمی

 محمدرضا زارع کارشناس حوزه پژوهشی دانشگاه یزد اعالم کرد بر 
اساس اطالعات ثبت شده از فعالیت های پژوهشی ۱۴۱ نفر از اعضای 
هیأت علمی این دانشگاه در سایت گوگل اسکوالر، میانگین شاخص اچ 

ایندکس دانشگاه در حال حاضر برای این تعداد، ۴ و ۷۳ صدم است.

سومین  سمینار ملی آنالیز هارمونیک و 
کاربردهای آن برگزار شد

سومین سمینار ملی آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن با حضور پژوهشگران 
و اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور اول و دوم بهمن ماه 

امسال در دانشگاه یزد برگزار شد.

سخنرانی علمی محقق برجسته 
دانشگاه ماساچوست

سخنرانی علمی علی وکیلیان، محقق ایرانی تبار دانشگاه ماساچوست 
آمریکا در خصوص بحث تازه ترین پیشرفت ها در زمینه ی الگوریتم ها 
در داده های بزرگ )الگوریتماسترمینگ برای مسأله پوشش یک مجموعه( 
، به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد در دانشگاه یزد 

برگزار شد.

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه یزد، 
برتر کشوری شد

و  مدیریت  اقتصاد،  دانشکده  رییس  زاده  مهینی  منصور  دکتر 
حسابداری گفت: مقاله دکتر محمدعلی فیض پور که با همکاری بهاره 
بهارلویی دانشجوی نخبه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه 
یزد با عنوان "ظرفیت های رها شده و چالش های صنایع تولیدی ایران" به 
رشته تحریر درآمده در پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت به عنوان مقاله 

برتر کشوری شناخته شد.

معاون وزیر علوم در یزد:

شرایط برای حرکت کشور
 به سوی علم و فنآوری مهیاست 

معاون پژوهش و فنآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین 
جلسه هم اندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و 
فناوری به میزبانی یزد گفت: اکنون شرایط برای حرکت کشور به سوی 
علم و فناوری مهیاست و دولتمردان نیز خواستار حرکت همه استانها در 
این مسیر هستند. دکتر وحید احمدی همچنین در نشستی با پژوهشگران 
حوزه های مختلف در دانشگاه یزد اعالم کرد:  دانشگاه یزد ظرفیت خوبی 
ما  تاکید  افزود:  وی  شود.  استفاده  آن  از  می رود خوب  انتظار  و  دارد 
برروی ارتقای کیفی است و سیاست کالن وزارت علوم در خصوص 
نشریات علمی- پژوهشی سیاست انقباضی است و راهبرد ما این است 
که به نشریات بین المللی بیشتر بها داده شود تا به سمت بین المللی شدن 

نشریات علمی و پژوهشی پیش برویم.

همکاری علمی دکتر عارف
 با دانشگاه یزد

عضو  عارف،  محمدرضا  دکتر  با  دانشگاه  این  رییس  مالقات  در 
شورای عالی انقالب فرهنگی که در تهران انجام شد، رییس دانشگاه 
یزد از وی دعوت کرد به عنوان عضو هیأت علمی وابسته با این دانشگاه 
همکاری کند. در این مالقات، دکتر محمدرضا عارف نیز با ابراز عالقه 
نسبت به همکاری با دانشگاه یزد، به تشریح قابلیت ها و توانمندی های 

این دانشگاه برای درخشش در سطوح ملی و بین المللی پرداخت.

پیشنهاد وزیر ارتباطات 

برای تأسیس مرکز تحقیقات فیبر نوری
به  سفر  در  اطالعات  فنآوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی،  محمود 
توانمندی های  با  آشنایی  و  یزد  دانشگاه  در  از حضور  پس  یزد  استان 
آن، پیشنهاد کرد یک مرکز با همکاری شرکت کابلهای مخابراتی شهید 
قندی و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای انجام تحقیقات و کسب 
فناوری های مرتبط با فیبر نوری تاسیس شود.واعظی عنوان کرد: پیشنهاد 
ما این است تا یک هماهنگی بین دانشگاه یزد، شرکت کابل شهید قندی 
یزد و شرکت مخابرات ایران ایجاد شود تا این مثلث بتواند تارهای فیبر 

نوری را تولید کنند.
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خالقیت، توسعه و رشد، و فعالیت های علمی در فضای احترام، 
اعتماد، درک متقابل، مشورت و توجه به آرای جمعی شکوفا می شود. در 
چنین فضایی است که می توان امیدوار به حرکت هدفمند و پایدار به سوی 
چشم انداز ترسیم شده دانشگاه بود. در این شرایط، تصمیمات برآمده از 
خرد جمعی، پذیرش و باور عموم دانشگاهیان و جامعه را در پی خواهد 

داشت و به نتایج پایدار نیز خواهد انجامید. 
مدیریت دانشگاه یکی از مهمترین مأموریت های خود را در نخستین 
سال استقرار، دستیابی به این مهم می دانست. ایجاد این باور که دانشگاه 
و  اهداف  مهمترین  از  یکی  می شود،  مدیریت  دانشگاهیان  کلیه  توسط 
دغدغه ها بوده و خواهد بود. برگزاری جلسات مستمر ارتباط با اعضای 
منظم  برگزاری  و  دانشگاه، تشکیل  کارکنان  و  دانشجویان  هیأت علمی، 
ارتباط سازنده  جلسات مجمع مشورتی سیاستگذاری دانشگاه، تقویت 
با رسانه های گروهی، استفاده از نظرات اعضای هیأت علمی در انتخاب 
مدیران گروه ها و رؤسای دانشکده ها را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

سرمایه های انسانی به منزله بال رقابتی یک سازمان محسوب می شوند 
و تصمیمات در مورد آنها به سرنوشت سازمان گره می خورد. احساس 
رضایت، عدالت، درک متقابل، و دیده شدن، و باور مفید و مؤثر بودن 

نیازمند تالش متقابل مدیریت و کارکنان دانشگاه است. 
مستمر  گیری  پی  با  هوشمندانه  اقدامی  در  یزد  دانشگاه  مدیریت 
جلسات شوراهای مرتبط با نیروی انسانی اعم از هیأت ممیزه اعضای 
منابع  اجرایی  هیأت  علمی،  هیأت  اعضای  جذب  هیأت  علمی،  هیأت 
انسانی، شورای نظارت و ارزیابی، و ... از تمام ابزارهای موجود برای 
ایجاد یک چرخه مؤثر انتخاب، ارزیابی، انگیزش، و نظارت سرمایه های 
کارکنان،  سازمانی  پست های  در  بازنگری  است.  کرده  استفاده  انسانی 

اجرای مکانیزم های انگیزشی کارکنان، تدوین و اجرای شیوه نامه ارتقای 
کارکنان، فعال کردن مرکز مشاوره و درمان دانشگاه را نیز می توان در این 

راستا دانست.
باور مدیریت جدید دانشگاه یزد این است که اگر افراد الیق و کارآمد 
پرورش  شوند،  انتخاب  سازمان  مختلف  حوزه های  مدیریت های  برای 
یابند و توانمند شوند، اختیار مناسب و کافی نیز به آنها داده شود، و البته 
با سنجش و پایش شاخص های ارزیابی عملکرد مناسب به طور مستمر 
پاسخگو نیز باشند، آنها بهتر از هر کسی می توانند تصمیمات اثربخش 
برای حوزه متبوع خود اتخاذ کنند و به اجرا گذارند. مدیریت کالن دانشگاه 
در یک سال گذشته، از طریق کاهش تصدی گری و تمرکز زدایی، بدنبال 
استفاده از تمام ظرفیت ها برای رشد و توسعه در مسیر چشم انداز بوده 
است. طراحی و اجرای نظام بودجه ریزی بر اساس عملکرد، و تقویت 
نیز به تکمیل و ارتقای این فرآیند کمک شایانی  نظام ارزیابی عملکرد 

کرده است.
مأموریت های اصلی و محوری دانشگاه را می توان آموزش، پژوهش، 
این،  جز  به  آنچه  هر  دانست.  جامعه  با  ارتباط  و  کارآفرینی  و  فناوری 
فعالیت های پشتیبانی محسوب می شوند که گرچه رشد و توسعه دانشگاه 
از  غفلت  موجب  می تواند  آنها  بر  تمرکز  اما  نیست  ممکن  آنها  بدون 
مأموریت های اصلی شود. بخش زیادی از جلسات و کمیته های فکری 
و  بررسی  و  قراردادها،  بازنگری  دانشگاه در یک سال گذشته مصروف 
مانند خدمات،  دانشگاه  پشتیبانی  فعالیت های  مؤثر  و  مطلوب  واگذاری 
پشتیبانی زیرساخت ها، خوابگاه ها و ... به شرکت های توانمند شده است. 
بازنگری  اقدامات ارزشمندی همچون  به ثمر رساندن  نتیجه، امکان  در 
در توسعه رشته های علمی موردنیاز جامعه و تدوین طرح جامع توسعه 

دانشگاه بر اساس برنامه ششم، توسعه پردیس آزادی، افزایش نظارت 
نظام  اصالح  نخبگان،  از  حمایت  و  جذب  شناسایی،  نامه ها،  پایان  بر 
پژوهانه اعضای هیأت علمی، حمایت از پژوهش های کاربردی از طریق 
ریزی  برنامه  دانشگاه،  کاریابی  پورتال  ایجاد  پژوهشکده ها،  کردن  فعال 
برای ایجاد مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه، توسعه همکاری های علمی 
و  داخلی  متخصصین  ایجاد شبکه  بین المللی،  و  ملی  استانی،  در سطح 
بین المللی عالقمند به دانشگاه یزد، و فعال سازی کمیته های نظارت بر 

مراکز آموزش عالی استان فراهم شده و همچنان ادامه دارد.
کیفیت و بهره وری دو مفهوم به ظاهر متضادند. در واقع، ارتقای بهره 
وری در بسیاری از موارد نیازمند سیاست هایی برای کاهش هزینه ها و 
کمی گرایی است که می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات و فرآیندهای 
آموزشی و پژوهشی شود. برقراری تعادل و توازن منطقی بین کیفیت و 
بهره وری یک مأموریت راهبردی برای مدیران محسوب می شود که تابعی 
است از کیفیت تصمیمات آنها. همواره راه کارهایی وجود دارند که ضمن 
نیز می شوند.  بهره وری  افزایش  باعث  ارتقای کیفیت،  یا حتی  حفظ و 
استفاده از خرد جمعی از طریق تشکیل و برگزاری شوراها، کارگروها، 
در  کلیدی  بسیار  نقشی  پیشنهادها  نظام  و  مشارکتی  مدیریت  کمیته ها، 
این زمینه ایفا می کنند که مدیریت دانشگاه یزد در یک سال گذشته این 
موضوعات را به طور جدی دنبال نموده است. ساماندهی، ارتقای کیفیت 
و هویت بخشی به فضاهای فیزیکی، توسعه بکارگیری فناوری اطالعات 
در دانشگاه، طراحی مسیر دقیق برای رسیدگی به شکایات، تشکیل کمیته 
این  در  مؤثری  اقدامات  انرژی  و  آب  کمیته  تشکیل  و  اداری،  سالمت 

راستا بوده اند.

رهاورد یک سال فرصت برای تفکر، تالش و تحول
 گزارش عملکرد يک ساله معاونت ها، دانشکده ها و واحدهای زيرمجموعه حوزه رياست دانشگاه يزد

در این شماره از نشریه رعد که به عنوان شماره پایانی آن در سال ۱۳۹۳ تقدیم خوانندگان می شود، چکیده ای از گزارش های عملکرد بخش های مختلف علمی و اجرایی دانشگاه یزد گردآوری شده است. بدیهی 
است عملکرد برخی از واحدها نیز با وجود پی گیری مداوم خبرنگار نشریه تا زمان انتشار آن، دریافت نشد.

سیاست های دانشگاه
ë رویکرد مبتنی بر احترام به افراد
ë ایجاد فضای اعتماد و همدلی 
ë تفکر و تصمیمات جمعی 
ë )پیوند فعالیت ها با فرهنگ )انتخاب افراد، ارزیابی، پاداش، نظارت 
ë تمرکز زدایی از فرایندها 
ë برون سپاری فرایندهای قابل واگذاری 
ë شفافیت در مدیریت 
ë پرهیز از شتابزدگی 
ë ساماندهی و بهینه سازی امکانات موجود 
ë ارتقای کیفیت به همراه بهره وری 

اقدامات دانشگاه
ë اصالح نظام پژوهانه اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
ë حمایت از طرح های کاربردی در دانشگاه 
ë فعال کردن پژوهشکده ها 
ë  ایجاد پورتال کاریابی دانشگاه 
ë  نوآوری و  فناوری  مرکز  ایجاد  برای  برنامه ریزی   

دانشگاه
ë  توسعه کاربری فناوری در فرایندهای سازمان )کارت 

یکپارچه  مدیریت  هوشمند،  ترافیک  کنترل  هوشمند، 
نرم افزارها( 

ë  تأثیرگذاری در حوزه علم، فناوری و پژوهش 
استان 

ë همکاری گسترده با پارک علم و فناوری 
ë تأثیرگذاری در ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری 
ë  بین دوره ای  منظم  نشست های  برگزاری   

دانشگاه های استان
ë  سازی های تصمیم  در  گسترده  مشارکت   

صندوق پژوهش و فناوری استان
ë  راهبری فعالیت های پژوهشی استان 
ë  تدوین طرح جامع دانشگاه با توجه به برنامه 

ششم توسعه
ë  رشته/گرایش های توسعه  در  بازنگری 

تحصیلی دانشگاه 

ë ایجاد رشته های مناسب در پردیس آزادی
ë پی گیری ایجاد رشته های کلیدی و موردنیاز استان
ë  پیگیری ایجاد رشته های جدید دانشگاهی
ë تقویت مکانیزم نظارت بر پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 

ë  به بخشی  هویت  استقرار،  در  بازنگری  کیفیت،  )ارتقای  فیزیکی  فضای  ساماندهی   
مجموعه ها( 

ë فعال کردن مرکز مشاوره و درمان دانشگاه 
ë  به ساماندهی  به منظور  انرژی  و  آب  کمیته  تشکیل   

مصرف انرژی
ë  ،گروه ها )افراد،  عملکرد  ارزیابی  نظام  تقویت   

دانشکده ها، دانشگاه(
ë طراحی مسیر دقیق برای رسیدگی به شکایات 
ë بازنگری در ساختار سازمانی 
ë  بازنگری در قراردادها 
ë  کارکنان غیرهیأت ارتقای   تدوین واجرای شیوه نامه 

علمی
ë  استفاده از مکانیزم های انگیزشی کارکنان )تأثیرعملکرد 

در نظام ها، پاداش و...( 
ë بازنگری در پست های سازمانی کارکنان 
ë طراحی و اجرای نظام بودجه ریزی بر اساس عملکرد 
ë  جلسات منظم با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت 

علمی
ë  استفاده از نظرات اعضای هیأت علمی در 

انتخاب مدیران گروه ها و رؤسای دانشکده ها
ë  ایجاد شبکه متخصصان داخلی و بین المللی 

عالقه مند به دانشگاه یزد
ë  ،COMSTECH( تقویت روابط بین الملل 

تفاهم نامه با دانشگاه سویل، میزبانی متخصصان 
بین المللی(

ë شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان 
ë تشکیل مجمع مشورتی دانشگاه 
ë تقویت ارتباط سازنده با رسانه های گروهی 
ë  آموزش بر  نظارت  فعال سازی کمیته های   

عالی استان
ë تشکیل کمیته سالمت اداری و مقابله با فساد 

سياستگذاری ها و اقدامات دانشگاه يزد در راستای اهداف چشم انداز

نظم از مهمترین ویژگی های افراد موفق است



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir4

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی گزارشی 
از مهمترین اقدامات این حوزه در یک سال گذشته 

ارائه کرد.
دکتر قاسم برید لقمانی گفت: در یک سال گذشته 
آموزشی  حوزه  زیرمجموعه  مختلف  بخش های  در 
زیادی  فعالیت های  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
موثر  بسیار  دانشگاه  ارتقای  برای  که  گرفته  صورت 

بوده است.
این مقام مسوول با اشاره به پذیرش بالغ بر ۳۵۰۰ 
نفر دانشجو در سال تحصیلی جاری افزود : امسال 
مقطع  نفر،  کارشناسی ۲۱۰۷  مقطع  در  یزد  دانشگاه 
کارشناسی ارشد ۱۳۱۱ نفر و در مقطع دکترا ۱۹۷ نفر 

دانشجو پذیرفته است.
تکمیلی  تحصیالت  بخش  در  افزود:  وی 
رشته های "زمین شناسی زیست محیطی"، "تحقیقات 
کارشناسی  مقطع  در  معدن"  "استخراج  و  آموزشی" 
ارشد تصویب شد. همچنین اعزام دانشجویان دوره 
از  خارج  و  داخل  مطالعاتی  فرصت های  به  دکترا 
کشور و پذیرش دانشجوی دکترا به شیوه پژوهشی نیز 

از اقدامات مهم این بخش بوده است.
وی برنامه ریزی برای برگزاری آزمون مصاحبه 
آموزشی  گروه های  سوی  از  متمرکز  نیمه  دکترای 
آزمون  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  و   دانشگاه 
مصاحبه پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی دکترا در 
پردیس خودگردان دانشگاه را نیز از دیگر فعالیت های 

حوزه تحصیالت تکمیلی برشمرد.
در  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
خصوص پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز 
كارشناسي  ارشد در مقطع دكترا و کارشناسی ارشد 
ممتاز  آموختگان  دانش  میان  از  یزد  دانشگاه  گفت: 
و  احراز شرایط  در صورت  ارشد  كارشناسي  دوره 

تحصیلی  دوره های  به  ورود  برای  علمی  برگزیدگان 
باالتر در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري طبق آیین نامه، و از طریق بررسي سوابق، 
دانشگاه یزد اقدام به پذیرش دانشجو بدون آزمون در 

این دومقطع کرده است.
درخشان  استعداد  متقاضیان  تعداد  لقمانی  دکتر 
ورود به مقطع دکترا در سال ۹۳ را  ۴۶۰ نفر عنوان کرد 
که از این تعداد ۳۱نفر پذیرش شدند. وی همچنین 
تعداد دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ورود به 
مقطع کارشناسی از سایر دانشگاه ها را حدودا۵8۰ نفر 
ذکرکرد و افزود: از این تعداد ۶۰ نفر پذیرفته شدند و 
از ۱8۰ نفر متقاضی از دانشگاه یزد نیز ۷۷ نفر پذیرفته 

شدند.
دکتر لقمانی با اشاره به برگزاری المپیاد دانشجویی 
کشور گفت: المپیاد های غیر متمرکز به منظور انتخاب 
در  شرکت  برای  مختلف  دانشگاه های  دانشجویان 
مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور از میان 8 قطب 
دانشگاهی برگزار می شوند و دانشگاه یزد در قطب ۶  
قرار دارد که مرکزیت آن در دانشگاه شیراز است. وی 
افزود: سال ۹۳ در مرحله اول از دانشگاه یزد ۴۶ نفر 
در المپیاد شرکت کردند که ۱۰نفر حایز رتبه شده و به 
مرحله نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی نیز ۴ نفر 
رتبه زیر ۱۵ کسب کردند و این از افتخارات بخش 
استعدادهای درخشان دانشگاه یزد محسوب می شود.

