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رهبر معظم انقالب:

تحقیق علمی فقط به معنای 
فراگیری و تقلید نیست؛

تحقیق ضد تقلید است

ريیس جمهور:

ما نیاز به دانشگاهی داريم
که در آن کارآفرين

تربیت شود؛ نه کارجو

توانمندسازی نیروی انسانی
 تالش برای بهبود کیفیت نیروی انسانی تأثیر زیادی در 
افزایش بهره وری سازمان دارد. کارکنان زمانی می توانند به 
خوبی از عهده وظایف خود برآیند که ضمن شناخت و درک 
مطلوب اهداف سازمان، از مهارت، دانش، توانایی و انگیزه 

باالیی نیز برخوردار باشند.
افراد  به  بخشیدن  قدرت  فرایند  توانمندسازی،  فرایند 
است تا بتوانند حس اعتماد به نفس خود را بهبود داده و 
بر احساس ناتوانی غلبه کنند. در این صورت، فرصت هایی 
انجام  فعال در  نقش  ایفای  آن ها ضمن  تا  فراهم می شود 
قبول مسؤولیت  با  و  کنند  را عملی  ایده های خود  کارها، 
بهبود فعالیت های خود، تصمیمات کلیدی را بدون مراجعه 
به مدیران باالتر اتخاذ کنند؛ زیرا افراد به واسطه دانش و 
انگیزه خود صاحب قدرت هستند و با توانمندسازی می توان 

این قدرت را آزاد و ظرفیت های بالقوه افراد را بارور کرد.
موثرترین روش های توانمندسازی:

1- تفویض اختیار، واگذاری استقالل و آزادی عمل برای 
به کارگیری ایده ها و تجربیات 

2- برگزاری دوره های آموزشی مدون و مستمر به صورت 
تخصصی برای افزایش دانش و مهارت 

منظور  به  کارکنان  شغلی  ارتقای  و  سازی  غنی   -3
جانشین پروری

4- ایجاد محیط کاری دوستانه مبتنی بر اعتماد، صمیمیت 
و صداقت از طریق رفتارهای الهام بخش و روحیه دهنده

5- شفاف سازی ارتباطات کاری و آگاهی کارکنان از امور 
جاری )اشتراک اطالعات(

6- توجه به آراستگی محیط کار، ایمنی و سالمت کارکنان 
برای کاهش فشار و تنش های محیط کار

به نظر شما کدام یک از موارد فوق بیشترین تأثیر را در 
توانمندسازی نیروی انسانی دارد؟

)لطفا با مراجعه به لینک نظرسنجی در سایت دانشگاه، 
نظر ارزشمند خود را درج کنید.(

افتتاح رسمی اولین موتور جستجوگر بومی در اواخر تیرماه امسال
سرپرست تیم اجرایی طرح ملی پارسی جو از افتتاح رسمی این موتور جستجوگر بومی در اواخر تیرماه سال جاری در 
تهران خبر داد. دکتر علی محمد زارع عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر گفت: پارسی جو موتور جستجوی بومی 
مستقل است که فاز مطالعاتی آن در زمینه موتورهای جستجو در سال 13۸۰ شروع شده است. همچنین فاز تحقیقاتی پروژه در 
شهریور 13۸۷ شروع و طراحی و پیاده سازی پارسی جو در مهر 13۸۸ آغاز شد و نسخه 1 در 2۸ اردیبهشت 13۸۹ با پوشش 
یك میلیون صفحه روی وب قرار گرفت. هم اكنون نسخه 4 پارسی جو با پوشش پانصد میلیون صفحه روی وب قرار دارد. 
نسخه قابل بهره برداری و کامل این موتور جستجوگر بومی که تاکنون مراحل مختلفی را برای توسعه خود پشت سرگذاشته، 

اواخر تیرماه امسال به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

هیأت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه تشکیل شد
اولین نشســت هیأت مؤســس بنیاد حامیان دانشــگاه با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری روز 
پنجشنبه 2۷ فروردین ماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد. این هیأت به ریاست دکتر جلیل شاهی برای دومین بار و در ادامه 
روند بررســی اساســنامه بنیاد، روز سه شنبه پنجم خردادماه جاری تشکیل جلسه داد. در این جلسه با حضور دکتر محمدصالح 
اولیاء، حبیب اهلل بی طرف، ســید محمد احرامیان، حجت االســالم والمسلمین حســن معزالدینی و دکتر سید محمود زنجیرچی 

مقررشد روند تأسیس و ثبت رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تا آغاز سال تحصیلی آینده به انجام برسد.

حمايت وزير علوم از 

ارتقای جايگاه دانشگاه

قول 100 در صد

برای تأمین 50 درصد 

هزينه ساخت کتابخانه

ساختار دانشگاه ها

نیازمند انعطاف است

نامگذاری

 سالن آمفی تئاتر به نام 

تاالر دکتر جلیل شاهی

شتاب در روند توسعه

 روابط بین المللی دانشگاه

صفحه 2

صفحه2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

دانشگاه يزد رتبه ممتاز کشوری 
در برگزاری آزمون های سراسری را 

کسب کرد

ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و رییس ســازمان سنجش آموزش کشــور در نامه ای به 
دکتر سیدمحسن میرحسینی نماینده تام االختیار دانشگاه 
یزد در برگزاری آزمون های سراسری، کسب رتبه ممتاز 
و انتخــاب این دانشــگاه را به عنــوان مجموعه برتر در 

برگزاری آزمون های سراسری تبریک گفت. 

موفقیت استاديار صنايع در کسب 
سه جايزه بین المللی 

در يک کنفرانس
گروه  علمی  هیات  عضو  پور  مصطفایی  علی  دکتر 
مهندسی صنایع موفق به کسب سه جایزه بین المللی در 
پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع و مدیریت عملیات 
شد. جوایز اهدا شده  به دکتر مصطفایی پور عبارتند 
از طرف  که هر سال   Award IEOM2۰15 از: 1- 
انجمن مهندسی صنایع آمریکا که حامی این کنفرانس 
است به پژوهشگرانی که دارای بیشترین سهم تحقیقات 
در زمینه تخصصی خود دارند اهدا می شود. 2- جایزه 
مقاله برتر کنفرانس که از طرف دبیر و مسؤوالن برگزار 
کننده کنفرانس به وی اهدا شد و 3- جایزه مربوط به 
سابقه فعالیت و خدمات وی در زمینه داوری مقاالت، 
برای  مختلف  جلسات  برگزاری  و  پانل ها  ریاست 

برگزاری کنفرانس یادشده و کنفرانس های قبلی. 

