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گفتگو با دو دانشجوی افتخار آفرین دانشگاه یزد در مسابقات قرآنی:

آرامش ناشی از انس با قرآن وصف ناشدنی است
دوتن از دانشجویان دختر
دانشگاه یزد در سیامین دوره
مسابقات دانشجویان کشور که سال
جاری در دانشگاه سنندج برگزار
شده بود به دومقام برتر دست یافتند.
رییس دانشگاه نیز در پیامی این
موفقیت را تبریک گفت .به همین
بهانه گفتگویی را با این دودانشجوی
افتخار آفرین انجام داده ایم .فائزه
السادات قریشی نسب دانشآموخته
مهندسی نرمافزار کامپیوتر در مقطع
کارشناسی متولد سال  ۷۲در شهر
یزد که در این دوره از مسابقات
موفق به کسب مقام اول کشوری
در رشته حفظ  ۱۰جزء شده است
و دیگری مهدیه شمسی دانشجوی
رشته فیزیک اتمی -مولکولی در
مقطع کارشناسی ارشد متولد سال
 ۷۱در شهر یزد که موفق به کسب
مقام دوم کشوری در رشته حفظ ۲۰
جزء شده است.

رشته ارتباط تصویری در دانشگاه یزد
ایجاد شد

مدیرگروه نقاشی دانشکده هنرومعماری دانشگاه
یزد از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد
رشته ارتباط تصویری در مقطع کارشناسی در این
دانشکده خبر داد.

زمینههای همکاری دو دانشگاه یزد
و ریتسومیکان ژاپن بررسی شد
در مالقات پروفســور مالکولم کوپر اســتاد برجسته
دانشــگاه ریتســومیکان ژاپــن و دکتــر کاظــم وفاداری
متخصص علوم گردشگری این دانشگاه با رییس دانشگاه
یــزد زمینههای مختلــف همکاری دو دانشــگاه مطرح و
بررسی شد.

اختراع دستگاه بازیافت آب در
صنعت کاشی در دانشگاه یزد
اسماعیل بلور دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک
دانشگاه یزد موفق به ساخت دستگاه آزمایشی بازیافت
آب اسپری درایر کارخانجات کاشی شد . .دستگاه
ساخته شده بیش از  ۵۵درصد از آب مصرفی در صنعت
کاشی را بازیافت و به چرخه تولید کاشی باز میگرداند.
این دستگاه دارای ویژگیهای منحصر به فردی است
که یکی از آنها هزینه جاری پایین دستگاه است .این
دستگاه دارای گواهی ثبت اختراع بوده و توسط استادان
باتجربه دانشگاه به تایید رسیده است.

تولید آزمایشگاهی نسل سوم سلولهای خورشیدی در دانشگاه
محققان گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یزد در مطالعات خود که از  ۸سال قبل آغاز شده بود موفق به ساخت آزمایشگاهی
چهار نوع ســلول خورشــیدی به عنوان نسل سوم این سلولها شدند و توانستند نانو ذراتی را برای افزایش بازده این سلولها
در فاز تجاری تولید کنند.

دانشجوی نخبه دانشگاه یزد طال گرفت

امیر کفشدار گوهرشادی ،دانشجوی نخبه دانشکده ریاضی دانشگاه یزد ،در بیست
و دومین دوره از مسابقات جهانی ریاضی در بلغارستان مدال طال گرفت .وی بتازگی
دوره کارشناسی را در دانشگاه یزد به پایان رسانیده و برای ادامهی تحصیل در مقطع
تحصیالتتکمیلی رشتهی علومکامپیوتر از مهرماه سال جاری به انستیتو علم و فناوری
اتریش خواهد پیوست و هماکنون نیز در گروه پژوهشی نظریهی بازیها در این انستیتو به
عنوان کارورز مشغول به کار است.

نام سه عضو هیاتعلمی دانشگاه یزد در فهرست دانشمندان برتر دنیا
براساس دادههای منتشر شده از پایگاه طالیهداران علم تامسون رویترز (آی.اس.آی) نام دکترحمیدرضا زارع ،دکتر محمد
مظلوم اردکانی و دکتر بیژن دواز ،سه عضو هیاتعلمی دانشگاه یزد در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان
قرار گرفت ه است.

موفقیت دانشجوی دانشگاه یزد در تعمیر دستگاه طیف نگار اشعه ایکس
دانشجوی دوره دکترای بیابان زدایی دانشگاه یزد در یک اقدام
ابتکارانه و با همراهی مدیر آزمایشگاه کانیشناسی و تجزیه عنصری
این دانشگاه توانست یکی از بردهای معیوب دستگاه طیفنگار
فلورسنس اشعه ایکس (ایکس.آر.اف) را با کمترین هزینه ممکن
تعمیر کند.به گفته علی محمد قايمی نیا شرکتهای سرویسدهنده و
تعمیراتی خارجی برای حل مشکل این دستگاه ،هزینه تعمیر حدود
۲۰میلیون تومان مطالبه کردند ،اما وی موفق شد با  ۲۷هزارتومان
هزینه ،آن را تعمیر کند.