دیگر  از  را  علمی  مسابقات  از  حمایت  وی 
دانست  درخشان  استعدادهای  بخش  فعالیت های 
دانشجویان  از  نفر   ۳ اعزام  راستا  این  در  افزود:  و 
دانشگاه یزد برای شرکت در مسابقات ریاضی جهانی 
رتبه  حایز  نفر  دو  مسابقات  این  در  که   ۹۳ تابستان 
شدند. همچنین تیم ۳ نفری دانشجویان شرکت کننده 
در مسابقات برنامه نویسی شرق آسیا مدال طال کسب 

کردند.
دکتر لقمانی با تاکید بر اهمیت نقش دانشجویان 
ممتاز در ارتقای کیفی دانشگاه گفت: از دانشجویان 
کارشناسی،  مختلف  مقاطع  در  دانشگاه  ممتاز 
آوردن  فراهم  منظور  به  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
اعتالی  برای  رفاهی  و  پژوهشی  آموزشی،  امکانات 

وی  است.  شده  حمایت  دانشجویان  علمی  سطح 
افزود: بر اساس سطحی که طبق آیین نامه استعدادهای 
درخشان دانشجویان ممتازدارند کمک هزینه تحصیلی 
کرد  اضافه  ادامه  در  می یابد.وی  اختصاص  آنان  به 
دو  نخبه  دانشجویان  آموزشی  وضعیت  ساماندهی 
سرویس  برای  مناسب  زیرساخت  ایجاد  و  رشته ای 
دهی آموزشی مناسب به آنها از دیگر اقدامات انجام 

شده در این راستا بوده است.
وی آمار دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده در 
سال تحصیلی جاری را ۴۰ نفر اعالم کرد و افزود: این 
تعداد نسبت به سال قبل افزایش ۴۳درصدی داشته که 
این از جمله دستاوردهای حوزه آموزش های آزاد و 

مجازی به شمار می رود.
وی افزود:انجام ثبت نام غیرحضوری دانشجویان 
در سال تحصیلی جدید و تعریف استاد مشاور برای 
اداره  اقدامات  از  یکی  جدیدالورود  دانشجویان 
خدمات آموزشی دانشگاه بود که در راستای خدمت 

به دانشجویان دانشگاه انجام شد.
به گفته این مقام مسؤول، احیای سیستم ارسال 
دانشجویان،  به  صحیح  رسانی  اطالع  برای  پیامک 
برای  کارشناسی  دانشجویان  مشاوران  واحد  ایجاد 

راهنمایی دانشجویان کارشناسی و ایجاد زیرساخت 
پرونده های الکترونیک دانشجویان در سامانه گلستان 
و ایجاد سرویس پاسخگوی وایبر به دانشجویان از 

دیگر اقدامات انجام شده در امور آموزشی است.
دکتر لقمانی همچنین از احیای اداره های آموزش 
دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، منابع طبیعی 
این  با  کرد:  نشان  و خاطر  داد  خبر  انسانی  علوم  و 
می توانند  دانشکده  هر  با  مرتبط  دانشجویان  اقدام، 

امور آموزشی خود را در دانشکده خود انجام دهند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه با 
اشاره به اهمیت سیستم اطالع رسانی مناسب تصریح 
کرد: امور آموزشی دانشگاه به منظور ارتقای محتوای 
سایت  وب  آموزش  سامانه  صفحات  ساختاری 
دانشگاه و اطالع رسانی مناسب، مقرراتی را تدوین 

کرده است.
از  بیش  دانشگاه  آموزشی  امور  داد:  ادامه  وی 
۴۰۰ مورد دانشنامه و تائیدیه تحصیلی دانشگاه های 
غیر انتفاعی سطح استان که باعث ایجاد درآمد برای 
از  بیش  همچنین  است  کرده  تایید  را  دانشگاه شده 
۲۰۰۰ دانشجو از سراسر کشور را برای برگزاری دوره 

تابستانی جذب کرده است.

مهمترین اقدامات حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

معاون اداری مالی دانشگاه یزد ارایه گزارش 
یک ساله از فعالیت های انجام گرفته در این حوزه 

را به مدیر امور اداری واگذار کرد. 
اظهار  دانشگاه  اداری  امور  مدیر  زمینه  این  در 
داشت: پشتیبانی معنوی و نقش فّعال حوزه معاونت 
از  وسیعی  طیف  انجام  و  مدیریت  بر  مالی  اداری 
آن  از  بخشی  که  دانشگاه  مالی  اداری  فعالیت های 
گردیده، حاصل  تدوین  عملکرد  گزارش  به صورت 

تالش های همه مدیران و کارکنان این حوزه است.
سید محمد زارع با تاکید بر اهمیت تهیه اطالعات 
شاخص های  تعیین  و  کارمندان  دانشکده ها،  جامع 
و  جاری  بودجه  راستا  این  در  گفت:  آن  به  مربوط 
تجهیزات به دانشکده ها و پردیس دانشگاه، رسیدگی 
و  در خرید ها  قانونمندی  کاال،  درخواست خرید  به 

امور تشریفات از اقدامات این حوزه بوده است.
تدارکات،  و  امورحسابداری  کردن  افزاری  نرم 
صدور بیش از یکهزارو۱۱۰ سند دریافت وپرداخت 
امور  حوزه  در  حسابداری  مستقل  سند   8 قالب  در 
مالی، واگذاری ۵۷۷ قلم اجناس مازاد به آموزش و 
پرورش و گزارش امار واطالعات هزینه های جاری، 
از  اقماری  دانشکده های  وسایر  تدارکات  تجهیزات 

دیگر فعالیت هایی بود که مدیر امور اداری بیان کرد.
کاربردی  پژوهش های  اهمیت  به  اشاره  با  زارع 
برای  ارایه مدلی  ارتقای عملکرد دانشگاه گفت:  در 
رضایت  و  استعداد  مدیریت  میان  رابطه  بررسی 
استراتژی های  اثر  بررسی  یزد،  دانشگاه  کارکنان 
مدیریت دانش بر رضایت شغلی وعملکرد سازمانی، 
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی 
عملیاتی،  ریزی  وبودجه  مشترک  پژوهش های  در 
احصای فرایندها و فعالیت های سازمانی دانشگاه یزد 
از جمله پژوهش های انجام شده در این حوزه است.

انسانی  سرمایه  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
وضعّیت  تبدیل  با  موافقت  و  بررسی  دانشگاه،  در 
کارمندان پیمانی دانشگاه به رسمی آزمایشی با سابقه 
تبدیل  با  موافقت  ضوابط،  طبق  سال  حداقل۴  کار 
وضعیت فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان باالی ۵۰ 
کارمندان  ادامه تحصیل  با  درصد جانبازی، موافقت 
درمقطع  تحصیلی  مختلف  رشته های  در  دانشگاه 
با  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  و  کاردانی 
رعایت ضوابط در حوزه اداری مالی دانشگاه انجام 
گرفت. سید محمد زارع  همچنین با اشاره به تدوین 
غیرهیأت  اعضای  رتبه  ارتقای  اجرایی  نامه  شیوه 
در  موثری  گام  را  اقدام  این  جاری،  سال  در  علمی 

راستای تقویت سرمایه انسانی برشمرد.
مدیرامور اداری دانشگاه با تاکید بر ایجاد شرایط 
مناسب برای کارکنان گفت: در این راستا دستورعمل 
اختصاص لباس به کارکنان واجد شرایط و اجرایی 
شدن آن به تصویب رسید. همچنین تقلیل ساعت کار 
پرداخت  موضوع  دانشگاه،  جسمی  معلوالن  روزانه 
فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان و تدوین 

دستورعملی برای ارتقای سطح کارآیی و اثر بخشی 
همکاری  با  کارمندان  سازی  توانمند  و  فعالیت ها 
مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت دانشگاه پی 

گیری شد.
وی در ادامه از موافقت دانشگاه با ایجاد پرونده 
افزود:  و  خبرداد  دانشگاه  درپورتال  الکترونیک 
بیش  با  اطالعات  فناوری  امور  مدیریت  باهمکاری 
از جمله  آن  برای اجرایی شدن  کاری  از۴۰ ساعت 
با  دانشگاه  انسانی  منابع  اجرایی  هیأت  فعالیت های 

بیش از ۲۵ جلسه در این حوزه بوده است.
وی همچنین اظهار کرد: کارشناسان آزمایشگاه که 
حداقل معادل  ۱۲ ساعت نظری یا ۱8 ساعت عملی 
کارت  می توانند  دارند  اشتغال  تدریس  به  هفته  در 
رعایت  با  و  شناور  صورت  به  را  غیاب  و  حضور 
مازاد  همچنین  بزنند،  هفته  در  ساعت   ۴۰ موظفی 
میزان ساعت تدریس فوق بدون احتساب اضافه کار 

به صورت حق التدریس برای آنها منظور می شود.
مسؤول،  کارمندان  مسؤولیت  حق  اصالح  وی 
غیرهیأت  اعضای  استخدامی  نامه  آیین  براساس 
سال  ضریب  وافزایش  تطبیق  صدوراحکام  علمی، 
۱۳۹۳ برای اّولین بار درفروردین ماه، انتصاب کارکنان 
مدیریتی و سرپرستی  درپست های سازمانی مشاغل 
بالتصدی را ازجمله فعالیت هایی عنوان کرد که در 

حوزه کارکنان دانشگاه انجام شده است.
سید محمد زارع همچنین با اشاره به بازگشایی 
مهدکودک دانشگاه بیان کرد: برای افزایش رضایتمندی 
با  دانشگاه  اعضای هیات علمی  و  کارمندان  رفاه  و 
مهدکودک  ثبت نام  هزینه  از  نیمی  ماهیانه  پرداخت 
هر  ازای  ریال(به   ۷۶۰.۰۰۰ )حداکثرتامبلغ  دانشگاه 

فرزند زیر شش سال کارمندان غیر هیأت علمی )صرفًا 
به یکی از زوجین شاغل در دانشگاه( که از خدمات 
مهد کودک می توانند استفاده کنند، موافقت شده است.

اختصاص بن رمضان، پرداخت هزینه های غذای 
کارکنان)۹ ماهه(،تنظیم تفاهم نامه با سایرنهادها برای 
گردشگری  همچون:  رفاهی  خدمات  از  مندی  بهره 
موجهای  الله(،  اقامتی)هتل  کاشان،  )تورگالبگیری 
ودندانپزشکی)کلینیک  پزشکی  آبی)رضوانشهر(، 
صدوق  )بنیاد  مسکونی  و  علی(  امام  تخصصی 
دیگر  از  آپارتمان  خرید  برای  همرس(  شرکت  و 

اقدامات حوزه رفاهی بوده است.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به نیاز کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه، استقرار آژانس در دانشگاه برای 
است.  گرفته  دانشگاهیان صورت  به  خدمت رسانی 
همچنین نصب ۲۰ دستگاه کارتخوان بر روی اتوبوس 
)سواری(  امورنقلیه  سپاری  برون  و  بوس ها  مینی  و 
گرفته  انجام  هزینه،  ۶8درصدی  کاهش  با  دانشگاه 
است. مدیر امور اداری تجهیز پردیس آزادی، تجهیز 
ازجمله  را  اقماری  دانشکده های  سایر  و  تدارکات 

فعالیت های این حوزه اعالم کرد.
سید محمد زارع با بیان اینکه حسابرسی ویژه در 
دانشگاه  با  داد  قرار  عملکرد شرکت خدماتی طرف 
)مرخصی ها و پرداخت ها( انجام شده است افزود: 
نظارت  و  نقلیه  و  خدمات  بخش  در  نیرو  تعدیل 
از  قرارداد  مفاد  چارچوب  در  خدماتی  شرکت  بر 
فعالیت های مدیریت امور عمومی در مدت زمان یک 
سال است که این کار باعث کاهش قابل توجه هزینه 

نسبت به سال گذشته شده است.

مهمترین اقدامات در حوزه معاونت اداری و مالی

نبوغ یعنی هنر تحمل رنج های بی پایان



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir5

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در گزارش 
عملکرد ساالنه این حوزه، با اشاره به عقد تفاهم 
نامه ای برای ایجاد مرکز علم و کار در استان، از 
اقدامات انجام گرفته برای تأسیس پردیس پژوهش 

و فنآوری در دانشگاه یزد خبرداد.
دکتر سید محمدتقی المدرسی با بیان این مطلب 
با  کار   و  علم  مرکز  ایجاد  جاری  سال  در  گفت: 
کشاورزی  و  صنایع،معادن  بازرگانی،  اتاق  همکاری 
همچنین  و  بازرگانی  اتاق  با  نامه  تفاهم  وعقد  یزد 
معرفی این مرکز با حضور روسای دانشگاه و مدیران 

ارشد پژوهشی به انجام رسید.
وی با اشاره به چاپ و نشر ۲8 عنوان کتاب در 
دوره زمانی یکساله افزود: اخذ مجوز نشریه علمی 
مهندسی  در  عددی  و  تحلیلی  روش های  پژوهشی 
معدن نیز از دیگر موردی است که در حوزه پژوهشی 

دانشگاه انجام شده است.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد در ادامه 
گذشته  سال  از  که  جدیدی  سیاست  داشت:  اظهار 
برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفتیم این است 
که بستر مناسب برای رفع موارد و موانع ناامید کننده 
راه  تی  آی سی  لذا بخش  فراهم شود  پژوهشگران 
ارتقا دهد  را  را کم و سرعت  تا هزینه  اندازی شد 
مقررات  پژوهشی  امور  انجام  در  باید  اینکه  ضمن 
پژوهانه  کرد  هزینه  نحوه  بازنگری  در  وپاگیر  دست 
حذف شود و از سستی و اسراف بیت المال پرهیز شود.

وی گفت: دومین دانشگاه بعد از تهران هستیم 
که پژوهانه را از طریق بن کارت ملت ارسال می کنیم 
و شارژ می شود و عضو هیات علمی در انتها تسویه 
و گردش حساب را با سهولت بیشتری انجام می دهد 
و در این مورد که پول می تواند از طریق بن کارت 
پژوهانه به حساب های دیگر واریز شود از دانشگاه 
تهران هم جلو هستیم ضمن اینکه دانشگاه یزد در نظر 

دارد برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی روزانه نیز 
کارت پژوهانه صادر شود.

وی در بیان خدمات پژوهشی دانشگاه گفت: نرم 
دیگر  اقدامات  از  پژوهشی  کارهای  به  مربوط  افزار 
برای  گیری  گزارش  کار  که  است  پژوهشی  معاونت 
ترفیع و ارتقا را سهولت می بخشد و به طور اتوماتیک 
مقاالت اساتید روی وب سایت دانشگاه قرار می گیرد 
و در تمام دنیا قابل مشاهده است با توجه به اینکه 
دانشجویان برای استفاده از پایان نامه ها از شهرهای 
مختلف به دانشگاه یزد می آیند با سیستم الکترونیکی 
کتابخانه نسخه پی دی اف پایان نامه ها را روی سایت 
کتابخانه قرار دادیم و برای دیگر سازمان های استان 
نیز این سرویس قابل دسترسی است که می توانند بعد 
از گرفتن عضویت در این بخش از کتابخانه به این 

منابع دسترسی داشته باشند.
به همکاری  اشاره  با  وفناوری  پژوهش   معاون 
گسترده این حوزه با پارک علم و فناوری تصریح کرد: 
این حوزه در سال جاری در ایجاد منطقه ویژه علم و 

فناوری نقش بسزایی داشته است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام برنامه ها 
و مراسم هفته پژوهش و همچنین برپایی نمایشگاه 
فن بازار با دعوت از ۶۱ واحد دانشگاهی و صنعتی 
با  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  و  نمایشگاه  این  در 
همکاری استانداری را از جمله فعالیت های مهم  این 

حوزه عنوان کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری همایش ها 
و دوره های آموزشی در دانشگاه گفت: در این راستا 
و  همایش ها  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  حوزه 
سمینارهایی چون سمینار مهندسی کیفیت با مشارکت 
دوره  کارآفرینی،  همایش  الکترونیک،  جهان  شرکت 
مراسم  و  مدرن  فروش  و  بازاریابی  اصول  آموزشی 

هفته کتاب وکتابخوانی را برگزار کرده است.