دانش آموختگان دانشگاه آنالین ثبت نام کنند
رییس انجمن دانش آموختگان دانشگاه از راه اندازی سامانه ثبت نام آنالین دانش آموختگان در وبسایت دانشگاه به نشانی 
http://alumni.yazd.ac.ir خبر داد. دکتر سید مجید میررکنی گفت: در وبسایت دانشگاه بخش انجمن دانش آموختگان ایجاد 
شده است که در آن قسمت، لینک ثبت  نام آنالین قرار گرفته و دانش آموختگان دانشگاه یزد می توانند در آن بخش  اطالعات 

خود را وارد کنند. این اطالعات در پایگاه داده های انجمن ذخیره می شود.

دو دانشجوی رشته نقاشی 
افتخار آفريدند

در  نقاشــی  رشــته  دانشــجوی  دو 
دوازدهمین نمایشــگاه ساالنه جشن تصویر 
موفــق به کســب رتبه های اول و ســوم در 
بخش کاریکاتور شــدند. در این نمایشــگاه 
که هرســاله از سوی نشــریه تصویر برگزار 
می شــود، در بخش کاریکاتور سحر فتاح و 
مجتبی حیدرپناه دو دانشجوی رشته نقاشی  
به ترتیب رتبه های اول و ســوم را کســب 

کردند.

نرگس توسلی
مدال برنز مسابقات رياضی 

دانشجويان کشور را کسب کرد

ریاضی  مسابقات  دوره  نهمین  و  سی 
دانشجویان کشور روز جمعه بیست و پنجم 
با معرفی و تجلیل از  اردیبهشت ماه جاری 
دانشجوی  دو  و  سی  و  برتر  دانشگاه  پنج 
کار  به  برنز  و  نقره  صاحب مدال های طال، 
در  که  نتایجی  اساس  بر  داد.  پایان  خود 
مراسم اختتامیه این مسابقات اعالم شد، از 
بین 3۸ دانشگاه شرکت کننده در این دوره، 
دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، 
تهران، شیراز و شهید بهشتی به ترتیب رتبه 
خود  به  را  دانشگاهی  پنجم  تا  اول  های 
همچنین  مراسم  این  در  دادند.  اختصاص 
از دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی که در 
سه سال متوالی از رشد چشمگیری در زمینه 
ریاضیات برخوردار بوده است، تجلیل شد. 
بین  از  نیز  مسابقات  این  انفرادی  بخش  در 
14۷ دانشجوی شرکت کننده، 32 نفر موفق 
به کسب مدال های طال، نقره و برنز شدند که 
در این میان نرگس توسلی از دانشگاه یزد نیز 

موفق به کسب مدال برنز شد.

راهیابی شش دانشجوی دانشگاه به مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی کشور
شش نفر از دانشجویان دانشگاه با کسب رتبه های برتر در مرحله اول بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور به مرحله نهایی 

این مسابقات که  روزهای 15 و 16 مردادماه امسال برگزار خواهد شد، راه یافتند. 
اسامی دانشجویان حایز رتبه های برتر بدین شرح است: مهسا میرزایی – رشته شیمی – رتبه 1، محبوبه دهقانی محمدآبادی- 
رشته علوم تربیتی- رتبه 2، مریم شایق- رشته مهندسی برق- رتبه 3، سید حمید منتظری- رشته مهندسی برق- رتبه 4، علیرضا 

مورکی علی آباد- رشته شیمی- رتبه 4 و مرجان انتظاری- رشته آمار- رتبه 5.

 با هدف تقویت ارتباط و تعامل سازنده با 
گروه های مؤثر اجتماعی و مخاطبان ویژه ، 
بهره مندی از حمایت های معنوی و مادی 
افراد مؤثر جامعه در راستای دستیابی به 
نخبگان  جذب  و  دانشگاه  کالن  اهداف 
و  علمی  مختلف  عرصه های  فعاالن  و 
فرهنگی و اجرایی، طرح تأسیس باشگاه 
دانشگاه در نشست اخیر هیأت رییسه به 

تصویب رسید.
 بر این اساس جمعی از فرهیختگان و 

علمی،  مؤثر  و  برجسته  شخصیت های 
فرهنگی، هنری و اجرایی به عضویت این 

باشگاه در خواهند آمد.
 فرهنگ سازی و شکل دهی افکار عمومی 
در راستای اهداف کالن دانشگاه، حضور 
مؤثر دانشگاه در حوزه عمومی و تقویت 
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت از دیگر 
اهداف  چارچوب  در  که  است  اهدافی 

کالن این طرح دنبال می شود.
صدور کارت عضویت افتخاری، ارسال 

نشریات  و  فرهنگی  محصوالت  مستمر 
نشانی  به  دانشگاه  تخصصی  و  عمومی 
و  اینترنتی  خدمات  از  بهره مندی  اعضا، 
کتابخانه ای دانشگاه و استفاده از امکانات 
درصد  با 3۰  دانشگاه  ورزشی  و  رفاهی 
تردد  مجوز  صدور  همچنین  و  تخفیف 
از  استفاده  و  شخصی  نقلیه  وسیله  با 
پارکینگ های اختصاصی دانشگاه از جمله 
سوی  از  که  است  مزایایی  و  خدمات 

دانشگاه به اعضای باشگاه  ارایه  می شود.

طرح تأسیس باشگاه دانشگاه 
تصویب شد

با هدف تقویت تعامالت و ارتباطات سازنده با گروه های مؤثر جامعه

برگزیدگان و شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی، هنری و اجرایی 
با عضویت در این باشگاه، از مزایای خاصی بهره مند خواهند شد
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موافقت شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس 
رشته های جديد در دانشگاه

شورای گسترش آموزش عالی کشور با ایجاد  رشته های عمران در 
مقطع دکترا، مهندسی معدن- استخراج،  برق- کنترل و مهندسی آب و 
سازه های هیدرولیک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه  موافقت کرد.

قول های مساعد
 وزير علوم و معاون اداری  مالی وزارت

 برای حمايت از توسعه دانشگاه
وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در گفتگوی مجازی با رییس دانشگاه 
که روز شنبه دوم خردادماه از طریق سامانه ویدئوکنفرانس انجام شد، پس 
از شنیدن سخنان دکتر محمدصالح اولیاء در تبیین مهمترین سیاست ها، 
اقدامات و پیشنهادهای راهبردی دانشگاه، برای حمایت از برنامه ها و 
تأمین نیازهای ضروری این مجموعه قول مساعد داد. دکتر محمد فرهادی 
با بیان اینکه دانشگاه یزد از دانشگاه های مطرح و بزرگ کشور به شمار 
می رود، سیاست ها و اقدامات دانشگاه را در راستای اهداف آموزش عالی 

کشور قابل توجه و موفقیت آمیز توصیف کرد.