تست اولیه دستگاه آشکارساز رادیویی
انجمن علمی نجوم دانشکده فیزیک دانشگاه یزد از تست اولیه دستگاه آشکارساز امواج رادیویی که اعضای این انجمن آن را
طراحی کرده و ساختهاند ،خبر داد .تیمی از دانشجویان فیزیک عضو این انجمن بامداد  ۲۲مرداد ماه  ۹۴برای آشکارسازی امواج
رادیویی حاصل از شهابها (نظریهی الکتروفونیک) و همچنین ثبت مرئی بارش شهابی برساووشی که یکی از مهمترین بارشهای
شهابی سالیانه است ،به سرپرستی دکتر زهرا رضایی راهی روستای نصرآباد یزد شدند.

حذف دوره شبانه در
مقطع کارشناسی
صفحه 2

اعطای دکترای افتخاری
به پروفسور پرگر
صفحه2

اختصاص شناسه
دیجیتال به
نشریات دانشگاه
صفحه 2

مرمتخوابگاههای
دانشجویی در
فرصتتابستانی
صفحه 2

ساختمان شکیب در
مهریز به دانشگاه یزد
واگذار شد
صفحه 2

دانشگاه یزد
به رتبههای برتر کنکور
پژوهانه اعطا میکند
دانشگاه یزد به رتبههای برتر کنکور
سراسری که این دانشگاه را برای ادامه
تحصیل انتخاب میکنند ،پژوهانه اعطا میکند
که این رقم برای دانشجویان سطح یک ،به
 ۱۳میلیون تومان در مدت تحصیل میرسد.
دکتر قاسم بریدلقمانی معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی بااعالم این خبر ،گفت:
آیین نامه پژوهانه دانشجویان استعدادهای
درخشان دانشگاه یزد بر اساس آییننامه
تسهیالت آموزشی و با هدف شناسایی و
حمایت دانشجویان ممتاز دانشگاه به منظور
فراهم آوردن امکانات آموزشی ،پژوهشی و
رفاهی برای اعتالی سطح علمی آنان تدوین
شده است.

آغاز سال تحصیلی جدید
و ثبت نام اینترنتی دانشجویان
تازهوارد
ســال تحصیلــی جدیــد امســال در
دانشگاه یزد از روز شــنبه  ۲۱شهریورماه
آغاز شــد .همچنین پذیرفتهشدگان مقاطع
کارشناسی ارشــد و کارشناسی نیز پس از
ثبتنــام اینترنتی ،به ترتیــب در هفتههای
ســوم و چهارم شــهریورماه برای تحویل
مدارک و حضــور در کالسهای درس به
دانشگاه آمدند .دانشــگاه یزد همچنین در
تابستان امسال میزبان داوطلبان شرکت در
مصاحبه دکتــرا بودکه پس از اعالم نتایج،
امور ثبت نام این گروه از دانشــجویان نیز
در دانشکدههای ذیربط انجام شد.

خواندن بی اندیشه بیهوده است؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک

در نشستی که روز سهشنبه  ۱۷شهریورماه امسال با حضور
رییس دانشگاه یزد ،فرماندار مهریز و خیر نیکوکار جعفر
شکیب و تنی چند از مسؤوالن ذیربط در دانشگاه یزد برگزار
شد ،ساختمان شکیب واقع در شهرستان مهریز به پردیس مهریز
دانشگاه یزد واگذار شد .در پایان حاضران از این ساختمان و
همچنین باغ شجاع لشکر واقع در مجاورت آن بازدید کردند.
پیش از این نیز رییس دانشگاه یزد ،فرماندار و رییس شورای
شهر مهریز و جمعی از مسؤوالن و کارشناسان دانشگاه یزد
روز سهشنبه  ۱۳مردادماه جاری در بازدید از پردیس مهریز
واقع در باغ شجاع لشکر این شهرستان ،راهکارهای مختلف
برای تأمین هزینههای مرمت و راهاندازی این پردیس را مورد
بررسی قرار دادند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد از حذف دوره
شبانه (نوبت دوم) در این دانشگاه در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی
جدید خبر داد .دکتر قاسم برید لقمانی هدف از این اقدام را ارتقای
کیفیت آموزشی دانشگاه عنوان کرد و افزود :اعتقاد ما بر این است که
ورودی خوب میتواند خروجی خوب داشته باشد ،دانشجویانی که از
طریق دوره روزانه وارد دانشگاه میشوند نسبت به دانشجویان شبانه
رتبههای بهتری دارند و این دانشجویان میتوانند باعث باالرفتن کیفیت
سطح علمی دانشگاه شوند .