مشارکت گسترده در تصمیم سازی های صندوق 
پژوهشی  فعالیت های  راهبری  و  فناوری  و  پژوهش 
دوره ای  منظم  نشست های  برگزاری  همچنین  استان 
بین دانشگاه های استان از دیگر اقدامات این معاونت 

در سال جاری بوده است.
دکتر المدرسی سخنرانی علمی دکتر مسعود آگاه 
عضو هیات علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا 
پیرامون موضوع تلفیق میکرو ماشین ها و نانوفناوری 
و کاربردهای آن در علوم مهندسی و پزشکی، را از 
جمله اقدامات موثر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 

برشمرد.
فناوری  و  پژوهش  حوزه  داشت:  اظهار  وی 
مشاوران  اطالعاتی  بانک  تهیه  زمینه  در  دانشگاه 
از  بانک اطالعاتی  ایجاد  توانمند در سطح استان و 
همچنین  شده  برگزار  آموزشی  دوره های  فهرست 
بین  ارتباط  تسهیل  منظور  به  کاریابی  پورتال  ایجاد 
گزارش  تنظیم  و  تهیه  و  کارجویان  و  کارفرمایان 
عملکرد ساالنه مراکز کارآفرینی )کاراد( از فعالیت های 

این حوزه در یک سال گذشته بوده است.
دکتر المدرسی با تأکید بر اهمیت اشتغال دانش 
آموختگان، گفت: حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 
فرصت  ایجاد  برای  آموختگان  دانش  از  ۱8۳نفر  با 
شغلی و همچنین با ۳۷ نفر از برگزیدگان جویای کار 
مصاحبه انجام داده و آنها را به شرکت های متقاضی 

معرفی کرده است.
برای  الزم  هماهنگی های  انجام  افزود:  وی 
برگزاری مسابقات نانو، دوره آموزشی نانو، همایش 
آسیب های  از  پیشگیری  و  اقتصادی  رونق  ملی 
المپیاد کسب و کار ملی، کارگاه آموزشی  اجتماعی، 
پژوهشی  و  علمی  مقاالت  نگارش  نحوه  با  آشنایی 
این  اقدامات  ازجمله  زبان  فارسی  نشریات  برای 

حوزه در دوره زمانی یکساله بوده است.

وی با اشاره به دست و پاگیر بودن بوروکراسی 
کرد:  تصریح  پژوهشگران  انتخاب  مسیر  در  اداری 
برتر  پژوهشگران  انتخاب  اداری  مراحل  حذف 

دانشگاه از جمله اقدامات این حوزه بوده است.
بازنگری  به  اشاره  ضمن  مسؤول  مقام  این 
فرایند  اصالح  همچنین  و  پژوهانه  نامه  شیوه  کامل 
کارآموزی و بازنگری فرمت گزارش کارآموزی  گفت: 
کلیه اقدامات و پیگیری های الزم جهت ثبت واحد 
کارآموزی 8۶۱ نفر از دانشجویان گروه های مختلف 
انجام کارهای پژوهشی،  برای  انجام شده، همچنین 
پایان نامه، کارورزی، پروژه درس و معرفی نامه اولیه 
نامه  معرفی  متقاضی  دانشجویان  از  نفر   ۳8۲ برای 

صادر شده است.
دکتر المدرسی ارتباط بین صنعت و دانشگاه را 
بسیار مهم دانست و افزود: حوزه پژوهش و فناوری 
از  ۱۷۷نفر  بازدید  شرایط  راستا  این  در  دانشگاه 
دانشجویان دانشگاه را از 8واحد صنعتی فراهم کرده 
همچنین هماهنگی های الزم را برای بازدید و نشست  
فوالد  مدیران  با  را  علمی  هیات  اعضای  از  چندتن 

آلیاژی انجام داده است.
وی همچنین همکاری با شرکت همکاران شمس 
جهت تامین نیروی کار و ایجاد آزمایشگاه حسابداری 

را یکی دیگر از اقدامات این حوزه عنوان کرد.

معاونت پژوهش و فنآوری در تالش برای ایجاد یک پردیس ویژه 

معاون دانشجویی دانشگاه یزد با اشاره به این 
سیاست گذاری،  عهده دار  دانشجویی  معاونت  که 
برنامه ریزي و سازمان دهي امور رفاهي، معیشتي و 
آنان  به  ارایه خدمات  و  دانشجویان  روان شناختي 
است اهم اقدامات انجام شده در یک سال گذشته 

را ارائه کرد.
دکتر علی مروتی اعالم کرد: معاونت دانشجویی 
برای تأمین و ارایه وام های مختلف دانشجویی برای 
دانشجویان  برای  شهریه  وام  و  روزانه  دانشجویان 
شبانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳، موفق به 
جذب اعتباری معادل ۱۷میلیارد ریال و پرداخت وام 

به بیش از ۳هزار دانشجو شده است.
بیمه  به  مربوط  امور  انجام  خصوص  در  وی 
در  گفت:  درمانی(  خدمات  و  )حوادث  دانشجویان 
این راستا اداره رفاه دانشجویی در سال جاری انعقاد 
قرارداد بیمه حوادث و بیمه تکمیل درمان و مساعدت 
حمایتی  سازمان های  پوشش  تحت  دانشجویان  به 
برای  و   داده  قرار  خود  فعالیت های  اولویت  در  را 
دانشجویانی که فاقد دفترچه بیمه درمانی بوده اند بیمه 

خدمات درمانی ارائه کرده است.
معاون دانشجویی با تأکید بر لزوم ارائه ی بهترین 

خدمات به دانشجویان، متناسب با اعتبارات موجود 
و پی گیری برای بهبود مستمر خدمات، گفت: معرفی 
خانواده های  به  دانشجویی  مهمانسرای  واگذاری  و 
دانشجویان متقاضی در سال جاری از دیگر اقدامات 

اداره رفاه دانشجویی بوده است.
دکتر مروتی با اشاره به اقدامات کمیسیون موارد 
خاص که در آن به امور خاص تحصیلی دانشجویان 
رسیدگی می شود گفت: در این بازه زمانی ۲۵ جلسه 
و  برگزار  استانی  و  دانشگاه  خاص  موارد  شورای 
یکهزار و ۵۰۰ پرونده موارد خاص بررسی شد که در 
یکهزار و ۴۵۰ مورد به صدور حکم نهایی منجر شد.

تغذیه  نیازهاي  تأمین  و  كیفیت  ارتقای  وی 
اداره تغذیه  افزود: در  دانشجویان را مهم دانست و 
ارتقای  جمله  از  زیادی  خدمات  سرویس  سلف  و 
الگو و انعقاد قرارداد پخت و توزیع غذا با پیمانکار و 
نظارت مستمر بر طبخ و توزیع غذای دانشجویان در 
سه وعده ی غذایی و  همچنین پخت و توزیع ناهار 
هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در  رستوران آزاد 

ارایه شده است.
و  بازسازی  ضرورت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و  طبخ  و  غذاخوری  سالن های  فضای  بهینه سازی 

توزیع غذا، از راه اندازی رستوران فنی ۴ و رستوران 
ساختمان پردیس در آینده ای نزدیک خبر داد.

در  اینترنتی  خدمات  افزایش  مروتی  دکتر 
سال  در  زیرساختی  اقدامات  از  یکی  را  خوابگاه ها 
تجهیز  افزود:    آن  توضیح  در  و  کرد  عنوان  جاری 
نقاط کور اینترنت خوابگاه ها به مودم ای. دی. اس. 
دفتر  و  فنآوری  و  پژوهش  معاونت  همکاری  با  ال. 
طرح های عمرانی و عقد قرارداد با شرکت پیمانکار 
رایانه   راهبری سایت های  و  اینترنت  پشتیبانی  برای 

خوابگاه از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.
وضعیت  مهم  نقش  به  اشاره  با  مروتی  دکتر 
خوابگاه ها در رفاه و آسایش دانشجویان غیر بومی 
آنان  به وضعیت معیشتی و رفاهی  لزوم رسیدگی  و 
خاطرنشان کرد: واگذاری خوابگاه به کلیه  دانشجویان 
متقاضی و اسکان حدود سه هزار و ۵۰۰ دانشجوی 
همچنین  پسر،  دانشجوی  هزار  سه  حدود  و  دختر 
سالن های  تجهیز  و  بهسازی خوابگاه ها  و  بازسازی 
خدمات  سایت های  راهبری  و  تعمیر  و  مطالعه 

رایانه ای از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
این مقام مسؤول تأمین و ارتقای سالمت رواني 
و  کرد  عنوان  اساسی  و  مهم  بسیار  را  دانشجویان 
افزود: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه برای 
دانشجویان ورودی جدید طرح پایش سالمت جسم 
و روان را اجرا کرده است. به گفته وی، عقد تفاهم  
غربالگری  طرح  اجرای  و  بهزیستی  سازمان  با  نامه 
منظور  به  دانشگاه  علمی  هیأت  و  کارکنان  دیابت 
این  اقدامات  دیگر  از  دانشگاهیان  سالمت  ارتقای 

مرکز در سال جاری است.
از  را  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  دکتر مروتی 
دیگر فعالیت های مرکز مشاوره دانست و افزود: این 
مرکز در سال جاری کارگاه تربیت مربی پیشگیری از 
اعتیاد ویژه سازمان های مختلف استان و کارگاه های 
آموزشی روابط فردی و آموزش های پیش از ازدواج 

برای دانشجویان را برگزار کرد.
انضباطی  امور  به  رسیدگی  خصوص  در  وی 
جاری  سال  در  انضباطی  کمیته  گفت:  دانشجویان 
دو  تشکیل  و  انضباطی  پرونده   ۳۰ بر  بالغ  بررسی 
جلسه کمیته بدوی و صدور ۲۹ رای بدوی و تشکیل 
و  قطعی  رأی   ۱۵ و صدور  نظر  تجدید  جلسه  یک 
بررسی شش درخواست امحای حکم را انجام داده 

است.
ورزش  اهمیت  به  اشاره  با  دانشجویی  معاون 
در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  دانشجویان 
از  بدنی دانشگاه در سال جاری گفت:  تربیت  اداره 
مسابقات  برگزاری  به  می توان  فعالیت ها  مهم ترین 
تیم های ورزشی  اعزام  دانشگاه،  میزبانی  به  ورزشی 
منطقه ای،  برون دانشگاهی،  مسابقات  به  دانشگاه 
برگزاری همایش عمومی  المپیاد ورزشی،  استانی و 
سراسری دوچرخه سواری آقایان، برگزاری جشنواره 
همچنین  و  خوابگاهی  و  همگانی  ورزش های 
برگزاری  و  درون دانشگاهی  مسابقات  جشنواره 

کالس های مختلف آموزشی و... اشاره کرد.
بنا به گفته دکتر مروتی، اداره تربیت بدنی دانشگاه 
در سال جاری با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی 
به دانشجویان، احداث زمین ورزشی فوتبال ساحلی 
پسران،  خوابگاه  پردیس  محل  در  رزمی  سالن  و 
تعویض  و  دانشگاه  در  بدمینتون  آکادمی  راه اندازی 
و تعمیر وسایل ورزشی فرسوده را به انجام رسانده 

است.

مهمترین اقدامات حوزه معاونت دانشجویی 

هیچ کار بزرگ بدون فکر انجام نمی گیرد
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از انجام 
بیش از 700 فعالیت فرهنگی در یک سال گذشته 

در این حوزه خبر داد.
دکتر کاظم مندگاری با اشاره به اهداف معاونت 
براساس  معاونت  این  گفت:  اجتماعی  و  فرهنگی 
هماهنگی  با  و  فرهنگی،  شورای  سیاست های 
فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  دانشگاه،  مدیریت 

و با بهره گیری از نیروهای نهفته در بطن گروه ها و 
نهادهای دانشجویی و فرهنگی کار می کند.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های انجمن های 
علمی و ایجاد زمینه حضور و تجربه کارگروهی گفت: 
در سال جاری معاونت فرهنگی دانشگاه در حوزه 
آموزشی،  فعالیت   ۹۳ علمی،  انجمن  فعالیت های 
8۵ همایش علمی آموزشی، ۱۰8 بازدید علمی، ۴۲ 
نشست و برپایی نمایشگاه همچنین راه اندازی ۱۴ 
وب سایت و وبالگ و ۴۳ فعالیت پژوهشی اعم از 

تست، ترجمه و مقاله و ... انجام داده است.
دکتر مندگاری ایجاد و گسترش فضاي معنوي و 
اسالمي و رشد فضایل اخالقي در دانشگاه را یکی 
از اهداف مهم شورای فرهنگی عنوان کرد و افزود: 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد یکی 
از حوزه های فعال است و در سال جاری ۹8 مورد 
دوره های  ادعیه،  مراسم  برگزاری  قالب  در  فعالیت 

آموزشی و برنامه های جمعی داشته است.
به ارزش  اتكا  با  وی  گفت: مدیریت فرهنگی 
و  باشد   فرهنگ  اعتالي  پي  در  باید  جامعه  هاي  
شرایطي را  فراهم نماید  كه اهداف  مورد نظر به 
گونه اي  مطلوب حاصل شود؛ چرا كه دستیابي به 
اهداف مطلوب فرهنگي،  تاثیر قابل  توجهي بر  دیگر  

فعالیت ها خواهد داشت.
افزود: در سال جاری  ادامه  معاون فرهنگی در 
قالب  در  فعالیت  ۹۵مورد  فرهنگی  مدیریت  حوزه 
برگزاری مراسم ادعیه، جشن ها و نمایشگاه و طرح 

فرهنگ و پویایی سالمت برگزار کرده است.   
در  دانشجویان  فعالیت  درباره  مندگاری  دکتر 
حوزه نشریات دانشجویی تصریح کرد در سال جاری 
با تالش دانشجویان 8۵ نشریه به چاپ رسیده است.

پشتیبانی  و  حمایت  به  اشاره  با  مندگاری  دکتر 
دانشجویی  تشکل های  فرهنگی  فعالیت های  از 

تشکل های  حوزه  جاری  سال  در  کرد  نشان  خاطر 
دانشجویی فعالیت های خوبی داشته اند و در قالب 
و  همایش  سیاسی،  سمینارهای  و  میزگرد  برگزاری 

مناظره و ... ۷۶ مورد فعالیت داشته است .
وی برگزاری مسابقات قرآن را از دیگر اقدامات 
اضافه  آن  توضیح  در  و  کرد  اعالم  فرهنگی  حوزه 
کرد: این مسابقات هرساله و در چندین نوبت و در 
رشته های مختلف انجام می گیرد و کلیه مراحل ثبت 
نام در طول سال انجام می شود و طی ۴سال گذشته 
۲۰مقام  کسب  به  موفق  یزد  دانشگاه  دانشجویان 

منطقه ای 8 مقام کشوری و ۳ مقام ملی شده اند.
برگزاری  مناسبتی،  مراسم  و  جشن ها  برگزاری 
کالس های فرهنگی، برگزاری اردوهای مختلف، ثبت 
نام عمره دانشگاهیان، برگزاری کارگاه های اموزشی 
و... از دیگر اقدامات حوزه فرهنگی دانشگاه در سال 

جاری بوده است.

انجام بیش از 7۰۰ فعالیت فرهنگی در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

بزرگترین  از  یکی  ریاضی  دانشکده  رییس 
عناوین  کسب  را  ریاضی  دانشکده  افتخارات 
این  دانشجویان  توسط  و جهانی  مختلف کشوری 

دانشکده در سال جاری عنوان کرد.
گفت:  فاضلی  شاهزاده  سیدابوالفضل  دکتر 
که  سالی  در  دانشکده  این  افتخارات  ازمهمترین 
گذشت می توان به کسب مدال طال در المپیاد ریاضی 
نقره  مدال  کسب  اروپا،  شرق  جنوب  دانشجویی 
مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست  در  افتخار  دیپلم  و 
جهانی ریاضی دانشجویی، کسب مدال نقره در سی 

ریاضی  انجمن  ریاضی  مسابقات  دوره  هشتمین  و 
و  آسیا  نویسی  برنامه  مسابقات  اول  مقام  کسب  و 
راهیابی به مسابقات جهانی ۲۰۱۵ اشاره کرد که در 
این مورد دانشگاه یزد پنجمین دانشگاه ایرانی است 
که در طول تاریخ این مسابقات موفق به رسیدن به 

مرحله جهانی شده است.
را  دانشکده  این  افتخارات  از  دیگر  یکی  وی 
چاپ کتاب به زبان انگلیسی تألیف دکتر بیژن دواز 
در  و  کرد  عنوان  دانشکده  این  علمی  هیات  عضو 
ادامه اضافه کرد همچنین از طرف دانشکده با چاپ 
کتاب به زبان انگلیسی تألیف دکتر حمید مظاهری نیز 

موافقت شده است.
اهمیت  به  توجه  با  گفت  فاضلی  شاهزاده  دکتر 
مطرح شدن دانشگاه یزد در سطح کشور و بین الملل، 
اقدامات  از  یکی  هارمونیک  آنالیز  سمینار  برگزاری 
دانشکده ریاضی بود که در بهمن ماه سال جاری با 

موفقیت برگزار شد.
و  همایش  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اغنای روحیه  راستای  در  علمی تالشی  سمینارهای 
ایجاد  و  دانشجویان  كاوشگری  و  جستجوگری 
می توان  راستا  این  در  گفت:  آنهاست  در  انگیزه 
با  گراف  نظریه  روزه  نیم  علمی  برگزاری سمینار  به 
ملی  دانشگاه  از  کوه  منگ  خی  پروفسور  سخنرانی 
سنگاپور، سمینار علوم کامپیوتر با سخنرانی پروفسور 
همچنین  نیکتا  و  سیدنی  دانشگاه  استاد  گودمونسن 

برگزاری مراسم دهه ریاضیات اشاره کرد.
وی همچنین همکاری این دانشکده در برگزاری 
نمایشگاه فن بازار و ارایه دستاوردهای دانشکده در 
دانشکده  این  فعالیت های  دیگر  از  را  نمایشگاه  این 
عنوان کرد.رییس دانشکده ریاضی همچنین با اشاره 
به دستاوردهای آزمایشگاه ها در این دانشکده گفت: 
پژوهشگران  فعالیت  که  کوانتوم  آزمایشگاه  دستآورد 

در این آزمایشگاه منجر به چاپ چندین مقاله در یک 
سال گذشته شده است.

اعضای  پژوهشی  فعالیت های  انجام  همچنین 
هیات علمی و چاپ تعداد زیاد مقاالت و کسب رتبه 
دانشیاری و استادی، همچنین پی گیری اهدای دکترای 
در  دانشگاه  برای شناساندن  پرگر  به خانم  افتخاری 
سطح بین المللی از دیگر فعالیت های انجام شده در 
این  توسط  که  بود  در سال جاری  ریاضی  دانشکده 

مقام مسؤول مطرح شد.
و  سازه  آماده  همچنین  فاضلی  شاهزاده  دکتر 
تجهیز سالن کنفرانس دانشکده، تجهیز و راه اندازی 
از  برداری  بهره  و  موازی  الگوریتم های  آزمایشگاه 
هندسه  آزمایشگاه  اولیه  سازی  آماده  همچنین  و  آن 
کامپیوتری و سیستم های دینامکی از دیگر اقدامات 

انجام گرفته در سالی که گذشت برشمرد.