معاون اداری و مالی وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری نیز فروردین ماه 
امسال در جریان بازدید از دانشگاه، برای تأمین نیمی از هزینه احداث 
امید  دکتر  داد.  مساعد  قول  ۸۰۰۰مترمربع  مساحت  به  مرکزی  کتابخانه 
همچنین در جریان بازدید از دانشکده هنر و معماری، حمایت وزارت 

علوم از ایجاد پردیس هنر در یزد را رسما اعالم کرد. 

ارتقای مرتبه علمی پنج عضو هیأت علمی

مرتبه های  دانشگاه،  ممیزه  هیأت  اخیر  جلسات  مصوبات  اساس  بر 
علمی دکتر رضا پورحسینی اردکانی عضو هیات علمی دانشکده فنی و 
مهندسی، دکتر علی دولتی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی، دکتر سید 
صادق قاسمی بنادکوکی عضو هیات علمی دانشکده معدن و متالورژی، 
دکتر عباس کالنتری خلیل آباد عضو هیأت علمی دانشگاه آیت اهلل حایری 
میبد و دکتر محمدرضا نقصان محمدی عضو هیات علمی دانشکده هنر 
و معماری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت. از 4۰۹نفر عضو هیأت علمی 
دانشگاه یزد هم اکنون 16 نفر با مرتبه استادی، ۹۰ نفر با مرتبه دانشیاری، 
2۷1 نفر با مرتبه استادیاری و 32 نفر نیز با مرتبه مربی به کار تدریس و 

پژوهش مشغولند.

توسعه روابط بین المللی دانشگاه 
رییس دانشگاه روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه جاری در مالقات با 
"گیوال پتو" سفیر مجارستان در ایران به پتانسیل های دانشگاه به عنوان بستر 

مناسب برای انتقال تحقیقات و فناوری بین دو کشور تاکید کرد. 

به  ایتالیا  کشور  از  بلونیا  دانشگاه  اعزامی  هیات  اینکه  دیگر  خبر 
سرپرستی پروفسور روبرتو برونو به دعوت دانشکده مهندسی معدن و 

متالورژی از دانشگاه و معادن استان بازدید کردند. 

همچنین با هدف بسترسازی برای همکاری های بین المللی دانشگاه یزد 
و دانشگاه "ویلیام اند مری" ویرجینیای آمریکا، نشستی با حضور مهندس 
محمد کوچک زاده  مشاور امور بین الملل دانشگاه یادشده با دکتر اولیاء 

رییس دانشگاه یزد برگزار شد.

خردادماه امسال نیز 14 نفر از دانشجویان دانشگاه تگزاس که در قالب 
یک تور گردشگری به یزد سفر کرده بودند، در بازدید از اماکن مختلف 
علمی و آموزشی دانشگاه در یکی از کالس های درس ادبیات فارسی در 

مقطع کارشناسی ارشد حضور یافتند.

افتتاح آزمايشگاه هندسه کامپیوتری و سیستم های دينامیک
های  پژوهش  گسترش  و  هندسه  نقش  بررسی  و  شناسایی  هدف  با 
با  دینامیک  های  سیستم  و  کامپیوتری  هندسه  آزمایشگاه  آن،  با  مرتبط 

حضور رییس دانشگاه در دانشکده ریاضی افتتاح شد. 

حمايت 100 میلیون ريالی دانشگاه از طرح های 
پژوهشی کاربردی

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه با اشاره به تشکیل شورای طرح های 
طرح های  از  مالی  حمایت  سقف  دانشگاه،  این  در  کاربردی  پژوهشی 
دانشگاه  از  مسأله ای  یا  مشکل  حل  به  منجر  که  را  مصوب  پژوهشی 
شود، 1۰۰ میلیون ریال اعالم کرد که از ردیف بودجه های پژوهشی این 

دانشگاه قابل پرداخت است.  

توانمندی دانشکده برق و کامپیوتر برای 

قرارگرفتن در رتبه برتر کشور

دکتر محمد رضا عارف  عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در دیدار 
با اعضای دانشکده برق و کامپیوتر که اواخر اسفندماه ۹3 برگزار شد، با 
بهترین دانشکده های برق  بین  اینکه این دانشکده می تواند در  بر  تأکید 
کشور با رتبه تک رقمی قرار گیرد، گفت: دانشکده برق دانشگاه یزد جوان 
و با انگیزه است و نباید متکی به اعتبارات دولتی باشد بلکه باید در فکر 

جذب کمک های غیر دولتی به ویژه همکاری با صنعت باشد. 

عزم دانشگاه برای راه اندازی رشته

علوم ارتباطات در مقطع ارشد
رییس دانشگاه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران مرکز یزد از برنامه دانشگاه برای راه اندازی رشته علوم ارتباطات در 
مقطع کارشناسی ارشد خبرداد. در همین زمینه نشستی نیز اردیبهشت ماه 
امسال با حضور دکتر محمد مهدی فرقانی یکی از استادان برجسته علوم 

ارتباطات کشور در دانشکده علوم اجتماعی برگزارشد. 

امضای تفاهم نامه های همکاری با سازمان نقشه برداری و 
ادارات کل تعاون، و محیط زيست

امسال  ماه  فروردین  کشور  برداری  نقشه  سازمان  و  یزد  دانشگاه 
تفاهم نامه، سازمان  این  امضا کردند. در چارچوب  تفاهم نامه همکاری 
موضوع  با  مرتبط  داده های  و  اطالعات  شد  متعهد  کشور  نقشه برداری 
پایان نامه های دانشجویی را به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا 
که از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی می شوند،  قرار دهد.

خبر دیگر اینکه تفاهم نامه همکاری بین اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دانشگاه یزد؛ به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته 
و گسترش همکاری های علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و نیز 
فراهم نمودن تمهیدات الزم برای بهره گیری بهینه از امکانات و ظرفیت ها 

و توانایی های طرفین منعقدشد.

همچنین باهدف توسعه علمی و بهره برداری همه جانبه از ظرفیت 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در زمینه توسعه فناوری های پیشرفته و نیز 
توجه به این امر که اعتالی علوم محیط زیستی می تواند موجب جذب 
بیشتر نخبگان علمی کشور در این حوزه شود، تفاهم نامه ای میان دانشگاه 

یزد و اداره کل محیط زیست استان یزد منعقد شد.