در مراسم افتتاحیه چهل و ششمین کفرانس بینالمللی
ریاضی ایران که روز سهشنبه سوم شهریورماه جاری در تاالر
دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار شد ،دکترای افتخاری
آموزش ریاضیات این دانشگاه به پروفسور شریل الیزابت پرگر
ریاضیدان استرالیایی اعطا شد .در این کنفرانس که به مدت چهار
روز ادامه یافت همچنین از دو استاد برجسته ی ریاضیات یزد
دکتر سید مهدی کرباسی و زنده یاد عبدالحسین مصحفی تجلیل
شد .در این کنفرانس پژوهشگران و ریاضیدانانی از کشورهای
ایران ،استرالیا ،کانادا ،کرهجنوبی ،اسپانیا ،چین ،تایلند ،هند و
صربستان شرکت داشتند .از مجموع  ۱۱۰۰عنوان مقاله رسیده به
دبیرخانه کنفرانس۷۵۰ ،مقاله پذیرفته شده بود که  ۴۲۰مقاله به
صورت سخنرانی و  ۳۳۰مقاله در قالب پوستر طی سه روز در
دانشگاه یزد ارایه شد.

به نشریات دانشگاه یزد شناسه دیجیتال
اختصاص یافت
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه از اختصاص شناسه دیجیتال
(دی.اُ.آی) به مقاالت نشریات فارسی دانشگاه یزد برای اولین بار در
سطح کشور خبرداد .این شاخص باعث ارتقای جایگاه دانشگاهها در
رتبهبندیهای بینالمللی ،جلوگیری در عامل شکست لینکهای علم
سنجی میشود و استانداردی برای فراخوانی عنوان نشریه ،به عنوان اثر
انگشت مقاله یا نوشته آنالین است .ارجاع دی.اُ.آی عالوه بر مقاالت،
به کتابها و کتابچه خالصه مقاالت و پیوستن به میلیونها لینک علمی
دیگر در دنیاست.

گفتگو با دو دانشجوی افتخار آفرین دانشگاه یزد در مسابقات قرآنی
 :از چه زمانی کار با قرآن را شروع
کردید و هم اکنون در چه رشت ه قرآنی فعالیت
دارید؟
قریشینسب :من از  ۴سالگی در زمینه حفظ
قرآن و از  ۱۳سالگی در زمینه صوت و لحن
فعالیتم را آغاز کردم.
شمسی :من از سنین کودکی حدود ۵
سالگی با تشویق خانواده به خصوص مادرم
در مهد قرآن آموزش دیدم .از ابتدا در زمینه
حفظ قرآن به لطف خدای متعال مشغول شدم
و  ۵سال پیش موفق به حفظ کامل قرآن شدم و
اکنون به تثبیت حفظ میپردازم.
 :مشوق شما در این مسیر چه کسانی
بودهاند؟
قریشینسب :در درجه اول مادرم حامی
و مشوق من بوده است و اکنون نیز همسرم
مرا برای ادامه فعالیت در این عرصه تشویق
میکند .پدرم و مربیانم نیز در این راه زحمات
زیادی برایم کشیدهاند.
شمسی :مشوق اصلی من خانواده و
بخصوص مادرم بوده است.
 :تاکنون مهمترین افتخاراتی که کسب
کردهاید کدامند؟
قریشینسب :به لطف خدا در تمامی
زمینهها از جمله حفظ ،قرائت ،ترتیل ،ابتهال
و تواشیح برای استان و کشور افتخاراتی کسب
کردم که مهمترین آنها کسب رتبه اول مسابقات
بین المللی اقرا در رشته قرائت ترتیل ،رتبه اول
۲۹امین دوره مسابقات ملی دانشجویی در رشته
قرائت ترتیل ،رتبه اول ۳۷امین دوره مسابقات

کشوری سازمان حج و اوقاف در رشته قرائت
ترتیل ،رتبه اول ۱۲امین دوره مسابقات
کشوری قرآن و عترت دانشجویی دررشته
حفظ ۱۲جزء ،رتبه اول ۱۱امین دوره مسابقات
کشوری قرآن و عترت دانشجویی در رشته
قرائت تحقیق ،رتبه دوم ۳۰امین دوره مسابقات
ملی دانشجویی در رشته حفظ ۱۰جزء و رتبه
سوم ۳۲مین دوره مسابقات کشوری سازمان
حج و اوقاف در رشته قرائت تحقیق .همچنین
به عنوان نماینده کشوری برای سازمانهای
تبلیغات اسالمی ،هالل احمر ،کار و تعاون ،فنی
و حرفهای ،ورزش و جوانان و کانون مساجد
در رشتههای مختلف قرآنی افتخاراتی کسب
کردهام.
شمسی :در مسابقات شهرستانی و استانی
و منطقهای ارگانهای مختلفی چون مهد قرآن،
سازمان دارالقرآن کریم ،سازمان اوقاف ،بسیج و
...شرکت کرده و رتبههای اول تا سوم را کسب
کردهام .در مسابقات کشوری نیز رتبههایی
ب ه دست آوردهام که مهمترین آنها مسابقات
دانشجویی امسال بود که به لطف خدا حایز
رتبه دوم در رشته حفظ  ۲۰جزء شدم.
 :انس با قرآن چه تاثیری در زندگی
شخصی و تحصیلی شما داشته است؟
قریشینسب:خدا را شکر این توفیق را
داشتم که از کودکی بر سر سفره قرآن مهمان
باشم و بدون اغراق میگویم که هرچه دارم از
لطف خدا و ائمه و از همنشینی با قرآن است.
شمسی :به عقیده من ورود به عرصه قرآن
واقعا توفیق عظیمی است از جانب خداوند
متعال و خدا را بسیار شاکرم که به بنده حقیر
این توفیق داده شد .یقینا حفظ قرآن تاثیرات