درخشش چشمگير دانشجويان دانشکده رياضی در سال جاری

رییس دانشکده زبان و ادبیات گفت: در سالی 
حوزه  در  ادبیات  و  زبان  دانشکده  گذشت  که 
علمی- پژوهشی موفقیت های مهمی همچون کسب 
المپیاد علمی-دانشجویی  نوزدهمین  رتبه نخست 
کشور در رشته ادبیات فارسی، کسب رتبه نخست 
یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه علوم 
و فنون و کسب مقام ویراستار برگزیده در جشنواره 

کتاب سال اصفهان را به دست آورد.
دکتر مهدی ملک ثابت با اشاره به توانایی های 
چاپ  گفت:  دانشکده  علمی  هیات  اعضای  بالقوه 
۲۱مقاله علمی-پژوهشی، ۳8مقاله همایشی و ۷ جلد 
و  عرب،فارسی  ادبیات های  و  زبان  گروه  در  کتاب 
این  از جمله دستاوردهای  انگلیسی در سال جالی 

دانشکده در یک سال گذشته بوده است.
نشست های  برگزاری  ادبیات  دانشکده  رییس 
علمی را در جهت افزایش و ارتقای دانش مهم عنوان 
کرد و افزود: در سال ۹۳ دانشکده ادبیات موفق به 
برگزاری دو نشست علمی "ادبیات داستانی معصر و 
مخاطب امروز" با سخنرانی استاد حسن میرعابدینی 
از پژوهندگان حوزه ادبیات معاصر و نشست علمی 

"ادبیات پایداری و راهکارهای پیش رو" با سخنرانی 
دکتر بصیری دانشیار دانشگاه کرمان شد.

برگزاری پیش همایش بین المللی میراث مشترک 
ایران و عراق توسط گروه ادبیات فارسی نیز از دیگر 
اقدامات این دانشکده بود که دکتر ملک ثابت بیان 

کرد.
کریستین  دکتر  سخنرانی  و  حضور  افزود:  وی 
دانشگاه  استادان  از  باغبان  بیک  دکتر  و  مایار 
استراسبورگ در جمع استادان و دانشجویان دانشکده 
زبان و ادبیات و فراهم شدن زمینه های همکاری با 
دانشگاه استراسبورگ از دیگر اقداماتی بود که این 

دانشکده انجام داد.
دیگر  از  گفت:  ادبیات  دانشکده  رییس 
فعالیت های این دانشکده در سال جاری می توان به 
شرکت فعال ۵تن از استادان گروه ادبیات فارسی در 
نشست "تالیف متون درسی ادبیات دفاع مقدس" در 
دانشگاه الزهرا، تهیه پیش نویس "آیین نامه مرکز زبان 
آموزی دانشگاه" در گروه زبان و ادبیات انگلیسی و 
مدیریت مالی هزینه های عمومی دانشکده اشاره کرد.
هیات  عضو  دو  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
علمی از گروه زبان و ادبیات انگلیسی به مرتبه علمی 
دانشیاری و یک عضو هیات علمی از گروه ادبیات 

فارسی به مرتبه علمی استاد تمامی نائل شدند.  
مشارکت  به  همچنین  ادبیات  دانشکده  رییس 
فعاالنه گروه های سه گانه دانشکده در نمایشگاه فن 
بازار اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه فعالیت های 

پژوهشی دانشکده به مخاطبان معرفی شد.

رییس دانشکده علوم انسانی با اشاره به برخی 
سال  یک  در  گرفته  انجام  اقدامات  مهمترین  از 
گذشته، تاسیس رشته های جدید و پذیرش دانشجو 
همچنین  و  مختلف  رشته های  در  بار  اولین  برای 
کسب رتبه های یک رقمی در کنکور ارشد و دکترا 
را از اقدامات برجسته این دانشکده در این مدت 

برشمرد.
دکتر حسین ابویی گفت: کسب رتبه اول و دوم 
کنکور ارشد رشته تاریخ و همچنین کسب رتبه دوم 
گروه  شهری  ریزی  برنامه  دکترای  آزمون  پنجم  و 
جغرافیا از افتخارات دانشکده در سال جاری بوده 

است.
وی افزود:در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ برای اولین بار 
در مقطع ارشد تربیت بدنی و در رشته رفتار حرکتی 
قرآن  تفسیر  شناسی،  شیعه  قرآن،  معارف  ارشد  و 

مجید دانشجو پذیرفته شد.
مقطع  در  دانشجو  پذیرش  از  همچنین  وی 
کارشناسی رشته حقوق در گروه فقه و حقوق اسالمی 
و رشته مطالعات منطقه ای در گروه علوم سیاسی از 

نیمسال اول ۹۴-۹۳ خبر داد.
گیری های  پی  و  دانشکده  نیاز  به  اشاره  با  وی 
این  در  جدید  رشته های  تاسیس  برای  شده  انجام 
روانشناسی  رشته  جاری  سال  افزود:در  دانشکده 
علوم  گروه  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  عمومی 
تحقیقات  رشته  با  و  تاسیس  روانشناسی  و  تربیتی 
علوم  گروه  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  آموزشی 
تربیتی و روانشناسی موافقت شده است. دکتر ابویی 
همچنین از تاسیس رشته روانشناسی بالینی در مقطع 

ارشد در گروه علوم تربیتی در آینده خبر داد.
در  کرد:  تصریح  انسانی  علوم  دانشکده  رییس 
علوم  دانشکده   ۹۳ سال  ارشد  کنکورکارشناسی  

بین یک هزار و ۱۵۱نفر پذیرش در کل  از  انسانی 
دانشگاه با پذیرش یکصد وهشتاد و هفت نفر بعد 
از دانشکده فنی و مهندسی موفق به کسب رتبه دوم 

شده است.
دانشکده،  انداز  چشم  سند  تصویب  و  تدوین 
و  جاری  سال  در  علمی  هیات  عضو  ۶نفر  جذب 
انسانی  برگزاری حلقه صالحین بسیج اساتید علوم 
از دیگر اقدامات این دانشکده در یک سال گذشته 

است که از سوی این مقام مسؤول عنوان شد.
و  مقاالت  تعداد  خصوص  در  ابویی  دکتر 
کتاب های چاپ شده در سال جاری گفت: نود و یک 
مقاله به همراه 8 کتاب و ۳ طرح در این دوره به چاپ 
رسیده همچنین یک پایان نامه از گروه تاریخ در اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد به عنوان پایان نامه برتر 

شناخته شده است. 
وی از دیگر اقدامات دانشکده در سال جاری را 
تاسیس آزمایشگاه ژئومورفولوژی در گروه جغرافیا 
عنوان کرد. دکتر ابویی در ادامه افزود: این دانشکده 
در زمینه ورزش نیز توانست در مسابقات فوتبال و 
را  اول  مقام  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  والیبال 

کسب کند. 

مهمترین اقدامات دانشکده علوم انسانی  مهمترین اقدامات دانشکده زبان و ادبیات

بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش بیفزاید     حضرت محمد )ص(
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رییس دانشکده علوم اجتماعی یکی از مهمترین 
اقدامات این دانشکده در سال جاری را آغاز به کار 

دوره دکترای جمعیت شناسی عنوان کرد.
دکتر حسین افراسیابی با بیان اینکه دانشگاه یزد 
از  بعد  کشور  در  دوره  این  مجری  دانشگاه  دومین 
دانشگاه تهران است  افزود: این دانشکده همچنین در 
دوره روزانه رشته کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و 
نخستین دوره کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی را 

در سال جاری راه اندازی کرد.
در  جمعیتی  "تحوالت  سمینار  برگزاری  وی 

داشگاه  استادان  حضور  با  که  مسلمان"  کشورهای 
سنت گالن سوییس، دانشگاه ملی استرالیا، دانشگاه 
تهران و دانشگاه یزد برگزار شد از جمله اقدامات مهم 
این دانشکده برشمرد. برگزاری نشست های علمی با 
حضور پژوهشگران داخلی و خارجی با هدف اطالع 
یافته های جدید در عرصه علم و دانش از دیگر  از 

اقداماتی است که وی عنوان کرد.
معرفی  پیرامون  علمی  نشست  وی  گفته  به 
روش تجزیه بونگارت با حضور دکتر حاتم حسینی 
همدان،  سینای  بوعلی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

نشست مباحث جامعه شناسی هنر معاصر با حضور 
با  انسان شناسی  آلمانی و نشست علمی  پژوهشگر 
حضور کریستف وولف انسان شناس معاصر آلمانی 
از جمله نشست هایی بود که دانشکده علوم اجتماعی 

در سال جاری برگزار کرد.
در  علمی  همکاری  همچنین  افراسیابی  دکتر 
برگزاری "همایش ملی مسایل فراروی زنان سرپرست 
و  خمینی  امام  امداد  کمیته  همکاری  با  خانوار" 
توسعه  سازی  مدل  و  پردازی  نظریه  ملی  "همایش 
بخش تعاون" با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی را از دیگر اقدامات این دانشکده در سال 
جاری ذکر کرد.

راه اندازی رشته دکترای جمعیت شناسی در دانشکده علوم اجتماعی

رییس دانشکده فنی و مهندسی انجام چندین 
یک  ایجاد  و  آزمایشگاه ها  تجهیز  پژوهشی،  طرح 
رشته جدید را از جمله اقدامات مهم این دانشکده 

در سال جاری عنوان کرد.
انجام  اقدامات  تشریح  در  سفید  محمد  دکتر 
گرفته گفت: در سال جاری ۷ طرح پژوهشی از سوی 
اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه 

عمران انجام شد.
وی افزود: خرید و نصب و راه اندازی دستگاه های 
جدید همچون دستگاه میکسر بتن گیربکسی، دستگاه 
چکش تراکم مارشال برقی، دستگاه شیر الک، دستگاه 
اکچوئیتور  دستگاه  و  اتوماتیک  تمام  مارشال  جک 
دینامیکی برای شبیه سازی زلزله و دستگاه یو. تی. 
ام. برای گروه عمران از جمله فعالیت های این گروه 

مهندسی در سال جاری بوده است.
درخصوص  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رییس 
گروه  گفت:  دانشکده  این  در  جدید  رشته  ایجاد 
سیستم های  رشته  جاری  سال  در  صنایع  مهندسی 

اقتصادی اجتماعی را ایجاد کرد. 
عضو  یک  مرتبه  ارتقای  مسؤول،  مقام  این 
هیات علمی گروه مهندسی صنایع به مرتبه استادی  
به  مکانیک  مهندسی  گروه  علمی  هیات  دوعضو  و 
در  هیات علمی  دو عضو  دانشیاری و جذب  مرتبه 
گروه مهندسی عمران و مهندسی نساجی را از دیگر 

اقدامات دانشکده در سال جاری برشمرد.

دکتر محمد سفید با اشاره به توانمندی های علمی 
اعضای هیات علمی دانشکده گفت: در سال جاری 
کتاب های "مبانی مکان یابی تسهیالت" و "سیستم های 
فرکانس  "شناسه  کتاب  و  آن"  کاربردهای  و  خبره 

رادیویی" تالیف شد.
وی همایش ها و سمینارها را محل مناسبی برای 
ارایه مطالب جدید دانست و افزود: سمینار مهندسی 
افالطونیان  دکتر سقایی و مهندس  با حضور  کیفیت 

همچنین  و  الکترونیک  جهان  کارخانه  مدیرعامل 
مهندسی  گروه  سوی  از  کارآفرین  دانشگاه  همایش 
در  شادنوش  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  صنایع 
هرچه  ارتباط  و  کارآفرینی  مباحث  تقویت  راستای 

بیشتر دانشگاه و صنعت برگزار شد.
و  آزمایشگاهی  سرویس های  ارایه  سفید  دکتر 

به موسسات خارج از دانشگاه را  کارگاهی مختلف 
گروه  از سوی  که  کرد  عنوان  اقداماتی  جمله  از  نیز 
مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در سال جاری 
به  آزمایشگاهی  و  کارگاهی  دروس  ارایه  با  همراه 
)ع( و حضرت  امام جواد  هنر،  و  علم  دانشگاه های 

رقیه )س( انجام شده است.
وی در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز گروه های 
آموزشی در این دانشکده تصریح کرد:  با توجه به نیاز 
مهندسی  دانشجویان 
مکانیک،  در سال جاری 
دستگاه های تست کشش 
دستگاه  ۲۵تن،  پیشرفته 
آموزش کنترلسرور موتور 
تبرید  سیکل  دستگاه  و 
موتور  دستگاه  و  جذبی 
دستگاه های  به  دیزلی 
گروه  آزمایشگاهی 
مهندسی مکانیک اضافه 

شده است.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و 
صنعت افزود: گروه مهندسی صنایع و نساجی برای پی 
گیری امور مرتبط با کارآموزی و ارتباط با صنایع نساجی، 

کمیته ارتباط با صنعت گروه نساجی تشکیل داد.
دکتر سفید در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری 
بخش قابل توجهی از بودجه ۵۰میلیون تومان  اهدایی 

برای  جمهوری  ریاست  پژوهشی  و  علمی  معاونت 
تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده به تجهیزات 
مورد نیاز شامل نرم افزار طراحی لباس ویندا، دستگاه 
فیوزینگ در کارگاه دوخت، دستگاه آزمون کشش نخ 
و الیاف و دو دستگاه چرخ خیاطی در کارگاه دوخت 

گروه مهندسی نساجی هزینه شده است. 
رییس دانشکده فنی و مهندسی با اشاره به اقدامات 
گفت:  آزمایشگاه ها  تکمیل  راستای  در  شده  انجام 
آزمایشگاه نانو بیوفناوری و الکتروریسی با هدف انجام 
پژوهش در زمینه نانوبیومنسوجات در گروه مهندسی 

نساجی راه اندازی شده است.
شرکت فعال در نمایشگاه فن بازار با هدف معرفی 
فعالیت های علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی، 
دانش آموختگی تعداد ۶نفر از دانشجویان دکترای گروه 
مهندسی صنایع از دیگر اقدامات مهمی است که رییس 
بدان  مهندسی در گزارش ساالنه خود  فنی  دانشکده 

اشاره کرد.

تدوین برنامه راهبردی دانشکده علوم پایه تا افق 14۰۰ 
رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد تدوین 
برنامه راهبردی برای این دانشکده تا افق 1400 را 
از مهمترین اقدامات این دانشکده در سال جاری 

عنوان کرد.
دکتر محمدرضا نورباال با تاکید بر اهمیت برنامه 
ریزی راهبردی در توسعه و اعتالی فعالیت ها، افزود: 
این برنامه به نوعی تصویر رسمی آینده دانشکده و 

راهبردی برای دستیابی به اهداف متعالی آن است.
وی در ادامه به برگزاری دو کارگاه آموزشی کارگاه 
مبانی بیوانفورماتیک و طراحی پلیمر و کارگاه تئوری 

دانشجویان  شرکت  با  ان ای  دی  استخراج  عملی  و 
کرد  شناسی  زیست  گروه  در  استان  دانشگاه های 
زیست  و  شیمی  گروه های  در سال جاری  افزود:  و 
شناسی  با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری 
یزد در برگزاری مسابقات روباتیک و تشریح مشارکت 

کردند.
دکتر نورباال همچنین افزود: در هفته پژوهش در 
این هفته در دانشگاه یزد  بازار که در  نمایشگاه فن 
برگزار شد گروه های شیمی و زمین شناسی دانشکده 

حضور فعالی داشتند.

نمودن  تجهیز  به  اشاره  با  نورباال  دکتر 
آزمایشگاه های این دانشکده گفت: سفارش و خرید 
تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه های دانشکده 
از اولویت های دیگر دانشکده است که پی گیری های 
برای  آر  سی  پی  تایم  رییل  دستگاه  شده،  انجام 
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک و دستگاه جی سی برای 

آزمایشگاه شیمی خریداری شده است.
وی در پایان از پی گیری خرید یک سری نمونه 
و  شناسی  زمین  گروه  برای  موزه ای  و  آزمایشگاهی 
تعمیر و راه اندازی دستگاه های مستعمل آزمایشگاه ها 

و جذب اعتبارات ستاد توسعه زیست فناوری برای 
تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک خبرداد.

انجام طرح های پژوهشی و تجهیز آزمایشگاه ها در دانشکده فنی و مهندسی 

در  امسال  ماه  بهمن  فیزیک  دانشکده  رییس 
گزارشی  از چاپ بیش از 200 مقاله آی اس آی، 
علمی پژوهشی و کنفرانسی از سوی اعضای هیات 

علمی این دانشکده در یک سال گذشته خبر داد.
دکتر حسین مختاری گفت: استادان این دانشکده 
آخرین  تهران  فنآوری  نانو  نمایشگاه  در  شرکت  با 
که  کردند  ارایه  زمینه  این  در  را  دستاوردهایشان 
ساخت کاشی های خودتمیز شونده با تکنولوژی نانو 
و محصوالت دانش بنیان و مواد نانوفوتونیک از جمله 

این دستاوردهاست.
هیات  عضو  و حضور  کنفرانس   ۳۷ در  شرکت 
و  کاشی  بین المللی  همایش  در  دانشکده  علمی 
سرامیک تهران به عنوان سخنران اصلی از افتخارات 

این دانشکده در سال جاری است.
این  علمی  هیات  اعضای  از  افزود: جمعی  وی 
دانشکده نیز در سال جاری به کشورهایی مانند کره 

جنوبی، سوییس و هندوستان اعزام شدند.
هیات  اعضای  محوری  نقش  به  مختاری  دکتر 
علمی در ارتقای کیفیت فعالیت های علمی و آموزشی 
هیات  دو عضو  ارتقای  از  و   کرد   اشاره  دانشکده 
علمی این دانشکده به مرتبه های استادی و دانشیاری 
به  علمی  هیات  جدید  عضو   ۶ جذب  همچنین  و 

دانشکده در سال جاری خبرداد.
وی افزود: با توجه به اهمیت ارتباط دانشگاه با 
صنعت مواردی نظیر تولید کاشی و سرامیک خودتمیز 
شونده با همکاری شرکت کاشی مسعود و همچنین 
اجرای پروژه مشترک طرح سالمت با دانشگاه علوم 

پزشکی را از جمله اقدامات دانشکده در این زمینه 
عنوان کرد. 