تجلیل از استادان نمونه و
پیشکسوت دانشگاه

مراسم تجلیل از 11 عضو هیات علمی نمونه و پیشکسوت دانشگاه  
نوزدهم اردیبهشت ماه امسال در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد. در 
دانشکده هنر  نمونه  اکبری عضو هیات علمی  دکتر رضا  از  این مراسم 
و معماری، دکتر محمدعلی امراللهی عضو هیات علمی نمونه دانشکده 
علوم پایه، دکتر جمال برزگری خانقاه عضو هیات علمی نمونه دانشکده 
اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دکتر رضا پورحسینی عضو هیات علمی 
نمونه دانشکده فنی و مهندسی، دکتر بیژن دواز عضو هیات علمی نمونه 
دانشکده ریاضی، دکتر علی دهقان عضو هیات علمی نمونه دانشکده معدن 
و متالورژی، دکتر محمدحسین سرایی عضو هیات علمی نمونه دانشکده 
علوم انسانی، دکتر حمید سودایی زاده عضو هیات علمی نمونه دانشکده 
منابع طبیعی و کویرشناسی، دکتر علی محمد فضیلت فر عضو هیات علمی 
نمونه دانشکده زبان و ادبیات، دکتر علی محمد لطیف عضو هیات علمی 
نمونه دانشکده برق و کامپیوتر و مهندس مسعود زینی عضو هیأت علمی 

پیشکسوت گروه عمران دانشگاه یزد تجلیل شد.

نامگذاری سالن آمفی تئاتر دانشگاه به نام
تاالر دکتر جلیل شاهی

در مراسم تجلیل از استادان نمونه و پیشکسوت دانشگاه، سالن آمفی 
تئاتر دانشگاه رسما به عنوان تاالر دکتر جلیل شاهی نامگذاری و از تابلوی 
آن رونمایی شد. دکتر جلیل شاهی بنیانگذار و اولین رییس دانشگاه و 
مشاور عالی رییس فعلی دانشگاه است. مدیریت هوشمندانه و تالش های 
وی برای راه اندازی و توسعه این مجموعه، سرآغازی به یادماندنی را در 

تاریخچه فعالیت های دانشگاه به یادگار گذاشته است.

ابراز شگفتی وزير از فعالیت های دانشگاه
 در زمینه فنآوری اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در افتتاحیه یازدهمین جشنواره 
داشتم  یزد  دانشگاه  به  كه  در سفري  بهایي گفت  آفریني شیخ  فن  ملي 
باورم نمي شد كه انقدر خوب در حوزه IT كار كرده باشند، الحق كه 
بسیار خوب بود. واعظي با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان محور اصلی 
تدوین برنامه ششم توسعه است از اختصاص تسهیالت 12۰میلیاردی به 
شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات از 

سوی این وزارتخانه خبر داد.

پیش شرط ريیس دانشگاه برای
افزايش بودجه تشکل های دانشجويی

جشنواره  دانشگاهی  مرحله  اختتامیه  مراسم  در  یزد  دانشگاه  رییس 
اعتماد مسؤوالن  انجمن های علمی همواره مورد  اینکه  بیان  با  حرکت 
سیستم  یک  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  چنانچه  گفت:  هستند،  دانشگاه 
تشکل های  برای  مناسب  شاخص های  براساس  منصفانه  بودجه بندی 
دانشجویی تعریف کند، بودجه انجمن های علمی در سال جاری افزایش 

قابل توجهی خواهد یافت. 

سپاسنامه وزير علوم به
ريیس روابط عمومی دانشگاه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نگارش سپاسنامه ای خطاب به سعید 
از تالش، همدلی، همراهی و  دانشگاه  رییس روابط عمومی  دشتی زاد، 
عالی  آموزش  در  خیررسانی  فرهنگ  ترویج  در  وی  صمیمانه  همگامی 

تشکر و قدردانی کرد. 

ريیس دانشگاه:

ساختار دانشگاه ها نیازمند انعطاف است
رییس دانشگاه یزد در اولین کنفرانس ملی علم و کار که اردیبهشت 
ماه امسال در یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارتباط بین صنعت 
را  خود  انرژی  بیشترین  باید  دانشگاه ها  کرد:  خاطرنشان  ودانشگاه 
کنند.  کار صرف  به  آن  تبدیل  و  علم  نتیجه رسیدن  به  مسیر زودتر  در 
باید به فکر بازار کار  دکتر محمدصالح اولیاء گفت: اکنون دانشگاه ها 
دانشجویان خود باشند  و دانشجویان نیز باید نسبت به مسایل جامعه 
احساس مسؤولیت کنند. وی با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی باید 
محیط پیرامون خود و صنعت را مورد توجه قرار دهد، تأکید کرد: ساختار 
صلب سازمانی دانشگاه های دولتی با توجه به شرایط اداری واجتماعی 
نیازمند انعطاف است تا این امکان برای حضور در صحنه های ملی و 

بین المللی  و اقدامات موثر در ارتباط با صنعت فراهم شود .

آشنايی با پرديس آزادی
پردیس آزادی دانشگاه با زیر بنای پنج هزار متر مربع در فضای فیزیکی 
از دانشگاه کار خود را آغاز کرده است، این پردیس دارای دو  مستقل 
هزار مترمربع فضای فیزیکی آموزشی است و از لحاظ قانون و مقررات 

آموزشی کامال وابسته به دانشگاه است.

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی، رییس پردیس آزادی دانشگاه، با بیان 
این مطلب گفت: هم اکنون این پردیس دارای 12 کد رشته و گرایش در 

مقطع دکترا و 2۰ کد رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد است. 

پردیس  اخیر در  به دو شیوه در سال تحصیلی  افزود: داوطلبان  وی 
آزادی پذیرش شدند، گروه اول از طریق کنکور سراسری و گروه دوم که به 
صورت متمرکز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پردیس راه 
یافتند و پس از اعالم نتایج در آخر شهریورماه برای ثبت نام اقدام کردند.

وی افزود: پردیس آزادی با هدف برطرف کردن نیاز آموزشی جامعه و 
صنعت و تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه تاسیس شده است. در عین حال 
با توجه قوانین، صرفا می تواند در رشته هایی که دانشگاه در دوره روزانه 
مجوز تاسیس آنها را دارد اقدام به پذیرش دانشجو کند ضمن اینکه تعداد 
ورودی های پردیس آزادی هم به طور مستقیم به تعداد ورودی هر رشته 
در دانشگاه مرتبط است و پردیس مجوز ندارد بیش از تعداد مصوب در 

هر رشته از رشته های دانشگاه، اقدام به پذیرش دانشجو کند.