ادامه از صفحه نخست

معنوی زیادی در زندگی انسان میگذارد.
بنده آرامش روحی خود ،استعداد خوبی که
دیگران به من یادآور میشوند و موفقیتهای
تحصیلی که تاکنون داشتهام و به خصوص
امدادهای غیبی که بسیار در زندگی خود
مشاهده میکنم را مدیون انس با قرآن میدانم
و آرزو میکنم که همیشه در پناه قرآن و حامل
ی را که
و حافظ واقعی قرآن باشم و برنامه زندگ 
قرآن به آن فرموده را بیشتر بشناسم و انشااهلل در
مسیر زندگی به کار بندم که به سعادت حقیقی
برسم.
 :در پایان توصی ه قرآنی شما به
همکالسیهایتان و سایرین چیست؟
قریشینسب :قرآن نوری است که به مدد
آن میتوان راه درست را در زندگی پیدا کرد.
هرچه بیشتر بر سر این سفره نورانی مهمان
باشیم از مدد الهی بیشتر استفاده میکنیم .واقعا
تالوت قرآن به من آرامشی میدهد که وصف
ناشدنی است شاید یکی از دالیلی که از کودکی
تاکنون توفیق تالوت داشتم همین آرامشی بود
که باعث میشد هر روز با میل بیشتر قرآن را
تالوت کنم .از خداوند خواستارم که مرا یاری
کند همواره در این راه قدم بردارم و بتوانم در
این راه به دوستانم و جامعه خدمت کنم .انشاهلل
که همه ما با معارف این کتاب عظیم (قرآن
مجید) روزبهروز بیشتر انس بگیریم.
شمسی :توصیه من به همه عزیزان و
دوستان خودم این است که نه فقط امر حفظ
بلکه هر قدر میتوانید حتی با خواندن هر روز
یک صفحه از قرآن همراه با معنی و تدبر در آن
با قرآن انس بگیرید .مطمئنا با قدم گذاشتن در
این مسیر تاثیرات مثبت آن را مالحظه خواهید
کرد.

رتبههای پنج دانشجوی دانشگاه یزد در مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور
پنج دانشجوی دانشگاه یزد موفق شدند رتبههای درخشانی را در
مرحله نهايی بیستمین المپياد علمی دانشجويی کشور کسب کنند .مرجان
انتظاری با رتبه  ۱۹در رشته آمار ،مهسا میرزایی با رتبه  ۱۷در رشته
شیمی ،سیدحمید منتظری با رتبه  ۱۷در رشته مهندسی برق ،علیرضا
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دکترای افتخاری دانشگاه یزد به پروفسور
پرگر اعطا شد

ساختمان شکیب در مهریزبه دانشگاه یزد واگذار شد

حذف دوره شبانه در مقطع کارشناسی
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مورکی علیآباد با رتبه  ۲۳در رشته شیمی و مریم شایق با رتبه  ۲۴در
رشته مهندسی برق ،پنج نفر از اعضای افتخار آفرین تیم شش نفره
دانشگاه هستند که در مردادماه جاری در مرحله نهایی المپیاد یادشده
شرکت کردند.

امضای سه تفاهمنام ه همکاری
با هدف توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت آنها با توجه
به نیاز بازار کار و رفع کمبودهای نیروی متخصص صنایع و جامعه،
دانشگاه یزد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تفاهمنامه
امضا کردند .همچنین با هدف توسعه صنعت هوایی و هوانوردی در
استان یزدتفاهمنامه همکاری دوجانبه برای راهاندازی مرکز تحقیقاتی-
آزمایشگاهی مرجع با محوریت ایمنی و استاندارد در صنایع هوایی
و هوانوردی (بویژه در حوزه تجهیزات فرودگاهی) و همچنین ایجاد
رشته ایمنی و استاندارد هوایی در دانشگاه با حضور دبیر ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور و رییس دانشگاه
یزد امضا شد .خبر دیگر اینکه به منظور توسعه همکاری علمی بین
دانشگاه یزد و سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد ،تفاهم نامهای
میان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد و اداره کل سازمان اسناد و
کتابخانه ملی استان یزد به امضا رسید..