همچنین با هدف ارتقای سطح دانش دانشجویان 
یکی از اقداماتی که این دانشکده در سال جاری انجام 
جمله  از  که  بود  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  داد 
لینوکس  با  آشنایی  ریتولد،  آموزشی  کارگاه های  آنها 
پردازش  ابزار  با  آشنایی  و  پاشندگی  مدل  مقدماتی، 

تصویر بود.
دکتر حسین مختاری ادامه داد: تجهیز و راه اندازی 
برای  تجهیز سیستم حفاظتی  از جمله  آزمایشگاه ها 
آزمایشگاه  و  ای.ام.  اس.  پژوهشی  آزمایشگاه های 
نانو  آزمایشگاه  تکمیلی  تجهیزات  نظری،  فیزیک 
با  مقاومت  گیری  اندازه  اندازی سیستم  راه  فیزیک، 
دما و مغناطو مقاومت همچنین راه اندازی آزمایشگاه 

کوره  دو  خرید  و  وی.دی.  سی.  سیستم  و  پالسما 
آزمایشگاهی از دیگر اقدامات این دانشکده در سال 

جاری بوده است.
فرهنگی  علمی  نشریه  انتشار  از  درپایان  وی 
فناوری  چرخه  عنوان  با  فیزیک  دانشکده  با  مرتبط 

برای اولین بار در سال جاری خبرداد.

هیأت علمی دانشکده فیزیک امسال بیش از 2۰۰ مقاله نوشتند 
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رییس دانشکده هنر ومعماری از برگزاری بیش 
از 20 همایش و کارگاه آموزشی در یک سال گذشته 

در دانشکده هنر و معماری خبرداد.
اللهی گفت: یکی از  دکترسیدمحمدحسین آیت 
مهمترین همایش های برگزار شده در این دانشکده، 
همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری 
و برگزاری نمایشگاه و کارگاه پژوهشی در این زمینه 

است.
همایش های  برگزاری  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
علمی و تخصصی، به برگزاری همایش و گردهمایی 
فعاالن  حضور  با  شهرساز  جهانی  روز  بزرگداشت 
با  همزمان  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرسازی  عرصه 
افتتاح  ویژه  به  تحصیلی  سال  آغاز  گرامیداشت  
بزرگداشت  مراسم  معماری،  دکترای  دوره  رسمی 
پدر معماری ایرانی استاد پیرنیا نیز در این دانشکده 

برگزار شد.
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  اللهی  آیت  دکتر 

را در راستای افزایش اطالعات و دانش روز بسیار 
مهم دانست و افزود: این دانشکده موفق به برگزاری 
چندین کارگاه آموزشی بری دانشجویان این دانشکده 
شده است. کارگاه آشنایی با تجارب مداخله در بافت 
تاریخی یزد، کارگاه های روش تحقیق، کارگاه معماری 
خاک فشرده با حضور ژان ماری از فرانسه و کارگاه 
هم اندیشی باززنده سازی ارزش ها در بافت تاریخی 
ازجمله کارگاه های برگزار شده در سال جاری است.

وی با اشاره به اهمیت قنات در شهر یزد گفت: 
این دانشکده، کارگاه بین المللی احیای قنات های فعال 
یزد را با همکاری دانشگاه مونت پلیه فرانسه و مرکز 

بین المللی قنات برگزار کرد.
باغ  در  فشرده  خاک  دیواره  اجرایی  کارگاه  وی 
را یکی از مهمترین کارگاه های برگزار شده در سال 
جاری عنوان کرد و افزود: عالوه بر این، کارگاه نظری 
اجرایی دیواره خاک فشرده با همکاری دانشگاه کراتر 
و پژوهشکده گرنوبل فرانسه در این دانشکده برگزار 

شد.
دانش  و  توانمندی  به  اشاره  با  اللهی  آیت  دکتر 
باالی اعضای هیات علمی این دانشکده  وهمکاری 
و  مطالعات  انجام  یزد،  شهر  پروژه های  در  آنان 
طراحی شهری و ساماندهی بعضی از بلوارهای شهر 
یزد، طراحی کمربند شمالی شهر یزد، طرح عاملیت 

همکاری  با  امیرچخماق  میدان  ساماندهی  چهارم 
شهرداری یزد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
یزد و بررسی پروژه های اجرایی روستایی را از جمله 

اقدامات این دانشکده در سال جاری عنوان کرد.
خانه  احیای  و  مرمت  پروژه  پیشبرد  افزود:  وی 
شفیع پور، مرمت و ساماندهی دربند مرتاض، توسعه 
ساماندهی و تجهیز کارگاه ماکت و تجهیز و ارتقای 
کیفیت کالبدی خانه الری ها برای  گروه دکترا از دیگر 

اقدامات این دانشکده در سال جاری است.
نشست های  برگزاری 
مسایل  خصوص  در  متعدد 
مختلف معماری و شهرسازی 
این  اندیشمندان  حضور  با 
دوره  اولین  برگزاری  رشته، 
ورودی های  دفاعیه  جلسات 
نقاشی،  ارشد  کارشناسی 
برگزاری بیستمین سالگرد راه 
اندازی رشته نقاشی، حضور 
بازار،  فن  نمایشگاه  در  فعال 
دانش  گردهمایی  برگزاری  
آموختگان دانشکده در تاریخ 
برگزاری   ،۹۳ خردادماه  سوم 
هنری،  نمایشگاه  چندین 

در  فرانسوی  هنرمند  انار  نیایش  پروژه  در  همکاری 
دیگر  از  قنات،  همایش  حاشیه  در  آباد  دولت  باغ 
که  است  جاری  سال  در  دانشکده  این  فعالیت های 

دکتر آیت اللهی آن را بیان کرد.
رشته  اندازی  راه  حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
گرافیک، معماری – انرژی، منظر، راه اندازی فصل 
دکترای  رشته  اندازی  راه  و  پژوهشی  علمی  نامه 
دانشکده  این  کاری  اولویت های  در  طراحی شهری 

قرار دارد.

مهمترین اقدامات دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

دانشکده هنر و معماری
 امسال بیش از 2۰ همایش و کارگاه آموزشی برگزارکرد 

رییس دانشکده معدن و متالورژی اخذ مجوز 
و  تحلیلی  روشهای  نشریه  برای  پژوهشی  علمی 
نشریات  کمیسیون  از  معدن  مهندسی  در  عددی 
مجوز  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  علمی 
گروه  چهار  با  معدن  مهندسی  پژوهشکده  تأسیس 
پژوهشی را از جمله اقدامات مهم این دانشکده در 

سال جاری عنوان کرد.
دکتر جواد غالم نژاد با اشاره به پیگیری های الزم 
دانشکده  این  در  جدید  رشته های  اندازی  راه  برای 
گفت: راه اندازی رشته مهندسی نفت گرایش اکتشاف 
در مقطع کارشناسی ارشد و موافقت شورای دانشگاه 
کارشناسی  مقطع  در  معدن  استخراج  رشته  ایجاد  با 
ارشد از جمله دستاوردهای دانشکده طی یک سال 

گذشته در این زمینه بوده است.
رییس دانشکده معدن افزود: با توجه به اهمیت 
برگزاری کنفرانس و افزایش سطح علمی دانشجویان، 
این دانشکده توانست در سال جاری مجوز برگزاری 

از  را  ایران  فناوری های معدنکاری  کنفرانس  دومین 
شورای پژوهشی دانشگاه دریافت کند.

عنوان  چهار  چاپ  به  همچنین  نژاد  غالم  دکتر 
در  دانشکده  این  علمی  هیات  اعضای  تألیف  کتاب 

سال ۹۳ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه پژوهشکده مهندسی معدن اولین 
عضو هیات علمی پژوهشی را در سال جاری جذب 
نیز موفق به  کرد افزود: دانشکده معدن و متالورژی 

جذب چهارعضو هیات علمی جدید شد.
متالورژی،  و  معدن  دانشکده  رییس  گفته  به 
گری  ریخته  آزمایشگاه  استانداردسازی  و  تجهیز 

گروه مهندسی مواد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه 
ژئوشیمی و تجزیه مواد معدنی در گروه اکتشاف معدن 
و راه اندازی آزمایشگاه فلوتاسیون و تکمیل و تجهیز 
در  آرایی  کانه  و  بیوهیدرومتالورژی  آزمایشگاه های 
گروه استخراج معدن از دیگر اقدامات انجام شده در 

یک سال گذشته در این دانشکده است.
همایش  برگزاری  به  همچنین  نژاد  غالم  دکتر 
در  مواد  مهندسی  دانشجویان  و  آموختگان  دانش 
سال جاری اشاره کرد و گفت: چنین اقداماتی نیز گام 
موثری در مسیر افزایش همدلی و تجلیل از تالشهای 

علمی و آموزشی این عزیزان به شمار می رود.

اخذ اعتبار علمی پژوهشی نشریه و مجوز تأسیس پژوهشکده

 در دانشکده معدن و متالورژی

کویرشناسی  و  طبیعی  منابع  دانشکده  رییس 
شده  انجام  برنامه های  و  اقدامات  یزد  دانشگاه 
فعالیت های  تفکیک  به  را  دانشکده  این  ساله  یک 

آموزشی پژوهشی تشریح کرد.
دکتر اصغر مصلح آرانی در خصوص عقد تفاهم 
پروژه  و  یزد  دانشگاه  بین  مشترک  همکاری  نامه 
هدف  با  پروژه  این  کرد  اظهار  منارید  بین المللی 
پارچه  یک  مدیریت  در  سازمانی  انسجام  و  تقویت 
منابع طبیعی یکی از اقدامات برجسته این دانشکده 

در سال جاری بوده است .
انجام  پژوهشی  فعالیت های  خصوص  در  وی 
منابع  دانشکده  گفت:  در سال جاری  دانشکده  شده 
قرارداد  چند  عقد  به  موفق  جاری  سال  در  طبیعی 
عقد  که  است  تحقیقاتی شده  و  پژوهشی  طرح های 
با عنوان "ارزیابی  بین المللی  قرارداد طرح پژوهشی 
آبخیز  در حوزه  کربن  ترسیب  زیستی  تنوع  پتانسیل 
بهاباد یزد و ارایه راهکارهای عملی برای تنوع زیستی 

و افزایش ترسیب کربن" یکی از آنهاست.
و  طبیعی  منابع  دانشکده  رییس  گفته  به 

کویرشناسی، عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی  خارج 
از دانشگاه نظیر جنگلداری چندمنظوره در دهستان 
ایثار، مطالعه توجیهی و تفصیلی منطقه حفاظت شده 
بحر آسمان استان کرمان و مناطق مستعد جنگلکاری 
در حوزه شیرکوه یزد از دیگر اقدامات این دانشکده 

در سال جاری است.
دکتر مصلح آرانی همچنین به کسب جوایز علمی 
و پژوهشی از سوی اعضای هیات علمی گروه محیط 

زیست اشاره کرد که نمونه آن همکاری 
عضو هیات علمی این دانشکده در طرح 
آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت  بین المللی 

است.
برگزاری همایش های علمی را  وی 
دانشگاهیان  علمی  سطح  ارتقای  برای 
منابع  دانشکده  افزود:  و  دانست  مفید 
کنفرانس  طبیعی در سال جاری سومین 
همایش  نهمین  و  بادی  فرسایش  ملی 
و  ایران  آبخیزداری  مهندسی  علوم  ملی 
همچنین دومین جشنواره ملی دانشجویی 

توسعه پایدار را برگزار کرد.
آرانی،  مصلح  دکتر  گفته  به  بنا 
در  دانشکده  این  که  دیگری  فعالیت 
زمینه پژوهشی انجام داده، انتشار کتاب 

با عنوان "کاربرد روش های پیشرفته آماری در مناطق 
کیانی  دکتر  تالیف  یزد  دانشگاه  انتشارات  در  طبیعی 
علمی  و   ISI مقاله  زیادی  تعداد  ارایه  همچنین  و 

دانشکده  علمی  هیات  اعضای  سوی  از  پژوهشی 
 Global است. وی همچنین از چاپ ترجمه کتاب

desert outlook  در آینده نزدیک خبرداد.
دانشجوی  اولین  آموختگی  دانش  افزود:  وی 
دکترای آبخیزداری یکی دیگر از فعالیت های آموزشی 

دانشکده بود که در سال جاری انجام شد.
رییس دانشکده منابع طبیعی گفت: با توجه به نیاز 
دانشکده و پیگیری های انجام شده رشته جنگلشناسی 

از  و  اندازی  راه  سال جاری  در  جنگل  اکولوژی  و 
بهمن ماه جاری پذیرش دانشجو در این رشته آغاز 
شد همچنین اولین گروه دانشجوی بیابان زدایی در 

مقطع دکترا در سال تحصیلی جدید پذیرش شدند.
کسب رتبه اول و دوم آزمون کارشناسی ارشد در 
رشته مدیریت بیابان و پذیرش تعداد زیادی از دانش 
آموختگان کارشناسی ارشد این دانشکده در آزمون 
دکترا از دیگر افتخارات این دانشکده است، که این 

مقام مسؤول در سخنان خود به آن اشاره کرد.
 دکتر مصلح آرانی تصریح کرد: باهدف ارتقای 
سال  در  دانشکده  این  آموزشی  علمی  فعالیت های 
آزمایشگاه  خاک،  بیولوژی  آزمایشگاه  جاری، 
فیزیولوژی  آزمایشگاه  و  خاکشناسی  پیشرفته 

گیاهی راه اندازی و تجهیز شده است.
سازنده  ارتباط  ایجاد  خصوص  در  وی 
دانشکده با ادارات و سازمان ها گفت: تقویت 
ارتباط پژوهشی حوزه و دانشگاه و همچنین 
خصوص  در  همفکری  و  پژوهشی  ارتباط 
منابع  کل  اداره  با  استانی  بزرگ  پروژه های 
بوده  دانشکده  این  اقدامات  دیگر  از  طبیعی 

است.
کارگاه های  برگزاری  کرد:  تصریح  وی 
مناسبت های  برگزاری  آموزشی،  مختلف 
با  همکاری  دانشکده،  با  مرتبط  مختلف 
انجمن علمی ارزیابی محیط زیست و تجهیز 
گلخانه تحقیقاتی واقع در پردیس خوابگاهی۲ 
)برادران( از دیگر اقدامات پژوهشی این دانشکده در 

سال جاری بوده است.

تنها با دل می توان به درستی دید، آنچه ضروری است، از نظر ناپیداست
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دانشگاه  ریاست  حوزه  مدیر  و  رییس  مشاور 
فعالیت های  و  رشد  به  رو  روند  به  اشاره  با  یزد 
اهداف  به  دستیابی  مسیر  در  یزد  دانشگاه  گسترده 
چشم انداز آن، مهمترین اقدامات حوزه ریاست را 

در یک سال گذشته بیان کرد.
دکتر سید محمود زنجیرچی با اشاره به رویکرد 
جدید دانشگاه برای استفاده حداکثری از خرد جمعی 
موجود  انسانی  منابع  و  سرمایه ها  از  مندی  بهره  و 
گفت: یکی از سیاست های دانشگاه در دوره مدیریت 
و  افراد  به  احترام  بر  مبتنی  رویکرد  پایه  بر  جدید 
همچنین ایجاد فضای اعتماد و همدلی استوار است.

در  سازی  شفاف  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
مدیریت تاکید کرد: شفاف سازی در مدیریت یکی از 
سیاست های دانشگاه است که بر این اساس اقدامی 
که صورت گرفته است نظام ارزشیابی افراد، ارزیابی 
ارزیابی  نهایت  در  هاو  دانشکده  گروه ها،  عملکرد 

دانشگاه تقویت می شود.
دکتر زنجیرچی تشکیل مجمع مشورتی دانشگاه 

را از جمله اقدامات مهم حوزه ریاست عنوان کرد که 
در راستای توسعه و تقویت تفکر و تصمیمات جمعی 
در دانشگاه است. وی همچنین احیای نظام پیشنهادها 
و راه اندازی سامانه الکترونیک مختص به آن را از 
دیگر اقدامات مهم و موثر در این راستا ارزیابی کرد.

مشاور رییس دانشگاه افزود: پرهیز از شتابزدگی 
و ساماندهی و بهینه سازی امکانات موجود همچنین 
تمرکز زدایی از فرایندها، از دیگر سیاستگذاری های 

مهم و تعریف شده در این دوره است.
دکتر زنجیرچی اظهار کرد: انتخاب افراد، ارزیابی، 
پیوند  با فرهنگ  فعالیت ها  تمام  نظارت و  پاداش و 
کارکنان  انگیزشی  مکانیزم های  از  استفاده  و  خورده 
از جمله اقداماتی است که در یک سال اخیر انجام 
فرایندهای  سپاری  برون  کرد  تاکید  وی  است.  شده 
قابل واگذاری نیز جزو راهبردهای اجرایی این دوره 

تعریف شده است.
منظور  به  کرد:  تصریح  ریاست  مدیرحوزه 
ساماندهی مصرف انرژی در دانشگاه یزد، کمیته آب 

اقدامات  از  یکی  به عنوان  که  انرژی تشکیل شد  و 
مهم این حوزه نقش موثری در اصالح الگوی مصرف 
و صرفه جویی در بخش های آب و انرژی به شمار 

می رود.
به  بخشی  هویت  به  اشاره  با  زنجیرچی  دکتر 
کرد:  بیان  آن ها  استقرار  در  بازنگری  و  مجموعه ها 
است  داده  انجام  راستا  این  در  دانشگاه  که  اقدامی 
ساماندهی فضای فیزیکی دانشگاه و باالبردن کیفیت 

بوده است.
تاکید شده است  مدیریت جدید  در  افزود:  وی 
که در انتخاب مدیران گروه ها و روسای دانشکده ها 
برگزاری  شود.  استفاده  علمی  هیات  دیدگاه های  از 
جلسات منظم با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات 
علمی از دیگر اقداماتی است که این مقام مسؤول بر 

آن تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش نخبگان در ارتقای 
دانشگاه گفت: یکی از اقداماتی که دانشگاه در این 
و حمایت  شناسایی، جذب  است  داده  انجام  راستا 

از نخبگان است.
در  فناوری  کاربری  توسعه  زنجیرچی  دکتر 
فرایندهای سازمان مانند ایجاد کارت هوشمند، کنترل 
ترافیک هوشمند و مدیریت یکپارچه نرم افزارها را 
از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در یک سال گذشته در 

دانشگاه یزد به انجام رسیده است..
وی همچنین با اشاره به نقش اساسی رسانه های 
ضرورت  عمومی،  افکار  به  دهی  شکل  در  گروهی 
تعامل با آنها را خاطر نشان کرد و افزود: در یک سال 
اخیر تقویت ارتباط سازنده با رسانه های گروهی به 
طور جدی و مستمر در اولویت فعالیت های فرهنگی 

و اطالع رسانی این حوزه بوده است.