انتصابات
دکتر جلیل شاهی: رییس افتخاری همایش ملی فرهنگ رانندگی

دکتر احمد قربانی: رییس دانشکده معدن و متالورژی
دکتر محمدحسین معماریان: رییس دانشکده فیزیک 

دکتر بمانعلی دهقان منگابادی: رییس دانشکده علوم انسانی و 
مدیر مسؤول مجله علمی پژوهشی کتاب قیم

دکتر محمدعلی صادق زاده: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک 
دکتر مسعود حاجی زاده میمندی: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی 
دکتر سید مجید میررکنی: مدیر گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی 

دکتر علیرضا فتوحی فیروزآباد: مدیر دفتر طرح های عمرانی 
دکتر حسین مهدوی پور: مشاور رییس دانشگاه در امور عمرانی 

دکتر سید محمدمهدی حسینی: مشاور رییس دانشگاه در امور اداری مالی
دکتر حمیدرضا ابوطالبی: نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه 

حجت االسالم محمدتقی گل محمدی: عضو شورای دانشجویی 
محمد ابراهیمی بشکانی: رییس اداره امور انبارهای دانشگاه 
آرزو آسایش: رییس اداره امور دانش آموختگان و مشموالن 

طاهره شریفی زارچی: رییس اداره خدمات آموزشی
دکتر کمال امیدوار: دبیر همایش ملی بحران آب 

دکتر محمد اسالمی کالنتری: دبیر بیست و دومین کنفرانس هسته ای 
دکتر تقی جباری فر: دبیر همایش ملی فرهنگ رانندگی 



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir3 تمرکزبروقایعبهجایبررسیروندهایبلندمدتوعللرخدادآنها،

سطحینگریوظاهربینیرادرافراد،سازمانوجامعهدامنمیزند

فضاییبرایتبدیلتحقیقاتبهخدمات
از  هدف  یزد:  دانشگاه  فناوری   و  پژوهش  معاون  المدرسی  دکتر 
تشکیل این جلسه معرفی مرکزفناوری دانشگاه برای همه دانشگاهیان و 
ترغیب افراد بیشتری برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان در این مرکز 
است. هدف از طرح ایجاد پردیس پژوهش و فناوری این است که نقش 
سنتی دانشگاه ها در ارایه دستآوردهایی نظیر تولید مقاالت، کتاب و انجام 
طرح های پژوهشی با تبدیل این دستآوردها به خدمات قابل استفاده برای 
جامعه تکمیل شود. چراکه برای ارتقای جایگاه و با توجه به هدف هایی 
که در صنعت های باالدستی مشخص شده، دانشگاه های نسل جدید باید 
دستاوردهای پژوهشی خود را به خدمات تبدیل کنند و به جامعه سرویس 
دهند. در واقع هدف اولیه و اصلی پردیس پژوهش و فناوری فراهم آوردن 
فضایی برای تبدیل تحقیقات انجام شده به خدمات مورد نیاز جامعه است. 
کتابخانه ها  در  کاغذهایی  صورت  به  نباید  دانشگاهیان  زحمات   نتیجه 

بالاستفاده بماند.
واحد  یک  عنوان  به  ثبت،  بدون  می توانند  افراد  مرکز  این  در  البته 
آن  ثبت و  را  اما توصیه می کنیم حتما شرکت  باشند  داشته  فعال شرکت 
را دانش بنیان کنند. در خصوص استفاده افراد و شرکت ها از خدمات و 
امکانات آزمایشگاهی دانشگاه نیز در چارچوب طرح شاعا، هرکدام تعرفه 
خاص خود را دارد. یعنی رییس دانشکده نباید در نظر بگیرد که این شرکت 
در پارک اقبال یا در مرکز دیگر مستقر شده است، بلکه موظف است در 
بسیار  این سیستم  بنابراین  و  بگیرد  هزینه  می کند  ارائه  که  قبال خدماتی 

شفاف است. 
یکی از مزیت ها و نکاتی که می تواند در خصوص شرکت های مستقر 
در مرکز فناوری مورد توجه قرار گیرد این است که پایان نامه ها و پروژه های 
تحصیالت تکمیلی به سمتی هدایت شود که حاصل چندین سال زحمت 

فرد بتواند یک خدمتی را به صنعت  و جامعه ارایه کند.
این باعث رضایت خاطر استاد و دانشجو است و زمانی که دانشجو 
دانش آموخته می شود، در واقع یک کارآفرین و یک نیرویی است که می تواند 
کار کند و به جای اینکه به دنبال شغل بگردد خودش می تواند شرکتی را 
ایجاد کند. این شرکت ها راه مناسبی است که دانشگاه ها وظایفشان را در 

توسعه پایدار به نحو احسن انجام دهند.

هدفماتبدیلدانشبهارزشاست
دکتر قاسم امیریان مسؤول راه اندازی مرکز فناوری دانشگاه یزد: با 
به کار مرکز فناوری 1 دانشگاه مجموعه ای از مراکز تحقیقاتی در  آغاز 
قطب های پژوهش و فناوری در این مرکز جایابی و سازماندهی شده اند 
به طوری که بتوانند حتی در سطح ملی هم مطرح شوند مانند مرکز مدیریت 
پژوهش و مطالعات کاربردی انرژی خورشیدی ایران و موارد دیگر. در وب 
سایت دانشگاه نیز در زیرمجموعه حوزه پژوهش و فناوری لینک پردیس 
پژوهش و فناوری قرار گرفته است و متقاضیان می توانند به آن مراجعه کنند.

در همین راستا اولین جلسه پذیرش در مرکز انجام شد و قبل از آن 
رییسه  هیأت  در  و  تهیه   فناوری  و  پژوهش  پردیس  برای  شیوه نامه ای 
دانشگاه مصوب شد. یک سری کاربرگ های درخواست پذیرش در مرکز 
فناوری تهیه شد و همکاران فرم ها را پر کردند. در اولین نشست شورای 
پذیرش و نظارت مرکز فنآوری درخواست های چهار متقاضی بررسی  و 

با سه تای آن موافقت شد.