افتخار آفرینیهای دانشآموخته رشته نقاشی
در چهار جشنواره داخلی و خارجی

آرزو باغشیخی دانشآموخته مقطع کارشناسی رشته نقاشی دانشکده
هنر و معماری دانشگاه یزد در تابستان امسال با شرکت در چهار جشنواره
هنری داخلی و خارجی رتبههای برگزیده این جشنوارهها را به خود
اختصاص داد .اثر لوگو ،آرم و تصویرسازی این دانشآموخته هنرمند
در سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) به عنوان اثر برگزیده
شناخته شد و در نمایشگاه گروهی آثار در استان سیستان وبلوچستان در
شهرستان زاهدان در دهه ی کرامت به نمایش درآمد .برگزیده شدن تک
اثری در جشنواره پارس آنالین ،پنج اثر برگزیده تصویرسازی در مسابقه
طراحی شخصیت کارتونی در تهران و برگزیده شدن ویدیوآرت وی در
سومین جشنواره بینالمللی ویدیوآرتیست که برای اولینبار نمایشگاه آن
در کشور ایتالیا برگزار خواهد شد ،از دیگر افتخارات وی است.

انتصابات

دکتر داود شیشهبری :مسوول راهاندازی پژوهشکده کیفیت و بهرهوری
دکتر عباس بهجت :نماینده تاماالختیار معاونت پژوهش و فناوری در امور صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دکتر محمد مظلوم اردکانی :نماینده تاماالختیار معاونت پژوهش و فناوری در
همکاری با وزارت نفت
دکتر اکبر غفوری :نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در کارگروه عمومی جذب
دکترمحمدرضا شایق :نماینده رییس دانشگاه در کارگروه طرح جهتگیری الهی-
فرهنگی دروس دانشگاهی
دکتر مسعود مصالییپور :دبیر سومین کنفرانس جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
سیدمحمدرضا مدرسمصدق:عضو و دبیر کمیته آموزش منابع انسانی
دکتر سیدمحمدتقی المدرسی :رییس شورای پذیرش و نظارت ،ارزیابی و ارتقای
شرکتها  /واحدها مرکز فناوری
دکتر علیمحمد حاجی شعبانی :رییس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی
دکتر سیدمحسن میرحسینی :معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی
دکتر سعید سعیدا :مدیرمسوول نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی
دکتر کاظم مندگاری :مدیر مسوول نشریه شهر و معماری بومی
دکتر فاطمه قادری :مدیر مسوول نشریه نقد ادب معاصر عربی
دکتر سعید علیخانی :مدیر مسوول نشریه
Algebraic Structures and their Applications
دکتر علی طالبی :مدیر مسوول نشریه مدیریت آب در مناطق خشک
دکتر کمال امیدوار :مدیر مسوول نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی
دکتر زهرا نصراللهی :مدیر مسوول نشریه سیاستگذاری اقتصادی
دکتر حمیدرضا عظیمزاده :مدیر مسوول نشریه خشک بوم
دکتر علیرضا یاراحمدی :مدیر مسوول نشریه روشهای تحلیلی و عددی در
مهندسی معدن

مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو

دکتر محمدصالح اولیاء؛ رییس دانشگاه:

در حال عبور از گذرگاه تاریخی مهمی هستیم

سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز میکنیم
که کشورمان در حال عبور از گذرگاه تاریخی
مهمی است .بروز قدرت جمهوری اسالمی
ایران در عرصههای مختلف و از جمله مذاکرات
هستهای و همچنین شرایط ویژه منطقهای و
بینالمللی ،زمینههای تحول و رشد شتابان را برای

ملت ایران فراهم کرده است .در این میان نقش
دانشگاهیان بواسطه تأثیرگذاری قابل توجه عرصه
علم و فناوری بر سایر عرصهها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .ضمن تبریک سال تحصیلی جدید
به همکاران گرامی و دانشجویان عزیز بخصوص
دانشجویان جدید ،امید دارم این سال همراه با
موفقیتها و دستاردهای ارزنده برای جامعه علمی
کشور باشد .فرصت را غنیمت شمرده ،هفته دفاع
مقدس که یادآور فداکاریهای مخلصانه رزمندگان
سرافراز است را گرامی میداریم و از خداوند
متعال میخواهیم به ما توفیق عمل به وظایف و
قدرشناسی از نعمت هایی که هماکنون در اختیار
داریم عطا نماید.