رویکرد جدید در مدیریت دانشگاه
 بستر مناسبی برای رشد و بالندگی این مجموعه فراهم آورده است

یزد  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  مدیر 
دفتر،  این  از عملکرد یک ساله  گزارشی  ارایه  با 
اساسی  و  مهم  را  جامعه  در  یزد  دانشگاه  نقش 
توصیف کرد و افزود: دانشگاه برای جامعه همانند  
به  باید  و  شمسی،  منظومه  برای  است  خورشید 
از  هم  و  درون  از  هم  انرژی  اصلی  منبع  عنوان 

بیرون خورشیدگونه بدرخشد و گرما ببخشد.
اینکه  به  اشاره  با  علمدار  اصغر  علی  دکتر 
دانشگاه  عملكرد  و  كیفیت  ارزیابي  و  نظارت 
می شود  ضعف  و  قوت  نقاط  شناخت  به  منجر 
گفت: در پرتو نتایج حاصل از آن، مسیر فعالیت ها 
نظر،  مورد  اهداف  به  رسیدن  برای  اقدامات  و 

مشخص می شود.
دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  گفت:  وی 
اقداماتی  مهمترین  از  یکی  گذشته،  سال  یک  در 
درونی  ارزیابی  طرح  اجرای  است  داده  انجام  که 

پژوهشی  قرارداد  انعقاد  با  آموزشی  گروه های  در 
بوده است.

کیفیت  شرایط  بهبود  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
افزایش  افزود:  استان  دانشگاه های  در  تحصیل 
از  دوره ای  بازدیدهای  در  عمل  دقت  و  جدیت 
به  بازرسی  نتیجه  انتقال  و  استان  مختلف  مراکز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تاثیرگذاری 
نظارت  دفتر  اقدامات  ازجمله  گیری  ها،  در تصمیم 

و ارزیابی دانشگاه در این دوره بوده است.
ارتقای  کمیته  تشکیل  ادامه،  در  علمدار  دکتر 
سالمت اداری و مقابله با فساد را از دیگر اقدامات 
یزد  دانشگاه  که در سال جاری در  دانست  موثری 

صورت گرفت. 
نظامهاي  در  ارزیابي  و  نظارت  كاركرد  وی 
دفتر  کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  را  دانشگاهي 
صورت  ارزیابی  و  بامطالعه  ارزیابی  و  نظارت 

ضمن  دانشکده ها  آموزشی  گروه های  جلسه های 
برداشت نکات ارزنده آن ، تطابق آن را با قوانین و 

مقررات دانشگاه مورد بررسی قرار داد.
به اهمیت جایگاه اعضای هیات  با اشاره  وی 
و  نظارت  دفتر  کرد:  تصریح  دانشگاه  در  علمی 
ارزیابی به منظور بهره مندی از دیدگاه های اعضای 
هیأت علمی و افزایش سهم آنان در نظام مدیریتی 
نظرخواهی  و  اندیشی  هم  نشست های  دانشگاه، 
رؤسای  انتخاب  برای  علمی  هیات  اعضای  از 
کرده  برگزار  نیز  را  گروه ها  مدیران  و  دانشکده ها 

است.
برای  توجیهی  جلسات  برگزاری  علمدار  دکتر 
استخدام  بدو  در  وارد  تازه  علمی   هیات  اعضای 
تصریح  و  برشمرد  دفتر  این  اقدامات  دیگر  از  را 
و  افزایی  دانش  طرح  اجرای  راستای  در  کرد: 
توانمندسازی اعضای هیات علمی، این دفتر اقدام 

و  نظارت  مدیر  کرد.  آموزشی  کارگاه  برگزاری  به 
برای  کانونی  ایجاد  به  همچنین  دانشگاه  ارزیابی 
و  دانشجویان  شکایات  و  انتقادات  به  رسیدگی 
در  نهایی  نتیجه  تا حصول  گیری  پی  و  آن  بررسی 

سال جاری اشاره کرد.
مناقصه های  جلسات  در  شرکت  هچنین  وی 
دیگر  از  را  دانشگاه  در  شده  برگزار  مختلف 
یک  در  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  اقدامات 

سال گذشته عنوان کرد.

دانشگاه یزد باید خورشیدگونه بدرخشد و گرما ببخشد

دانشگاه  سیاستگذاری  مشورتی  مجمع  دبیر 
مهمترین فعالیت های این مجمع در سال 93 را 

تشریح کرد.
جاری  سال  در  گفت:  بزرگ  سیدمحمد  دکتر 
پس از تصویب آیین نامه مجمع در فروردین ماه 
۹۳، اعضای مجمع با نظرخواهی از اعضای هیات 
علمی، انتخاب شدند و اولین جلسه آن با حضور 

تمامی اعضا در خرداد ۹۳ برگزار شد.
وی این مجمع را به عنوان اتاق فکر دانشگاه 

در انتخاب رویکردهای کلی برای حرکت در مسیر 
دستیابی به اهداف این مجموعه عنوان کرد و افزود: 
این مجمع تا کنون 8 نشست را برگزار کرده است 
نحوه  استراتژیک،  دغدغه های  مانند  مواردی  و 
فعالیت پردیس خودگردان و تشکیل پردیس های 
ارزیابی  شاخص های  و  دانشکده ها  و  تخصصی 
مورد  آموزشی  گروه های  و  دانشکده ها  عملکرد 

بررسی قرار گرفت.
دبیر این مجمع در ادامه با تاکید بر استفاده از 

خرد جمعی و تجربیات اعضای هیات علمی در 
چشم  پیشنهادی  سند  بررسی  دانشگاه،  مدیریت 
و  ساله  هفت  افق  یک  برای  یزد  دانشگاه  انداز 
در سند  نظر  مورد  پیشنهاد شاخص های  و  تعیین 
برای  کمی  مقادیر  تعیین  همچنین  انداز  چشم 
برنامه ششم  پایان  در  شده  انتخاب  شاخص های 
این  در  بررسی  مورد  موارد  دیگر  از  را  توسعه 

نشست ها عنوان کرد.

مجمع مشورتی سياستگذاری دانشگاه چراغی فراراه آينده

دانشگاه  اداری  تحول  و  بودجه  برنامه،  مدیر 
و  اقدامات  از  برخی  تشریح  به  گزارشی  در 
تالش های مداوم این دفتر برای شروع یک تحول 

برنامه محور در این دانشگاه پرداخت. 
دکتر محمد مهدی لطفی احیا و راه اندازی نظام 
پیشنهادها و سامانه نرم افزاری مربوط به آن را از 
جاری  سال  در  مدیریت  این  مهم  اقدامات  جمله 
عنوان کرد و افزود: عالوه بر این در راستای هزینه 
و  دفتر طرح  نیز   دانشگاه  مختلف  یابی حوزه های 
برنامه فاز اول سامانه هزینه یابی دانشگاه را طراحی 
و راه اندازی  کرد و راه اندازی و طراحی فازهای 
۲ و ۳ این سامانه در دستور کار این مدیریت قرار 

دارد.

با  دانشگاه  راهبردی  سند  تدوین  وی،  گفته  به 
همکاری مجمع مشورتی، تدوین تشکیالت تفصیلی 
پردیس های  مدیریت  نامه  آیین  تدوین  و  دانشگاه 
دانشگاه برای پیشنهاد به هیات امنا از دیگر اقدامات 

این مدیریت در یک سال اخیر است.
دکتر لطفی با بیان اینکه پیاده سازی نظام بودجه 
ریزی عملیاتی در دانشگاه یزد از جمله برنامه های 
مهم این دفتر است افزود: در سال جاری مدل توزیع 
معاونت  مشارکت  با  دانشکده ها  بودجه های جاری 
برای  مدلی  پیشنهاد  و  شد  پیشنهاد  مالی  و  اداری 
توزیع کامل بودجه های دانشکده های دانشگاه نیز در 

اولویت کاری این حوزه قرار گرفت.
عملکرد  ارزیابی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 

دانشکده ها گفت: در این راستا طراحی و راه اندازی 
یک سامانه جامع در دست اقدام است و عالوه بر 
)گروه ها،  دانشگاه  تشکیالت  اصالح  نامه  آیین  آن، 
دانشکده ها و پردیس ها( نیز در سال جاری تدوین 
شد و مراحل اولیه تصویب آن نیز در هیات امنای 

دانشگاه به انجام رسید.
تدوین  اداری  تحول  و  بودجه  برنامه،  مدیر 
پیاده  نامه  نظام  تدوین  و  دانشگاه  جامع  طرح 
جمله  از  را  دانشگاه  اطالعاتی  سیستم های  سازی 
برنامه های اصولی این مدیریت عنوان و با اشاره به 
اهمیت سطح بندی و تعیین حق مسؤولیت مدیران 
در  کرد:  خاطرنشان  دانشکده ها  رؤسای  و  گروه ها 
این خصوص مدل ویژه ای از سوی مدیریت برنامه 

و بودجه با مشارکت معاونت اداری و مالی پیشنهاد 
شده است.

وی طراحی سامانه دبیرخانه جذب هیات علمی 
جاری  سال  در  مدیریت  این  اقدامات  دیگر  از  را 
ذکر کرد و از راه اندازی و طراحی سامانه آموزش 

کارکنان در آینده نزدیک خبر داد.

 يک سال تالش مداوم برای شروع يک تحول برنامه محور

اگر به خطا رفتی از برگشتن مترس



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
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رییس روابط عمومی دانشگاه از تولید  انتشار 
بیش از یکهزار و 500 خبر و گزارش در رسانه های 
گروهی اعم از خبرگزاری ها، مطبوعات، صداوسیما 

و سایت های خبری در یک سال گذشته خبر داد.
سعید دشتی زاد برگزاری کنفرانس های خبری را 
فرصت مناسبی برای تبیین فعالیت های یک سازمان 
روابط  گفت:  و  دانست  رسانه های جمعی  طریق  از 
عمومی دانشگاه در سال جاری موفق به برگزاری سه 
با استقبال  کنفرانس خبری در این دانشگاه شد که 

مناسب اصحاب رسانه همراه بود.
رییس روابط عمومی در خصوص انتشار نشریه 
داخلی دانشگاه هم گفت: این حوزه با انتشار نشریه 
داخلی روابط عمومی با نام رعد گزیده ای از مهمترین 
تاکنون  که  کرده  منتشر  را  دانشگاه  ماهیانه  اخبار 
گفته وی  به  است.  رسیده  به چاپ  آن  از  ۵ شماره 
توزیع این نشریه در میان دانش آموزان ممتاز استان و 
همچنین ادارات مرتبط با دانشگاه می تواند به عنوان 
یک کانال ارتباطی موثر میان دانشگاه و مخاطبان ویژه 
آن عمل کند. دشتی زاد همچنین از چاپ یک شماره 
از نشریه رعد به عنوان ویژنامه معرفی دانشگاه برای 

دانشجویان تازه وارد خبرداد.
و  انعکاس  دریافت،  ویژه  گفتمان  تاالر  ایجاد 
ایجاد  و  دانشگاهیان  دیدگاه های  به  پاسخگویی 
بخش نظرسنجی در صفحه اینترنتی  روابط عمومی 

اندیشه ها در صفحه روابط  و همچنین ایجاد بخش 
عمومی از دیگر اقدامات انجام شده در روابط عمومی 

دانشگاه در یک سال گذشته است.
وی تدوین شیوه نامه تبلیغات در سطح دانشگاه 
تبلیغاتی در سطح  اندازی ۱۰بیلبورد  و نصب و راه 

دانشگاه را از دیگر  اقدامات این اداره برشمرد.
جذب  هدف  با  کرد:  تصریح  زاد  دشتی  سعید 
هرچه بیشتر افراد نخبه به دانشگاه یزد این واحد در 
دانش  از  گروه  از ۵  بیش  بازدید  برنامه  سال جاری 

آموزان ممتاز مدارس استان را فراهم کرده است.
وی آماده سازی سرود دانشگاه و به روز رسانی 
آن را یکی دیگر از اقدامات این اداره در سال جاری 
عنوان کرد و از تهیه و پخش مستند پنج قسمتی معرفی 
دانشگاه در شبکه آموزش سیما ویژه دانش آموزان و 

داوطلبان کنکور سراسری  خبرداد.

نامگذاری  اهمیت  به  توجه  ا  افزود:  زاد  دشتی 
مناسب اماکن و معابر دانشگاه کمیته نامگذاری اماکن 
و  دانشگاه  رییس  ریاست  به  یزد  دانشگاه  معابر  و 

دبیری روابط عمومی تشکیل شد. 
وی افزود: در سال جاری آیین نامه مناسبی برای 
اجاره و تخصیص سالن های آمفی تئاتر و منتظرقائم 

تدوین و در هیأت رییسه دانشگاه تصویب شد.
طرح  اول  مرحله  اجرای  از  همچنین  وی 
اماکن  معرفی  و  راهنما  تابلوهای  ساماندهی 
و  هدایا  و  دانشگاه  مهرهای  و  سربرگ ها  دانشگاه، 
تدوین  و  تهیه  افزود:  و  داد  خبر  تبلیغاتی  بسته های 
کتابچه های راهنمای انگلیسی و معرفی توانمندی های 
آزمایشگاهی دانشگاه از دیگر فعالیت های این اداره 

در سال جاری بوده است. 

تولید و انتشار بیش از 15۰۰ عنوان خبر و گزارش در رسانه ها

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 
دانشگاه یزد از برگزاری 42 جلسه هیات اجرایی 
در دانشگاه و تصویب 301 مصوبه در بازه زمانی 

بهمن 92 تا بهمن 93خبر داد.
دکتر فضل اهلل ادیب نیا با اشاره به وظایف این 

هیات در خصوص متقاضیان راتبه تحصیلی گفت: در 
پی جلسات برگزار شده،۹۰ مورد از پرونده های راتبه 
تحصیلی بررسی شده که طی آن ۱8 پرونده مورد تایید 

قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش محوری و سازنده اعضای 
در  امسال  که  جلساتی  در  کرد  اظهار  علمی  هیات 
دانشگاه برگزار شد ۳۰ مورد از پرونده های استخدام 
وی  رسید.  نتیجه  به  آن  مورد   ۱۶ و  بررسی  پیمانی 
افزود: همچنین در جلسات برگزار شده ۵۰ مورد از 
درخواست هایی که متقاضیان خواستار تجدید نظر 

بودند، بررسی شد.
دکتر ادیب نیا تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی 
که هیات اجرایی جذب در جلسات برگزار شده مورد 

محل  تعیین  نامه های  از  مورد  دادند۳۲  قرار  بررسی 
خدمت و جایابی اعضای هیأت علمی بوده است.

اعضاي  انتقال  و  مأموریت  اینکه  بیان  با  وی 
مقررات  و  نامه  ها  آیین   چارچوب  در  هیأت علمي 
جذب  اجرایی  هیات  وظایف  از  یکی  مربوطه 
از  مورد   ۲۱ ساله  یک  زمانی  بازه  در  افزود:  است 
هیات  اعضای  ماموریت  و  انتقال  درخواست های 
علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 

با ۱۴ مورد آن موافقت شد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد وحدت رویه در 
هیات  در  عضویت  داوطلبان  بررسی صالحیت های 
علمی در خصوص پرونده های تبدیل وضعیت بورس 
پرونده های  از  مورد   ۲۰ سال،  یک  طول  در  گفت: 

تبدیل وضعیت بورس به استخدام پیمانی و ۶ مورد به 
طرح سربازی مورد تایید اولیه هیات اجرایی جذب 

رسیده است.
دبیر هیات اجرایی جذب با تاکید بر لزوم ارتقای 
بیان کرد: در تعداد جلساتی که در طول  بهره وری، 
سال جاری برگزار شد تعداد ۱۱ درخواست اعضای 
هیأت علمی برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی 
اعضای  درخواست های  از  مورد   ۱۳ و  آزمایشی 
تبدیل وضعیت  برای  آزمایشی  رسمی  علمی  هیأت 
وی  گرفت.  قرار  موافقت  مورد  قطعی  صورت  به 
همچنین از تایید ۴مورد از پرونده های اعضای هیات 

علمی طرح سربازی خبر داد. 

42 نشست هیأت اجرایی جذب با ۳۰1 مصوبه

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه از تکمیل بیش 
از 20 پروژه عمرانی در دانشگاه یزد در یک سال 

گذشته خبرداد.
دکتر حسین مهدوی پور گفت: یکی از پروژه هایی 
که در سال جاری تکمیل شد و به بهره برداری رسید 
ساختمان آموزشی پردیس عمران و معماری ابرکوه 
احداث  همچنین  است.  مربع   زیربنای ۲۱۰۰متر  با 
خوابگاه ۱۲۰نفری پردیس آموزشی دانشگاه یزد در 
ابرکوه با زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع به همراه ساختمان 

سرویس بهداشتی و موتورخانه این پردیس است.
افزود: در راستای طرح ساماندهی و روان  وی 

طرح های  دفتر  یزد،  دانشگاه  در  ترافیک  سازی 
عمرانی اصالح هندسی ورودی ها، اصالح و ساخت 
پارکینگ بصیرت و تکمیل و اصالح ورودی پردیس 

خوابگاهی ۲ )برادران( را در سال جاری انجام داد.
دکتر مهدوی پور با اشاره به ضرورت های مربوط 
گفت:  ساختمان ها  عمرانی  تعمیرات  و  ترمیم  به 
طراحی و مرمت و بازسازی ساختمان باغ ملی برای 
تعمیر  و  مرمت  و  آزاد  آموزشی  دوره های  برگزاری 
ساختمان های ده باال از اقدامات انجام شده در یک 

سال اخیر است.
و  ساختمانی  طرح های  اجرای  بر  نظارت  وی 
تاسیساتی دانشگاه را از جمله وظایف دفتر طرح های 
که  اقداماتی  دیگر  از  افزود:  و  کرد  عنوان  عمرانی 
این دفتر در سال جاری انجام داده است ساخت و 
پور  شفیع  خانه  در  واقع  آموزشی  ساختمان  اجرای 
از طراحی و ساخت  و الری هاست. وی همچنین 
پردیس  مرکزی  مدیریت  و ساختمان  مرتاض  دربند 
تجهیز  و  اجرا  و طراحی،  )خواهران(  خوابگاهی ۱ 

سازمان مرکزی دانشگاه به عنوان دیگر فعالیت های 
انجام گرفته در این حوزه یادکرد.