شرکتادواتنورینانوساختاریایساتیس
دکتر عباس بهجت عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و مدیرعامل 
شرکت ادوات نوری نانو ساختاری: این شرکت بهمن ماه سال ۹3 ثبت 
شده است و حوزه فعالیت آن عمدتا در زمینه طراحی و ساخت سلول های 
خورشیدی نسل جدید است. این سلول های خورشیدی به این دلیل که 
انعطاف پذیر، سبک و ارزان است، می تواند نقش بسیار خوبی در آینده 
برای نصب روی تمام سیستم هایی که سلول های سنگین برای آن خیلی 

مناسب نیست، داشته باشد.
خارجی  نمونه های  به  نسبت  شرکت ها  این  در  تولیدی  محصوالت 
آن بسیار ارزان تر است. اساس کار این شرکت ها این است که خدمات 
طرح های  از  حاصل  فنآورانه  تولیدات  بتواند  و  دهد  انجام  تخصصی 

پژوهشی را به فروش برساند. 
اعضای این شرکت متشکل از 5 نفر از اعضای هیأت علمی و 5 نفر 
از دانشجویان ارشد و دکترا هستند. اعضای هیأت علمی آن از گروه های 
هنوز  که  داریم  نیاز  نیز  گرایش حالت جامد  به  فیزیک هستند.  و  شیمی 
فرد مناسبی پیدا نکرده ایم . ما از خدمات همه استفاده می کنیم و به آن ها 
دستمزد می دهیم. محصوالت شرکت به این گونه است که هرکسی که کار 
می کند اسم وی و میزان کاری که انجام می دهد، ثبت می شود. ما به استادان 

دیگر هم برای همکاری نامه نوشته ایم به شرطی که محصوالتشان بسیار 
خوب و قابل تکرار باشد و اگر محصول خدماتی باشد و گارانتی داشته 
باشد ما می توانیم این کار را به صورت واسطه به نام خود فرد انجام دهیم به 
شرط اینکه این محصول را ابتدا به نام خودشان ثبت کنند و بعد به ما بدهند 

و ما آن محصول را به نام خودشان به فروش می رسانیم.

شرکتمهندسیپایشگسترماهانایساتیس
دکتر منصور رفیعیان عضو هیات علمی دانشکده مکانیک  و مدیرعامل 
شرکت مهندسی پایش گستر ماهان ایساتیس )پگما(: این شرکت در سال 
۹۰ به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در نوع خود، تنها 
شرکت مستقر در استان یزد است. فعالیت این شرکت حول چند محور 
است. این شرکت در زمینه ای کار می کند که یکی از زیرمجموعه های رشته 

مهندسی مکانیک یعنی ارتعاش است. 
برای  تالش  هدف  اولین  می کند؛  دنبال  را  هدف  چند  شرکت  این 
تربیت نیروی انسانی است چراکه دستگاه ها و سخت افزارهای موجود در 
این زمینه نیاز به اطالعات و دانش باالیی دارد. کسانی که در چارچوب 
مدت ها  پایان نامه  حتی  و  کارآموزی  فوق لیسانس،  لیسانس،  پروژه های 
خدمت  جامعه  به  خوبی  سطح  در  آینده  در  بتوانند  تا  می شوند  ورزیده 
کنند. معموال دانشجویانی که این مسیر را می آیند بالفاصله می توانند در 
بخش های نگهداری و تعمیرات صنایع مشغول به کار شوند که این یکی از 

فواید دانشجویی است که این مسیر را انتخاب می کنند.
دومین هدف این شرکت، تولید انواع مواد آموزشی نظیر کتاب، فیلم، 
نرم افزار با کیفیت قابل قبول است چون مشابه این مدیریت را شرکت هایی 
با برندهای مشهور خارجی هم انجام می دهند و یک کار نرم افزاری حساب 
قیمت های  با  و  است  درآمد  پر  بسیار  آن،  کمبود  به  توجه  با  و  می شود 
این قسمت ها  از  برخی  امیدواریم در  ما  به فروش می رسد و  نیز  باالیی 

موفقیت هایی را کسب کنیم.
سومین هدف، تالش در جهت بخشی به دانش فنی ساخت تجهیزات 
است که فناوری باالیی دارند و هرکسی در حال حاضر بتواند این سخت 
افزارها را تولید کند هر کدام می تواند یک شرکت دانش بنیان محسوب شود 
که البته هنوز به طور جدی در مسیر این هدف وارد نشده ایم و مایل هستیم 
با استقرار در دانشگاه و ارتباط با دانشکده های مرتبط مثل دانشکده برق و 

کامپیوتر به این مهم دست پیدا کنیم. 
هدف چهارم ما ایجاد یک رابطه تعاملی و سازنده با صنایع استان با 
حمایت دانشگاه است تا بتوانیم این روش هایی را که روی آن کار می کنیم 
به آن ها ارائه دهیم چون سرویس گیرنده اصلی کار ما بخش های نگهداری 
و تعمیرات انواع صنایعی هستند که در تمام کشور وجود دارند. به ویژه 
در استان یزد صنایعی مثل کاشی، سرامیک، نساجی و فوالد که در بخش 
نگهداری و تعمیرات ضعف دارند. البته با توجه به سابقه  شرکت، از سال 
۹۰ تاکنون ما تقریبا 3۸ مورد همکاری با صنعت داشته ایم  و مشکل آنان 
را حل کرده ایم. مواردی بوده است که قبال باید از خارج استان سرویس 
می گرفتند ولی هم اکنون این شرکت را شناخته اند و با ما همکاری دارند.
البته امیدواریم با آمدن به دانشگاه و مستقر شدن در این مکان، با اعتبار 

دانشگاه بتوانیم بیشتر روی این مورد حساب باز کنیم.
ما در زمینه های  مختلفی که احساس می کنیم نیاز داریم و در آن زمینه 
دانشمان کم است با تعریف پایان نامه، دانش و تجربه مان را در آن زمینه 
ارتقا می دهیم چون معموال تجربه های فناورانه را کسی به دیگری نمی دهد 

و باید خودمان به آن دسترسی پیدا کنیم. 