دکتر قاسم برید لقمانی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:
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دکتر سیدمحمدتقی المدرسی؛ معاون پژوهش و فنآوری:

ازدانشجویانپژوهشگر،نوآوروکارآفرینحمایتمیکنیم

تکمیل منابع کتابخانهای ،فراهم نمودن دسترسی
برخط پایگاههای علمی ،فراهم کردن امکان دسترسی
به اینترنت در مکانهای مختلف و از جمله خوابگاهها
با همکاری معاونت دانشجویی از جمله خدمات
ارایه شده از سوی معاونت پژوهش و فنآوری است.
همچنین این امکان فراهم شده است که برای تامین
بخشی از هزینههای پژوهشی مرتبط با پروژه پایانی
دانشجویان کارشناسی ،استاد راهنما بتواند در صورت

لزوم از اعتبار پژوهانه خود هزینه نماید .این معاونت
از انجام پروژههای پژوهشی و فناورانه دانشجویی در
سطح جشنوارهها و مسابقات ملی حمایت ویژه میکند.
همچنین تالش خواهد شد تا دغدغه مالی دانشجویان
به ویژه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کاهش
یابد .با تقویت دورههای پسا دکترا امکان به حد کمال
رساندن پروژهها فراهم آید .به کلیه دانشجویان روزانه
کارشناسی ارشد و دکترا پژوهانه دانشجویی به صورت
کارت پژوهانه اعطا میشود .هم اکنون مبلغ پژوهانه
برای دانشجویان کارشناسی ارشد  5میلیون ریال و برای
دانشجویان دکترا  10میلیون ریال است .بروزرسانی
منابع کتابخانه دانشگاه و دسترسی برخط به پایگاههای
اطالعاتی برای رفع نیاز پژوهشی دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی از جمله تسهیالت فراهم شده برای
این دانشجویان است.

دکتر علی مروتی؛ معاون دانشجویی:

اکثر امور آموزشی دانشجویان ،اینترنتی انجام میشود برای تأمین رفاه و سالمت دانشجویان بیوقفه در تالشیم

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه،
مدیریتهای امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
را دربرمیگیرد .اداره آموزشی دانشگاه مستقر در
ساختمان شهید احمدی روشن یکی از مراکز
حساس و بسیار مهم دانشگاه است که با دارا بودن
سه اداره دانشآموختگان ،اداره خدمات آموزشی و
اداره پذیرش و مشمولین عهدهدار انجام تمامی امور
آموزشی دانشجویان کارشناسی و امور مربوط به
پذیرش و دانشآموختگی دانشجویان کارشناسیارشد
و دکتراست.
اکثر امور آموزشی دانشجویان دانشگاه یزد در
طول تحصیل ،از بدو ورود و پذیرش تا فرایند صدور
دانشنامه و یا گواهی پایان تحصیالت دانشجویان به
صورت غیر حضوری و از طریق مراجعه کاربران
به سیستم آموزشی گلستان که در آدرس تارنمای
 golestan.yazd.ac.irقابل دسترسی است به انجام
می رسد .دانشجویان میتوانند با مراجعه به صفحه
وبسایت دانشگاه یزد به آدرس  yazd.ac.irو ورود
به قسمت آموزش و سپس کلیک بر بخش سامانه
جامع ادارات آموزش از آخرین اطالعیهها و روندهای
آموزشی با خبر شوند .بخش سواالت متداول آموزشی
این قسمت پاسخگوی سواالت آموزشی دانشجویان
در انواع موارد بوده که میتواند بدون نیاز کاربران به
مراجعه به ادارات امور آموزشی دانشگاه پاسخهای
مناسب و دقیق به سواالت آموزشی آنها ارایه کند.

به گفته وی ارسال نامه به آدرس ایمیل
 amoozesh@offices.yazd.ac.irاز دیگر
روشهای پرسیدن سواالت آموزشی و یا پیگیری
درخواستهای مورد نظر دانشجویان است .گردش
کار و نتیجه تمامی نامهها و درخواستهای مکتوب
دانشجویان با مشاهده گزارش شماره  84سیستم
گلستان دانشجو قابل مشاهده بوده و ضمنا مدارک و
نامه های ارایه شده توسط هر دانشجو به ادارات امور
آموزشی دانشگاه یزد در پرونده دیجیتال دانشجو قابل
مشاهده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه با
اشاره به اینکه در ساختار اداره امور آموزشی دانشگاه
یزد ،پنج اداره خدمات آموزشی شامل -1 :فنی و
مهندسی -2 ،علوم پایه -3 ،علوم انسانی -4 ،منابع
طبیعی -5 ،هنر و معماری وجود دارد افزود :که هر
کدام از آنها عهده دار مسؤولیت نظارت بر حسن انجام
امور آموزشی دانشجویان کارشناسی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه یزد در طول دوره تحصیل خود
هستند.
پاسخگویی به سواالت دانشجویان در خصوص
شهریه هر درس و یا هر نیمسال با مراجعه دانشجویان
به اداره آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه مستقر در
ساختمان شهید احمدی روشن مقدور است .ضمنا
دانشجویان بهرهمند از تسهیالت و قوانین تحصیل
دانشجویان استعدادهای درخشان نیز میتوانند امور
مربوط به تقاضاهای غیرآموزشی خود را با مراجعه
به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه یزد مستقر در
ساختمان شهید احمدی روشن پی گیری کنند.
تماس با اداره امور آموزشی دانشگاه یزد:
تلفن- ۳۱۲۳۱۲۷۳ - ۳۱۲۳۰۳۱۳ - ۳۱۲۳۰۲۶۰ :
۳۱۲۳۳۶۱۱ - ۳۱۲۳۲۵۵۵ - ۳۱۲۳۲۵۵۰