مدیر طرح های عمرانی تصریح کرد: در راستای 
ایجاد امنیت بیشتردر دانشگاه، حصار دانشگاه در سال 
جاری تکمیل و ضایعات و عوامل مخل محیطی جمع 

آوری شد.
و اصالح  ساماندهی  مسؤول،  مقام  این  گفته  به 
)خواهران(،  خوابگاهی۱  پردیس  محوطه  فنس های 
طراحی و تکمیل سالن غذاخوری خواهران، اصالح 
و تکمیل سالن غذاخوری مرکزی، طراحی و تکمیل 
سالن غدیر و احداث زمین فوتبال ساحلی در پردیس 
خوابگاهی۲ )برادران( از دیگر اقدامات انجام شده در 

یک سال اخیر است.
فعالیت های  ساماندهی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حوزه  این  وظایف  دیگر  از  دانشگاه  ساختمان های 
است گفت: در سال جاری سامندهی ساختمان نبوت 
و جایابی و تجهیز دانشکده علوم اجتماعی با زیربنای 
و  راهکار  تعیین  و  بررسی  همچنین  مترمربع   ۵۰۰

آمفی  موتورخانه  اتصال  طرح  و  محاسبات  انجام 
تئاتر مرکزی به موتورخانه علوم پایه و ایجاد کانال 

دسترسی اجرای آن انجام شد.
کرد:  نشان  خاطر  عمرانی  طرح های  دفتر  مدیر 
به  مهریز  در  لشکر  شجاع  تاریخی  باغ  واگذاری 
دانشگاه یزد به زیر بنای ۱8۰۰ مترمربع در مجموعه ای 
به مساحت ۶۰۰۰مترمربع برای احداث پردیس محیط 
زیست و احیای فضای سبز باغ شجاع لشکر از جمله 
شمار  به  گذشت  که  سالی  در  حوزه  این  اقدامات 

می رود. 
دکتر مهدوی پور همچنین درخصوص پروژه های 
و  تشکل ها  مرکز  طراحی  گفت:  اجرا  دست  در 
بازارچه در سالن فجر، طرح توسعه مسجد دانشگاه، 
ادامه طرح محوطه سازی و تعمیرات ساختمان های 
دانشگاه اعم از ساختمانی و تاسیساتی از جمله پروژه 

هایی است که در دستور کار این دفتر قرار دارد.

تکمیل 2۰پروژه در مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه 

بین المللی  و  علمی  همکاری های  دفتر  مدیر 
دانشگاه مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه 

را در یک سال گذشته تشریح کرد.
اهمیت  به  اشاره  با  کورکی  نژاد  فرهاد  دکتر 
ارتباط دانشگاه با دانشگاه های خارج از کشور گفت: 
دانشگاه یزد در سال جاری موفق به عقد تفاهم نامه 
با دانشگاه سویل اسپانیا شد که این تفاهم نامه در 

راستای چشم انداز دانشگاه بسیار حائز اهمیت است.
وی برنامه ریزی دوره های آموزشی بین المللی را 
برای ارتقای دانشگاه بسیار مفید دانست و خاطرنشان 
کرد: دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
مقدمات برگزاری دوره آموزشی بین المللی کارآفرینی 
و نوآوری را در اسفندماه امسال فراهم کرده که در 
این دوره آموزشی شرکت کنندگانی از ده کشور دنیا 

شرکت خواهند کرد. 
انجام مقدمات دعوت از دکتر  اشلوتز از کشور 
آلمان و برگزاری کارگاه تخصصی ایکس آر اف در 
دانشگاه از دیگر برنامه های مهمی است که وی عنوان 

کرد.
به گفته دکتر نژاد کورکی به روزرسانی اطالعات 
جهانی  عالی  آموزش  پایگاه های  در  یزد  دانشگاه 

انجمن  نظیر  بین المللی  انجمن های  در  عضویت  و 
بین المللی دانشگاه های جهان نیز در سال جاری انجام 

گرفته است. 
بازدید مدعوین خارجی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
از دانشگاه برای شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در 
جوامع بین المللی افزود: در سال جاری هیات هایی 
از فرانسه و سوییس و بازدیدکنندگانی از کشورهای 
مختلف نظیر ژاپن، بلژیک، امریکا، آذربایجان و آلمان 
ارائه  و  ریزی  برنامه  که  یافتند  حضور  دانشگاه  در 

خدمات مورد نیازآن را این حوزه انجام داد. 
دکتر نژادکورکی در ادامه افزود: مهیا کردن امکان 
مالقات اعضای هیات علمی با مهمانان خارجی به 
منظور ایجاد ارتباط علمی با آنها و همچنین نظارت 
بر حسن اجرای همایش ها در دانشگاه نیز از جمله 

فعالیت های این حوزه است.
ارتباط  تقویت  و  برقراری  بر  تاکید  با  وی 
علمی و انجام امور مربوط به برنامه های مبادالت و 
دانشجویان  همچنین حضور  و  علمی  همکاری های 
مسابقات  و  کنفرانس ها  در  علمی  هیأت  اعضای  و 
بین المللی و ایجاد فرصت های مطالعاتی گفت: این 
حوزه در سال جاری شرایط همکاری بین المللی میان 
هیأت علمی و دانشجویان با متخصصان خارجی و 

سفارتخانه ها  را فراهم آورده است.
وی همچنین از آماده شدن نسخه انگلیسی وب 
معرفی  انگلیسی  کتابچه  تدوین  و   دانشگاه   سایت 
فنآوری  امور  و  با همکاری روابط عمومی  دانشگاه 

اطالعات دانشگاه خبرداد.

عملکرد دفتر همکاری های علمی و بین المللی در سالی که گذشت

او که آهسته گام برمی دارد خیلی دور می رود
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مالقات رییس دانشگاه فنی و حرفه ای 
کشور با رییس دانشگاه یزد

و  فنی  دانشگاه  رئیس  شفیعی  مسعود  دکتر  مشترک  نشست  در 
حرفه ای کشور با رئیس دانشگاه یزد و معاون سیاسی امنیتی استانداری 
برگزار شد، درباره گسترش همکاری علمی و  یزد که در دانشگاه یزد 
تحقیقاتی دانشگاه فنی و حرفه ای با دانشگاه یزد و فراهم نمودن مقدمات 

امضای یک تفاهم نامه بحث و تبادل نظر شد.

در دانشگاه يزد فرصت هايی دارم...
ادامه از صفحه ۱

وی معتقد است دانشگاه یزد بیش از هر چیز 
به خودباوری و درک عمیق توانمندیهایش نیاز دارد 
تا با تالش مستمرو مداوم استادان و دانشجویانش 
قرار  کشور  برتر  دانشگاه  ده  ردیف  در  بتواند 
گیرد. یزدان مهر با اشاره به اینکه دانشگاه یزد در 
رشته های علوم اجتماعی و به ویژه جمعیت شناسی 
هنوز در اول راه است می گوید: دانشگاه یزد نسبت 
به سایر دانشگاه های شهرستان ها به لحاظ علمی 
دارد. وی  قرار  قبولی  قابل  در سطح  پژوهشی  و 
و  فعال  دانشکده ای  را  اجتماعی  علوم  دانشکده 
خوشبختانه  می گوید:  و  می کند  توصیف  توانمند 
این دانشکده در جهت جذب دانشجویان برتر از 
با سرمایه  سراسر کشور گام هایی را برداشته که 
دانشجویان  این  روی  بر  بیشتر  هرچه  گذاری 
می توان به ارتقای آن امید داشت البته بایستی بر 
نارسایی ها نیز همواره واقف باشیم تا بتوانیم در 

جهت ارتقای هر چه بیشترآن تالش کنیم. 
آینده شغلی

و  شغلی  آینده  درخصوص  مهر  یزدان  زکیه 
اینکه دانشگاه یزد تا چه اندازه می تواند در رسیدن 
به آن به وی کمک کند می گوید: متاسفانه در کشور 
ما عده بسیار معدودی از تحصیلکرده ها بر اساس 
تخصص خود مشغول به کار می شوند، و در واقع 
ادامه تحصیل برای دستیابی به شغل مطلوب بی 
و سرخوردگی  امیدی  نا  به  منجر  و  است  فایده 
در قشر تحصیلکرده ما می شود. بنده آینده شغلی 
مطلوبی را برای خود در دانشگاه متصور نیستم و 
دلیل ادامه تحصیلم را هم در مقطع دکترا، دستیابی 

به شغل مطلوبم نمی دانم.
برای  خود  دالیل  مهمترین  از  یکی  وی 
را عالقه  دکترا  مقطع  در  قبولی  و  ادامه تحصیل 
و تشویق های پدرش عنوان کرد و تصریح کرد: 
شخصیت  از  الگوبرداری  و  تقلید  اهل  معموال 
خاصی نیستم و همواره مسیر خود را در زندگی 
طی کرده ام.   اما یکی از مهمترین دالیلم برای 
و  عالقه  دکترا  مقطع  در  قبولی  و  تحصیل  ادامه 
تشویق و ترغیب های پدرم بوده است. در واقع 
مدیون  را  ام  زندگی  از  مقطع  این  به  رسیدن 

زحمات بی دریغ پدرم و البته مادرم می دانم.
وی که سابقه تدریس در رشته علوم اجتماعی 
و فعالیت در انجمن های علمی را دارد می گوید: 
در  چه  شود  نمی  متوقف  هیچگاه  علم  تحصیل 
آینده  دانشگاه. وی  از  در خارج  و چه  دانشگاه 
شغلی خود را مانند اکثر جوان های ایرانی نامعلوم 
می داند و می گوید: هر انسانی رسالتی در این دنیا 
دارد که باید به انجام برساند. همه ما در حال انجام 
رسالت خود هستیم. نیازی نیست آینده، خدمت 
ما را مشخص کند. هر لحظه از زندگی را می توان 
صرف خدمت به خود و دیگران کرد. بیشتر ازهمه 
سعی می کنم با علم خودم به دیگران خدمت کنم. 
دیگران شود  به  نتواند صرف خدمت  که  علمی 

چیزی جز یک مدرک بی ارزش نیست.
برای  دانشگاه  در  گذاری  سرمایه  لزوم 

پرورش نخبگان
پتانسیل های  یزد  دانشگاه  است  معتقد  وی 
اما  دارد،  ارتقا  و  پیشرفت  برای  زیادی  بسیار 
و  برنامگی ها  بی  مدیریت ها،  سوء  متاسفانه 
پیشرفتی جلوگیری می کند.  نوع  از هر  حاشیه ها 
در  که  کوتاه  مدت  دراین  می گوید:  مهر  یزدان 
دانشگاه یزد مشغول به تحصیل بوده ام دانشجویان 
این  به  اگر  شک  بدون  که  یافتم  را  مستعدی 
دانشجویان بها داده شود و از استعدادها و توانایی 
هایشان استفاده شود، می توان ارتقای چشمگیری 
و  انگیزه ها  اگر  بود.  شاهد  دانشگاه  این  در  را 
دهیم  پرورش  سرکوب،  جای  به  را  خالقیت ها 
بدون شک نتیجه مطلوبی خواهیم گرفت. متاسفانه 
در دانشگاه یزد سرمایه گذاری های اندکی بر روی 
دانشجویان مستعد می شود و حتی گاهی می بینیم 

که  از کمترین امکانات هم دریغ می شود.
وی بر این باور است رشته جمعیت شناسی 
رشته بسیار نوپایی در دانشگاه یزد است اما در 
افتخار است  و  باعث شادمانی  بسیار  عین حال 
که دانشگاه یزد در مدت بسیار کوتاهی توانسته 
در رشته های علوم اجتماعی و به ویژه جمعیت 

شناسی تا این اندازه پیشرفت کند. 
مزیت و چالش جمعیت شناسی

وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین مزیت 
و چالش جمعیتی کشور را به عنوان یک دانشجوی 
چه  و  می دانید  چه  شناسی،  جمعیت  دکترای 
جنبه های از آن در استان یزد دارای اهمیت است، 
می گوید:به کار بردن اصطالح مزیت و چالش را در 
مورد جمعیت و مسایل جمعیتی درست نمی دانم، 
چون جمعیت فی نفسه نه مزیتی دارد و نه چالشی، 
اما هر جنبه از جمعیت می تواند با برنامه ریزی های 
درست و اصولی تبدیل به مزیت شود یا برعکس 
با برنامه ریزی های نادرست به چالشی مبدل شود. 
همچنان که فزونی جمعیت جوان ما که در همه 
جای دنیا از آن با عنوان پنجره جمعیتی و فرصتی 
برای پیشرفت کشور یاد می شود در ایران به چالشی 
مبدل گشته که باید برای حل آن چاره اندیشی شود!
به  ما  کشور  در  متاسفانه  است:  معتقد  وی 
دیدگاه های متخصصان جمعیت شناسی توجهی 
نمی شود و سیاست های جمعیتی توسط کسانی 
مسایل  زمینه  در  تخصصی  که  می شود  اتخاذ 
مسایل جمعیتی  این شکاف،  و  ندارند  جمعیتی 
تبدیل  کشور  برای  چالشی  به  همواره  را  کشور 
می کند. همین است که زمانی جمعیت جوان ما 
مثل یک بمب ساعتی عمل می کند که هر لحظه 
نگران  زمانی  باز  و  داریم  را  انفجارش  انتظار 
کاهش باروری و به دنبال سیاست های تشویقی 

برای افزایش باروری در کشور هستیم!
مهمترین معضالت رشته  از  یکی  مهر  یزدان 
جمعیت شناسی را در ایران، انحصاری بودن این 

رشته می داند و می گوید: متاسفانه تا مدت ها این رشته 
در انحصار چند دانشگاه خاص از جمله دانشگاه 
تهران بود. از نظر من رشته ای که انحصاری شود 
پیشرفت نمی کند. به همین دلیل بسیار خوشحالم که 
دانشگاه یزد توانسته تا حدی این انحصار را بردارد 
و با میل و رغبت نیز برای ادامه تحصیل در رشته 

جمعیت شناسی وارد این دانشگاه شدم. 
وی در ادامه می گوید: رشته های علوم انسانی 
و از میان آن ها به ویژه رشته های علوم اجتماعی 
در کشور ما همواره مورد بی مهری و بی توجهی 
قرار گرفته اند و فرصتی برای پیشرفت به آن ها 
علوم  متخصصان  نظرات  از  است.  نشده  داده 
ما بسیار کم  انسانی و علوم اجتماعی در کشور 
بهره گرفته می شود. لذا پیشرفت رشته های علوم 
اجتماعی و به ویژه جمعیت شناسی در گرو تالش 
این  دانشجویان  و  اساتید  متخصصان،  وقفه  بی 

رشته ها خواهد بود.
شیوه درس خواندن

این دانشجوی نخبه دانشگاه یزد درخصوص 
درس  و  ریزی  برنامه  برای  موثر  شیوه های  
خواندن قبل از کنکور و در دوره دانشجویی به 
هیچ وجه موافق شرکت در کالس های کنکور و 
بسیار  هزینه  آموزشی و صرف  کتاب های کمک 
زیاد برای تحصیل نیست و می گوید: من تاکنون 
در هیچ مقطع تحصیلی از این منابع استفاده نکرده 
ام و معتقدم اگر دانشجو هر مقطع تحصیلی را با 
جدیت و پشتکار طی کند برای مقاطع باالتر به 
هیچ کدام از این منابع نیازی نخواهد داشت. در 
واقع قبولی در مقاطع باالتر تحصیلی را در گرو 

تالش و موفقیت در مقاطع قبلی می دانم.
وی می افزاید بخش عظیمی از ذخایر علمی 
کارشناسی  دوره  و  دبیرستان  دوران  از  را  خودم 
کسب کرده و با خود دارم. عالوه براین، مطالعه 
منابع و کتاب های غیر درسی کمک بسیار زیادی 
در پیشرفت تحصیلی ام داشته است، و همواره 
معتقدم هر کس به هر اندازه که تالش کند به همان 

اندازه از تالش هایش نتیجه خواهد گرفت.
وی درباره برنامه روزانه خود می گوید: خیلی 
از دوستان گمان می کنند یک دانشجوی دکترا باید 
تمام وقت خود را صرف درس خواندن بکند اما 
یک  و  بعد  یک  به  توجه  که  است  این  واقعیت 
می سازد  بعدی  تک  انسان  یک  زندگی  از  جنبه 
بنده  داشت.  نخواهد  زندگی  برای  انگیزه ای  که 
تفریح، ورزش، گوش  به  کنار درس،  در  معموال 
دادن به موسیقی، تماشای فیلم، نویسندگی، مطالعه 

آزاد، و پرورش گیاهان می پردازم.
این دانشجوی نخبه در پایان پیشنهاد می کند: 
نهایت  در  برسید  که  زندگیتان  از  نقطه ای  هر  به 
بوده  متصل  عظیمی  قدرت  منبع  به  که  می بینید 
اید که همواره فراتر از شما بوده و همواره شما 
اید، آن منبع عظیم قدرت را  بخشی از آن بوده 

فراموش نکنیم.

نشست هیات امنای دانشگاه 
 در تهران برگزار شد

نشست هیات امنای دانشگاه یزد با حضور اعضای حقیقی و حقوقی 
برگزار شد. مشاور  تهران  فنآوری در  دفتر وزیر علوم، تحقیقات و  در 
سند  نشست  این  در  گفت:  یزد  دانشگاه  ریاست  مدیر حوزه  و  رییس 
راهبردی دانشگاه یزد، آیین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه، تشکیالت 
تفصیلی دانشگاه یزد مطرح شد که کلیات هر سه مورد به تصویب رسید 

و مقرر شد جزییات آن نیز در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

مراسم تجليل از

پژوهشگران برگزیده دانشگاه 
برگزار شد

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه یزد با حضور دکتر 
در سالن شهید  بهره وری کشور  رییس سازمان  یزدی،  رویا طباطبایی 

صدوقی این دانشگاه برگزار شد.