شرکتوبپردازاننوینپارسیجو
دکتر علی محمد زارع عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر و 
مدیرعامل شرکت وب پردازان نوین پارسی جو: این شرکت همان طور 
که از اسمش پیداست در زمینه وب فعالیت دارد و یک شرکت دانش بنیان 
است. سه سال است که تاسیس شده و تمرکز اصلی فعالیت آن روی حوزه 

موتورهای جستجوست.
درحال حاضر در ایران حدود یک میلیارد صفحه فارسی وجود دارد 
که واقعا آمار بزرگی است. بسیاری از کشورها موتورهای بومی با هدف 
درآمدزایی دارند. می توان گفت بزرگترین شرکت ها در حوزه فناوری در 
...مخصوصا  و  ژاپن  چین،  روسیه،  جنوبی،  کره  مثل  مختلف  کشورهای 
کشورهایی که زبانشان با زبان التین و انگلیسی متفاوت است، با راه اندازی 
موتورهای بومی، درآمدهای باالیی کسب می کنند. االن کوچکترین موتور 
جستجوی دنیا، جمهوری چک با جمعیت 15 میلیونی است که 12۰۰ شغل 

ایجاد کرده است.
 مدت 6 سال است که پروژه موتور جستجوی پارسی جو را آغاز کردیم. 
در ابتدای کار 5 نفر متخصص داشتیم اما هم اکنون 45 نفر متخصص در این 
حوزه مشغول فعالیتند که در آینده نزدیک به 1۰۰ نفر خواهند رسید. هدف 

نهایی ما آسان تر کردن دسترسی به اطالعات موجود است.
 خیلی ها معتقدند با وجود گوگل نمی توانیم با آن رقابت کنیم و موفق 
ما  که  اینجاست  نکته  اما  است  درست  حدودی  تا  حرفشان  که  شویم 
نمی خواهیم با گوگل رقابت کنیم چراکه گوگل یک وب سرچ انجین است 
اما پارسی جو یک سرچ به مفهوم کلی است که اطالعات محلی را در اختیار 
افراد قرار می دهد. بنابراین تنها هدف پارسی جو این نیست که یک سایت 
را پیدا کند بلکه هدفش این است که درباره هر موضوعی، تمام اطالعاتی را 
که در داخل کشور وجود دارد پیدا کند. هدف نهایی ما پیداکردن و آسان تر 
کردن دسترسی به اطالعات داخل کشور و بعد از آن درآمدزایی است که 

اگر نتوانیم به درآمدزایی برسیم پروژه رد خواهد شد.
درآمد اصلی این پروژه روی تبلیغات است به طور مثال در سال گذشته 
داشته  درآمد  دالر  میلیارد   4۰ از  بیش  تقریبا  تبلیغات  راه  از  فقط  گوگل 
است. هم اکنون بازار تبلیغات اینترنتی داغ است؛ به طور مثال اگر شما در 
سایت های پربیننده ایران بخواهید تبلیغ کنید شاید چیزی حدود ۸ میلیون 
تومان در ماه باید بپردازید ولی در پارسی جو شما از طریق تبلیغات هدفمند 
با1۰هزار تومان می توانید تبلیغ کنید. فقط مشکل اصلی جذب کاربر است 
که هم اکنون 5۰ هزار کاربر یونیک داریم و باید این تعداد به 5۰۰ هزار 

یونیک برسد.
نفر   45 مواجهیم.  کمبود  با  نیز  انسانی  نیروی  لحاظ  از  اکنون  هم 
متخصص داریم که از این تعداد 4۰ نفر تحصیل کرده  رشته کامپیوترند. 
15 نفرشان در مقطع لیسانس و حدود 2۰ نفر فوق لیسانس و بقیه هم در 

مقطع دکترا هستند. 
امسال  تیرماه  اواخر  تا  پروژه  این  گرفته،  انجام  برنامه ریزی  اساس  بر 
افتتاح خواهد شد و امیدواریم تا چند ماه آینده بتوانیم تعداد کاربران را زیاد 
کنیم، تبلیغات بگیریم و روی پای خود بایستیم. خوشبختانه با تالش هایی 
که انجام گرفته دیتای سخت افزاری و دیتا سنتر توسط پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری در تهران تهیه شده است. در حال حاضر از صندوق پژوهش 
یک مقدار وام گرفته ایم ولی امیدواریم که بزودی به درآمدزایی برسیم. این 
کار ریسک باالیی دارد، بسیار وقت گیر و انرژی بر و موفقیتش بسیار دشوار 
است. با این وجود هنر ما این است که بتوانیم فعالیت های علمی انجام شده 

را به یک کار صنعتی تبدیل کنیم.  پایان 

در میزگردی با حضور معاون پژوهش وفنآوری، مسؤول راه اندازی مرکز فنآوری و مدیران چهار شرکت دانش بنیان مستقر در این مرکز، نقش و اهمیت شرکت های دانش بنیان در تبدیل 
دستآوردهای پژوهشی به خدمات قابل استفاده در جامعه تبیین و درباره نحوه مشارکت دانشگاهیان در تأسیس و توسعه این شرکت ها بحث و تبادل نظر شد.

گام بلند دانشگاه یزد به سوی دانشگاه های نسل سوم



مدير مسؤول و سردبير: سعيد دشتي زاد

طراحي و صفحه آرايي: فاطمه تيو
خبر و گزارش: الهام ميرفخرائي

شماره7 بهار1394

چیزیبریونازسیستمکهمسبببروزمشکالت
باشدوجودندارد؛مسایلومشکالتدرافکارو

اعمالمانهفتهاست

مروری بر اخبارکوتاه دانشگاه

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭

٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭٭٭٭

گزارشتصویریازجشنهایدانشآموختگان

عملیات احداث مجموعه غذاخوری خواهران روز پنجشنبه 
سوم اردیبهشت ماه جاری در محوطه مجاور بوستان معرفت آغاز 
شد. این مجموعه قرار است با زیربنای 4۰۰۰ مترمربع دارای 4 
سالن غذاخوری مجزا، ظرف مدت یک سال به بهره برداری برسد.

در  دانشجو  زوج  یک  امسال  نوروز  تعطیالت  ایام  در   
اقدامی ابتکاری مراسم عقدکنان خود را در گلزار شهدای گمنام 

دانشگاه برگزار کردند.

صادق  از  متشکل  دانشگاه  کاراته  دانشجویی  تیم  اعضای   
اهلل  روح  سیاسی(،  )علوم  پویافر  حمیدرضا  )شیمی(،  حیدری 
شدند  موفق  )معدن(  حسینی  سیدمجتبی  و  )جغرافیا(  سبحانی 
دانشگاه ها  کاراته دانشجویان  قهرمانی  برتر مسابقات  مقام های 
و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شهید باهنر 

کرمان را به خود اختصاص دهند. 

از  جمعی  حضور  با  ایران  هواشناسی  ملی  کنفرانس   
پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  صاحب نظران،  و  پژوهشگران 
دوم و سوم اردیبهشت در دانشگاه یزد برگزارشد. تعداد مقاالت 
دریافت شده، 2۰۸ مورد بود که از این تعداد 64 مورد به صورت 

شفاهی  و ۹۰ مورد نیز به صورت پوستر ارایه شد.