دکتر جواد غالم نژاد؛ معاون اداری و مالی:

برای جلوگیری از اتالف بودجه و انرژی در دانشگاه
به همکاری دانشجویان نیازمندیم

اگرچه میان دانشجویان دانشگاه با معاونت اداری
و مالی ارتباط مسقیمی وجود ندارد اما به صورت

غیر مستقیم دانشجویان با پرهیز از فعالیتهایی
که موجبات آسیبپذیری تجهیزات و تاسیسات
دانشگاه ،تجهیزات کالسها ،فضای سبز و فضای
کالبدی دانشگاه میتوانند از ایجاد هزینه برای خرید،
مرمت و بهسازی در دانشگاه جلوگیری کنند .حوزه
معاونت اداری و مالی در خصوص بودجهها اعم
از بودجه تشکلها ،امور رفاهی و تامین و اجرای
پروژههای زیرساختی دانشجویی نیز با دانشجویان
در ارتباط است و به خدمترسانی به این عزیزان
افتخار میکند.

معاونت دانشجویی عهدهدار سیاستگذاری،
برنامهريزي و سازماندهي امور رفاهي ،معيشتي و
روانشناختي دانشجويان و ارائه خدمات به آنان است.
مدیریت امور دانشجویی ،ادارهی تربیت بدنی ،مرکز
بهداشت ،درمان و مشاوره ،دبیرخانهی شورای انضباطی و
شورای بررسی موارد خاص زیرمجموعهی این معاونت
است.
مدیریت امور دانشجویی وظایف خود را از طریق
سه ادارهی خوابگاه ،رفاه دانشجویی و تغذیه به انجام
میرساند .امور مربوط به اسکان دانشجویان غیربومی
در دو پردیس خوابگاهی ( 1خواهران) و ( ۲برادران)
برعهده اداره خوابگاههاست .امور مربوط به آشپزخانهها،

رستورانها و غذاخوریهای دانشگاه که وظیفهی تأمین
غذای دانشجویان در سه وعدهی غذایی را بر عهده دارند
زیر نظر ادراهی تغذیه است و ادارهی رفاه دانشجویی
موضوع وام و بیمهی دانشجویی دانشجویان را مدیریت
میکند.
ادارهی تربیت بدنی دانشگاه مسوولیت ورزش
دانشگاهشاملبرگزاریمسابقاتوجشنوارههایورزشی
و مدیریت ،نظارت و راهبری اماکن ورزشی دانشگاه را
برعهده دارد.
مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشگاه یکی دیگر
از واحدهای زیرمجموعه این معاونت است که خدمات
حوزهی مشاوره و سالمت نظیر طرح پایش سالمت برای
دانشجویان جدیدالورود را به دانشجویان ارائه میکند.
همچنین دبیرخانهی شورای انضباطی که وظیفهی
رسیدگی به تخلفات دانشجویان خاطی را بر عهده دارد
و همین طور دبیرخانهی شورای بررسی موارد خاص که
مسائل و مشکالت دانشجویانی که شرایط خاص دارند
را بررسی و رسیدگی میکند ،از دیگر واحدهایی است که
زیر نظر معاونت دانشجویی اداره میشود.

دکتر کاظم مندگاری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی:

در قبال رشد متوازن شخصیت دانشجویان مسؤولیم

رسالت و نقش دانشگاه در تولید و نهادینه کردن بسیاری
از قواعد و هنجارها در قالب نظام فرهنگی و اجتماعی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .از سوی دیگر ورود به
دانشگاهنقطهعطفیدرزندگیدانشجویانمحسوبمیشود
و الزم است شخصیت دانشجویان تنها از جنبه علمی رشد
پیدا نکند بلکه ابعاد دیگر شخصیتی او اعم از اجتماعی،
سیاسی و مذهبی ،هنری و ...نیز به صورت متوازن رشد یابد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در قبال رشد متوازن
شخصیت علمی و فرهنگی دانشجویان مسؤول است و
برای دستیابی به این هدف برنامهریزی می کند.
دانشجویان میتوانند برای مشاهده اخبار و اطالعات
معاونت فرهنگی به وب سایت معاونت فرهنگی
 farhangi.yazd.ac.irمراجعه و برای ارتباط با معاون
فرهنگی با شماره تلفن 31233531تماس بگیرند.
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یکی از
واحدهای زیرمجموعه معاونت فرهنگی است که امور
مربوط به فعالیت-های جمعی را به منظور تقویت و اعتالی
روحیهی مشارکت و تقویت گرایش دانشجویان به کارهای
گروهی و کلیهی فعالیت-های فوق برنامه آنها را ،در قالب