 در این مراسم از دکتر محمد کاظم توسلی، پژوهشگر برتر دانشگاه؛ 
حسینی  حسن  دکتر  دانشگاه،  نمونه  پژوهشگر  زارع  حمیدرضا  دکتر 
پژوهشگر  زارع شاه آبادی  اکبر  دانشگاه،دکتر  نمونه  پژوهشگر  نسب 
پژوهشگر  فیض پور  محمدعلی  دکتر  اجتماعی،  علوم  دانشکده  نمونه 
اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دکتر مهدی ملک ثابت  دانشکده  نمونه 
سرایی  محمدحسین  دکتر  ادبیات،  و  زبان  دانشکده  نمونه  پژوهشگر 
اختصاصی  محمدرضا  انسانی،دکتر  علوم  دانشکده  نمونه  پژوهشگر 
پژوهشگر نمونه دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دکتر محمد مهدی 
حسینی پژوهشگر نمونه دانشکده ریاضی، دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی 
پژوهشگر نمونه دانشکده علوم پایه،دکتر محمدصالح اولیاء پژوهشگر 
نمونه دانشکده فنی و مهندسی، دکتر قاسم میرجلیلی پژوهشگر نمونه 
نمونه  پژوهشگر  میرجلیلی  ابوالفضل  دکتر  کامپیوتر،  و  برق  دانشکده 
دانشکده فیزیک، دکتر محمدفاتحی پژوهشگر نمونه دانشکده معدن و 
متالورژی، دکتر محمدرضا نقصان محمدی پژوهشگر نمونه دانشکده هنر 
و معماری، دکتر فضل اهلل ادیب نیا پژوهشگر نمونه طرح های کاربردی 
پژوهشکده سامانه های هوشمند، دکترمهدی فالح تفتی پژوهشگر نمونه 
طرح های کاربردی مرکز تحقیقات مهندسی و پژوهشکده معماری بومی، 
دکتر علیرضا یاراحمدی پژوهشگر نمونه طرح های کاربردی پژوهشکده 

مهندسی معدن تجلیل شد.

این  ارشد و دکترای  دانشجویان مقطع  از  این مراسم  همچنین در 
دوست  فاطمه  است:  شرح  بدین  آنان  اسامی  که  شد  تجلیل  دانشگاه 
کامپیوتر،  و  برق  دانشکده  میری  ملیحه  فیزیک،  دانشکده  از  حسینی  
سیدمجتبی مروستی زاده دانشکده برق و کامپیوتر،احمد احمدی یزدی 
دانشکده فنی و مهندسی، آرش شیرمحمدی دانشکده فنی و مهندسی،رضا 
حسابداری،فاطمه  و  مدیریت  اقتصاد،  دانشکده  پزشکی،  زاده  ابراهیم 
دانشکده  باغشاهی  رضا  طبیعی،حمید  منابع  دانشکده  از  تجملیان 
فیزیک،معصومه احمدی دانشکده زبان و ادبیات،علی قبادزاده دانشکده 
برق و کامپیوتر،محمد رضا زارع بناد کوکی دانشکده فنی و مهندسی،مهدی 
بمانی دانشکده معدن و متالورژی،مهدی فرشی از دانشکده ریاضی و 

علیرضا خوشرو از دانشکده علوم پایه.

انتصـابـات

g  دکتر قاسم امیریان: مسؤول راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه
g دکتر افسانه حاضری: معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
g دکتر حجت اهلل صادقی: مدیرگروه حسابداری و مالی
g دکتر علی یزدانی راد: مدیر گروه آموزشی تاریخ
g دکتر سیدکاظم علوی لنگرودی: مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی
g دکتر عباس عسکری ندوشن: مدیر گروه آموزشی مردم شناسی
g دکتر سیدعلیرضا افشانی: مدیرگروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی
g  دکتر مسعودرضا آقابزرگی: مدیرگروه آموزشی مخابرات
g دکتر حجت اهلل ذاکر زاده: مدیر گروه آموزشی آمار
g  دکتر محسن عباسی هرفته: معاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماری
g  دکتر مجید پویان: مسؤول نقد کتاب دانشگاه
g دکتر روح اهلل دوست حسینی: مدیر گروه آموزشی قدرت - الکترونیک
g  دکتر سیدمجید میررکنی: دبیر کنفرانس ملی هواشناسی ایران
g دکتر علیرضا یاراحمدی: دبیر دومین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران
g دکتر سیدمحمد بزرگ: دبیر بیست و چهارمین همایش انجمن مهندسان مکانیک ایران
g )دکتر اصغر مصلح آرانی: رییس دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی)ابقا
g )دکتر مسعود مصالیی پور: مدیرگروه آموزشی مواد و متالورژی)ابقا

استقبال کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 

و ایران از همایشی در دانشگاه یزد
در یکصد و هفتاد و ششمین نشست کمیته فرهنگ و 
تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی، که به 
ریاست دکتر علی اکبر والیتی در محل دبیرخانه این شورا 
برگزار شد، دانشگاه یزد به عنوان میزبان برگزاری همایش 
گردید.  تعیین  اسالمی  تمدن  در  شهرسازی  و  معماری 
پیشینه  به  اشاره  با  نشست  این  در  یزد  دانشگاه  رییس 
تاریخی دانشکده هنر و معماری این دانشگاه، قرار داشتن 
توصیف  آن  برجسته  مزایای  از  را  شهر  سنتی  بافت  در 
کرد که باعث می شود پیوند عمیق تری میان دانشکده و 
بافت شهر شکل بگیرد. دکتر محمدصالح اولیاء با اعالم 
و  معماری  همایش  برگزاری  برای  یزد  دانشگاه  آمادگی 
شهرسازی اسالمی-ایرانی، گفت: با برگزاری این همایش 
می توان عالوه بر ثبت دانش موجود در کشور از تعامالت 
و تراوشات فکری صاحب نظران نیز برای احیا و تقویت 

معماری و شهرسازی اسالمی وایرانی بهره برد.
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کار اندکی که ادامه يابد، از کار بسياری که از آن به 
ستوه آيی اميدوار کننده تر است

امام علی )ع(

اخبارکوتاه دانشگاه یزد...

با  علمی  سمینار  یزد  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  همت  به 
موضوع "جمعّیت  شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعّیتی در سیاست 
رییس  فروتن،  یعقوب  دکتر  سخنرانی  با  بین المللی"و  امنّیت  و  مّلی 
گروه علمی انجمن جمعیت شناسی آسیا و عضو هیأت علمی دانشگاه 

مازندران در دانشگاه یزد برگزار شد.
٭٭٭٭٭٭٭٭

یزد  دانشگاهیان  جمع  در  یزد  دانشگاه  رهبری  نهاد  دفتر  مسؤول 
اهانت های اخیر غربی ها به اسالم و پیامبر اسالم را اهانت به همه ی 

ادیان آسمانی و همه ی پیغمبران الهی دانست. 

همایش گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با حضور دانشگاهیان دانشگاه 
یزد و کارکنان تأمین اجنماعی استان در آمفی تأتر مرکزی دانشگاه برگزار 
شد.دکتر سید رضا جوادیان مدیر امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه یزد 
در این مراسم گفت: مراجعانی که در سازمان تامین اجتماعی حضور 
پیدا می کنند از اقشار مختلف هستند و امیدواریم این سازمان با بیمه و 

خدمات ویژه مردم را یاری کند.
٭٭٭٭٭٭٭٭

مرور  و  عبور  شبکه های  و  رفتار  شناسی  آسیب  نشست  اولین 
دانشگاه یزد  به همت معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد در سالن 
شهید صدوقی دانشگاه یزد برگزار شد.دکتر سید محمدتقی المدرسی، 
معاون پژوهشی دانشگاه یزد در این جلسه گفت: با توجه به صدمات و 
مشکالت ناشی از نابسامانی رفت و آمد و ترافیک در دانشگاه یزد، باید با 
کار تحقیقاتی و اجرایی گام های عملی مناسبی در این زمینه برداشته شود.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

با هدف افزایش همکاری های علمی پژوهشی دانشگاه با سازمان ها 
و  انتظامی  نیروی  پژوهشی  اولویت های  و  نیازها  بررسی  و  صنایع  و 
با  انتظامی نشستی  زمینه های همکاری مشترک میان دانشگاه و نیروی 
حضور مسؤوالن نیروی انتظامی استان، معاون پژوهش و فناوری، مدیر 
امور فناوری، روسای پژوهشکده ها، روسای تعدادی از دانشکده ها و 
تعدادی از اعضای هیأت علمی بهمن ماه امسال در دانشگاه یزد برگزار 

شد.

با  یزد  استان  عالی  آموزش  هماهنگی  شورای  نشست  چهارمین 
حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه های و موسسات آموزش عالی استان 
در دانشگاه امام جواد )ع( برگزار شد.در این نشست درباره مسایلی 
برخی  در  خالی  ظرفیت های  و  دانشجویان  ورودی های  کاهش  نظیر 
دانشگاه ها، افت کیفیت دانشجویان ورودی، بیکاری دانش آموختگان 
در  تحصیلی  رشته های  ایجاد  در  کاری  موازی  و  استان  دانشگاه های 

دانشگاه ها بحث و تبادل نظر شد.

محمد حسن صباغ زادگان، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد  در 
مراسم افتتاح آزمایشگاه عایق و فشارقوی دانشگاه یزد گفت: ما دست 
نیاز خود را به سمت دانشگاه دراز می کنیم زیرا با توجه به توسعه ای 
که در صنعت برق و به خصوص در برق استان  و مصرف سریع انرژی 
بوجود امده ما نیاز به کمک دانشگاه داریم.وی افزود:  پیچیدگی هایی 
که در صنعت برق وجود دارد استان یزد را به چهار راه انرژی تبدیل 
کرده است و با چهار استان همجوار ارتباط دارد و از طریق خط ۴۰۰ 
کیلوووات به خراسان، کرمان، بندرعباس و دو خط به استان اصفهان 
انتقال داده است که این گستردگی مزیت مناسبی ایجاد کرده است که در 

استان هیچ نوع مشکل برقی نداریم.

سمیناری با عنوان "نگاه علمی بر سبک زندگی اسالمی" با حضور 
دکتر علی اصغر پورعزت، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه 
تهران و جمعی از بانوان نخبه استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.دکتر 
علی اصغر پورعزت در این نشست گفت: انقطاع سیر دانش در برخی از 
خانواده ها به دلیل عدم توجه کافی والدین پراشتغال نتایج ناخوشایندی 
به همراه دارد و فرزندان مادران تحصیل کرده آسیب پذیرتر از مادران 
بی سواد هستند زیرا مادران بی سواد تجربه چندین ساله خود را به 
پای فرزندانشان می ریزند ولی مادران تحصیل کرده حتی این را نیز در 

اختیار فرزندان خود قرار نمی دهند.

در نشست مشترک اعضای شورای تحقیق و توسعه کارخانه ذوب 
بافق و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده مهندسی معدن و  روی 
بر لزوم گسترش رابطه پژوهشی  اعضای هیات علمی دانشکده معدن 
این واحد صنعتی با پژوهشکده معدن تاکید شد و مواردی از عناوین 

و اولویت های پژوهشی کارخانه ذوب روی مورد بررسی قرارگرفت.

برای  هسته ای  دستاوردهای  و  هسته ای  مسائل  بررسی  نشست 
در  یزد  دانشگاه  استادان  اسالمی  انجمن  به همت  اسالمی  جمهوری 

سالن شهید صدوقی دانشگاه یزد برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

بسیج  مسؤوالن  و  الغدیر  سپاه  راهبردی  مرکز  رییس  مالقات  در 
اساتید استان با رییس دانشگاه یزد، برنامه هاي مركز راهبردي سپاه الغدیر 
تشریح و چگونگي توسعه فعالیت هاي فرهنگي بسیج اساتید استان مورد 

بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

علمی  غیرهیات  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  جدید  دوره 
دانشگاه یزد بعد از چندین سال وقفه با نظر مساعد رییس دانشگاه و 
پی گیری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری درچارچوب آیین نامه 

جامع آموزش کارکنان آغاز شد.

با حضور  یزد  فناوری  و  علم  ویژه  منطقه  راهبری  جلسه شورای 
اعضای شورا در دانشگاه یزد برگزار و در آن  در خصوص معماری و 

شهرسازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد بحث و تبادل نظر شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

نشستی با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر 
در مجلس شورای اسالمی به همت بسیج اساتید دانشگاه یزد در سالن 
شهید صدوقی این دانشگاه برگزار شد.نماینده مردم یزد و اشکذر در این 
نشست گفت: امروز غرب و در راس ان آمریکاییها به دنبال این هستند 
که به جای درگیر شدن با جهان اسالم آن را از درون با هم درگیر نمایند 
و تروریست ها و تروریست پروری و بی ثبات سازی برخی از کشورها 
و شیعه هراسی و اسالم هراسی از نموه های راهبرد کالن انها در راستای 

این هدف است.

آزمون های  برگزاری  در  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده 
سراسری دانشگاهها در یزد گفت: آزمون کنکورسراری کارشناسی ارشد 
در  ماه  بهمن  و ۱۷  روزهای ۱۵، ۱۶  در  روز  سه  مدت  به  دانشگاه ها 
دکتر سید محسن   . برگزار شد  در ۱۳۶ رشته  نوبت صبح و عصر  دو 
میرحسینی افزود: در کنکور امسال کارشناسی ارشد در استان یزد ۱۳۳۳۰ 
نفر حضور داشتند که از این تعداد ۵۷۳۷ نفر زن و ۷۵۹۳ مرد با نسبت 

۴۳ درصد زنان و ۵۷ مردان  حضور داشتند.

و  آموزشی  عملکردهای  درونی  ارزیابی  توجیهی  دوره  سومین 
پژوهشی در دانشگاه یزد با حضور ۵۰ نفر از اعضای هیأت علمی این 
دانشگاه برگزار شد. دکتر محمد صالح اولیا رییس دانشگاه یزد در این 
دوره به تبیین اهمیت و ضرورت ارزیابی درونی در دانشگاه پرداخت 
و ابراز امیدواری کرد این دوره ها نقش موثری در ارتقای کیفیت امور 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه داشته باشد.

کاروان های  قالب  در  یزد  دانشگاه  پسر  دانشجویان  از  نفر   ۲۰۰
اردویی راهیان نور به همت بسیج دانشجویی دانشگاه یزد بیستم بهمن 

ماه جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

تشکل دانشجویی توسعه و اعتدال دانشگاه یزد با برگزاری همایشی 
برای  ایران  جامعه  نیاز  مورد  گیری های  و جهت  راهکارها  بررسی  به 
پور  دکتر حمیدرضا جالیی  پرداخت.  یافتگی  سامان  به سوی  حرکت 
دانشیار رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران در این همایش با بیان اینکه 
جامعه  یک  گفت:  دارد،  خاصی  ویژگی های  یافته   سامان  جامعه  یک 
توسعه یافته هرچند همانند سایر جوامع ممکن است دچار آسیب های 
اجتماعی شود  اما بخوبی می تواند این آسیب ها را مهار کند. وی تأمین 
رفاه حداقلی برای اکثریت متوسط جامعه را از دیگر ویژگی های جامعه 
توسعه یافته برشمرد و افزود: توسعه اخالقی یکی از مشخصات بارز در 

جامعه ای است که به سوی سامان یافتگی حرکت می کند.
٭٭٭٭٭٭٭٭

در نشستی که با حضور مدیر دفتر کارآفرینی و  ارتباط با صنعت 
دانشگاه و دبیران انجمن های علمی دانشجویی فنی مهندسی در سالن 
کنفرانس ساختمان استقالل برگزارشد، دکتر محمدحسین ابویی تاکید 
کرد: دانشجویان باید در کنار دروس تئوری خود فعالیت عملی داشته 
باشند و تجربه عملی به دست آورند. وی توصیه کرد: هدف دانشجویان 
از کارکردن کسب درآمد نباشد بلکه برای توانمند شدن باید کار کنند و 
در کنار این توانمند شدن، خود به خود درآمدزایی نیز صورت می پذیرد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭
معاون  ریاست   به  آزمایشگاهی  تجهیزات  شورای  نشست  اولین 
آزمایشگاه  مسؤول  فناوری،  امور  مدیر  از  متشکل  فناوری  و  پژوهش 
مراکز  و  پژوهشکده ها  روسای  تکمیلی،  تحصیالت  مدیر  مرکزی، 

تحقیقاتی و ۳ نفر عضو حقیقی از اعضای هیات علمی یزد برگزار شد.

زهرا دهقان کارگر بازنشسته ای که مدتها در آشپزخانه و سالن های 
غذاخوری دانشگاه کار می کرد از قصاص قاتل فرزند ۲۱ ساله خود 
که در سال 8۹ به قتل رسید، منصرف شد و وی را در پای چوبه دار 

بخشید.

٭٭٭٭٭٭٭٭

بدنی  تربیت  مدیران  و  دانشجویی  معاونان  نشست  دومین 
دانشگاه های منطقه۷ روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه امسال در دانشگاه 

یزد برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭ همایش منطقه ای هیأت های اجرایی جذب در یزد برگزار شد.دکتر 
محمد علی کی نژاد، رییس هیات عالی جذب در این نشست گفت: ما 
سعی داریم با آینده نگری به بررسی مسایل جذب هیات علمی بپردازیم 
استان ها  در  موجود  مجوزهای  و  امکانات  و  مشکالت  به  توجه  با  و 

موضوع جذب هیأت علمی را بررسی نماییم.

٭٭٭٭٭٭٭٭

گزارش تصویری

مازیارپارسامهردانشجوی فقید رشته کامپیوترنایب قهرمانی تیم فوتسال کارکنان دانشگاه یزدسفر زیارتی هیأت علمی دانشگاه به قم  برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی ۲۲بهمن اعزام دانشجویان دانشگاه یزد به عتبات عالیات  سفر ۴۵۰ نفر از دانشجویان به مشهد مقدس 

درگذشت مرحومان هرندی و روحانیان 
با نیان دو خوابگاه در دانشگاه

گردهمایی خانواده های استادان بسیجی بیست و ششمین سالگرد افتتاح دانشگاه یزد
گرامی باد