از  متشکل  دانشگاه  دختر  دانشجویان  کاراته  تیم  اعضای   
نجمه ابوطالبی )تربیت بدنی(، رقیه زارع )نساجی(، مرضیه شرفی 
)ریاضی( و حمیده کاظمی )نساجی( موفق به کسب مقام های برتر 

مسابقات قهرمانی کاراته استان یزد در بخش بانوان شدند. 

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور، در حکمی حمید رضا نصیری زاده، عضو هیأت 
عنوان  به  را  و حسابداری   مدیریت  اقتصاد،  دانشکده  علمی 

رییس این سازمان در استان یزد منصوب کرد.

 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه، دکتر علی اصغر علمدار 
محمدرضا  دکتر  و  نساجی  گروه  علمی  هیات  عضو  یزدی 
اختصاصی عضو هیأت علمی دانشکده  منابع طبیعی را به عنوان 
عالی  آموزش  برنامه ریزی  دفتر  تخصصی  کمیته های  اعضای  

منصوب کرد.

 اثر هنری علی ذباح دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی 
نقاشی  ملی  ساالنه  جشنواره  در  معماری  و  هنر  دانشکده 
اصفهان برگزیده شد. این جشنواره هفتم اردیبهشت امسال در 

اصفهان برگزارشد.

 معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات 
رییس  اولیاء  محمدصالح  دکتر  ابالغی  صدور  با  فناوری  و 
اولین  گذاری  سیاست  شورای  رییس  عنوان  به  را  دانشگاه 

همایش معماری فضاهای دانشگاهی ایران را منصوب کرد.

 در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با 
اهدای لوحی از روابط عمومی دانشگاه به عنوان روابط عمومی 

برتر در همکاری با پورتال جامع خبر استان تجلیل شد.

گروه های مختلف  دانشگاه،  روابط عمومی  با هماهنگی   
دانشگاه  از  اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  در  دانش آموزی 
بازدید کردند. در این بازدیدها جمعی از دانش آموزان نخبه 
و گروهی از مسؤوالن آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، 
دانش آموزان ممتاز دبیرستان های فاطمه الزاهرا)س( مروست، 
پسرانه  و  حیدری  شهید  شاهد  دخترانه  اردکان،  فرزانگان 
از  مرحله  پنج  در  مزیدی  شهیدان  درخشان  استعدادهای 

دانشگاه دیدن کردند.

خردادماه   16 شنبه  روز  مرکزی  کتابخانه  مطالعه  سالن   
جاری مورد بهره برداری دانشجویان قرارگرفت. این سالن با 
زیربنای 26۰ مترمربع و بیش از 3۰۰ نفر ظرفیت در مجموعه 

داخلی کتابخانه قرار دارد.

علمی  های  انجمن  دبیران  مجمع  نشست  آخرین  در   
دانشجویی در سال تحصیلی ۹3-۹4 مهدی مالیی دانشجوی 
جدید  دبیرکل  عنوان  به  آرا  اکثریت  کسب  با  صنایع  رشته 

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه انتخاب شد.

 رییس دانشگاه در مراسم نکوداشت دکتر اصغر دادبه که 
جلیل شاهی  دکتر  تاالر  در  اسفندماه جاری  دوشنبه 1۸  روز 
شخصیت  این  به  را  دانشگاه  یک  درجه  نشان  شد،  برگزار 

برجسته ادبیات کشور اعطا کرد.

رهبری   معظم  مقام  دیدگاه  از  زندگی  سبک  همایش  در   
برگزار شد،  تبریز  آزاد  دانشگاه  در  امسال  ماه  اردیبهشت  که 
سه مقاله از اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و 

حسابداری به عنوان مقاله های برتر این همایش انتخاب شد.

 به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات، شبکه ارتباطی 
روابط عمومی دانشگاه موسوم به شارع رسما کار خود را آغاز 
کرد. هدف از راه اندازی این شبکه، استفاده از توانمندی های 
دانشجویی برای پوشش خبری و تصویری رویدادها و مراسم 

دانشگاه است.

 در مجمع عمومی بسیج اساتید استان یزد، از خدمات دکتر 
علیرضا یاراحمدی رییس سابق بسیج اساتید استان یزد تجلیل 
و دکتر حسین ابویی عضو هیأت علمی گروه معارف اسالمی 

دانشگاه به عنوان رییس جدید این نهاد معرفی شد.

شخصیت  عارف  محمدرضا  دکتر  نکوداشت  مراسم   
برجسته علمی یزدی تبار روز چهارشنبه 2۰ اسفندماه در تاالر 
دکتر جلیل شاهی برگزار شد. رییس دانشگاه  در این مراسم 
نشان درجه یک دانشگاه را به این شخصیت علمی و فرهنگی 

کشور اعطا کرد.

آموزشی  معاون  پیشنهاد  با  دانشگاه  شورای  اعضای   
های  برگزاری کالس  تغییر ساعات  با  تکمیلی  تحصیالت  و 
آموزشی در نوبت عصر در سه مقطع زمانی 13:3۰ تا 15:3۰، 
15:3۰ تا 1۷:3۰، و 1۷:3۰ تا 1۹:3۰ موافقت کرد. این زمان بندی 

از امسال در دانشگاه به اجرا درآمده است.

 مراسم تجلیل از مقام علمی و ادبی دکتر آذرتاش آذرنوش 
 16 چهارشنبه  روز  عربی  ادبیات  و  زبان  برجسته  شخصیت 
اردیبهشت ماه در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد. در این 
مراسم لوح سپاس رییس دانشگاه مزین به نشان طالیی دانشگاه 

به پاس خدمات این چهره ماندگار کشور، به وی اعطا شد.

 دومین سمینار تخصصی پژوهش در ادبیات دفاع مقدس 
اردیبهشت ماه امسال با حضور رییس دانشگاه، مدیر کل حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و سرتیپ دوم پاسدار 
علی باباخانی رییس پژوهشکده تاریخ و ادبیات فرهنگ دفاع 
مقدس، جمعی از استادان و مولفان و مترجمان ادبیات کشور 

در دانشگاه برگزارشد.

 سی امین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه های منطقه 4 
کشور در دانشگاه یزد برگزارشد. در این مسابقات که 22 و 23 
اردیبهشت برگزار شد، مجموعا 12۰ نفر از 2۰ دانشگاه منطقه 
4 کشور در زمینه ترتیل و تحقیق و حفظ برادران و ترتیل و 

تحقیق خواهران با هم به رقابت پرداختند.
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