برگزاری سخنرانیها ،اردوهای دانشجویی ،همایشها،
جشنوارهها ،نمایش فیلم ،تئاتر و مانند آن مدیریت میکند.
عمدهترین بخش های این حوزه ،شامل کانونهای فرهنگی،
هنری و اجتماعی ،نشریات دانشجویی ،انجمنهای علمی
دانشجویی و تشکل های اسالمی است.
هم اکنون تعداد  35انجمن علمی در دانشگاه فعالند
عالقهمندان به عضویت در این انجمنها می توانند به دفاتر
انجمن های علمی رشته خود مراجعه نمایند .پایگاه اینترنتی
انجمن های علمیwww.yusa.yazd.ac.ir:
کانون های فرهنگی دانشجویان در دانشگاه یزد عبارتند
از :فیلم و عکس ،هنرهای تجسمی ،هالل احمر ،بینش و
مهدویت ،بوی بهشت ،انتظار مطهر ،ادبی ،منتظران مهدی،
قرآن و عترت ،آوای زندگی و صبح امید که عالقهمندان برای
کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط عضویت در کانون
ها و رؤیت آییننامه و همچنین اساسنامه هر کانون میتوانند
به دفتر هر کانون مراجعه نمایند.
تشکلهای اسالمی موجود در دانشگاه عبارتند از :انجمن
اسالمی دانشجویان ،جامعه اسالمی دانشجویان ،بسيج
دانشجويي ،توسعه و اعتدال و انجمن اسالمی دانشجویان
پیرو خط امام.
بخش امور فوق برنامه نیز از واحدهاي سمعي ـ بصري؛
نوارخانه؛ واحد مراسم و برنامههاي فرهنگي ـ هنري؛ اردوها؛
روابط عمومي و تبليغات تشكيل شده است.
بخش نشریات دانشجویی نیز از دیگر بخشهای فعال
در این حوزه است که امور حمایتی و نظارتی نشریات
دانشجویی را برعهده دارد.

یا چنان منای که هستی،
یا چنان باش که می منایی

مدير مسؤول و سردبير :سعيد دشتي زاد
طراحي و صفحهآرايي :فاطمه تيو
خبر و گزارش :الهام ميرفخرائي
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مروری بر اخبارکوتاه دانشگاه
معاون دانشجویی دانشگاه یزد در گزارش مبسوطی اقدامات
انجام گرفته در خوابگاههای دانشجویی این دانشگاه به ویژه مرمت
و تعمیرات اساسی صورت گرفته در خوابگاههای الله و شهید حاج
مهدی و همچنین بهسازی سالن غذاخوری پردیس خوابگاهی ۲را
تشریح کرد .این اقدامات عالوه بر بهینهسازی تجهیزات و تأمین
امکانات ،تعمیرات انجام گرفته در بخش تأسیسات خوابگاه،
رنگآمیزی و تعویض موکتها و مواردی از دست را شامل می شود.

٭٭٭٭٭٭٭٭

در تابستان امسال دکتر محمدحسین امید معاون اداری و مالی
وزیر علوم طی حکمی دکتر محمدمهدی لطفی عضو هیأت علمی
گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد را به عنوان سرپرست دفتر برنامه
و بودجه وزارت علوم منصوب کرد .دکتر محمدرضا اختصاصی عضو
هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد نیز با
حکم پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان عضو کمیته علمی کنترل
گرد و غبار حوزه دریاچه ارومیه منصوب شد .همچنین حمیدرضا
نصیریزاده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری
و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در حکمی از سوی فرهاد
دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه کشور به عضویت
شورای برنامه ریزی " توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و
بهبود محیط کسب و کار " ستاد تدوین برنامه ششم منصوب شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

دبیر علمی همایش ملی «بحران آب و مدیریت آن در مناطق
خشک ایران» اعالم کرد :زمان برگزاری این همایش در دانشگاه
یزد از آبا ن ماه جاری به  ۱۴و  ۱۵بهمنماه جاری تغییر یافت.

٭٭٭٭٭٭٭٭

دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی چهارشنبه و
پنجشنبه  ۲۸و  ۲۹مردادماه جاری با حضور رییس انجمن آمار
ایران و رییس دانشگاه یزد ،جمعی از مسؤوالن استانی و بیش
از  ۲۹۰نفر از استادان و پژوهشگران رشته آماراز سراسر کشور
در این دانشگاه برگزار شد .در این دوره از سمینار  ۳۰۱مقاله از
سراسر کشور دریافت شده است که  ۷۲داور مقالهها را داوری
کردند و در نهایت  ۲۲۱مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارائه
شد

٭٭٭٭٭٭٭٭

با همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد سخنرانی
علمی با موضوع شبیهسازی کامپیوتری مسایل مکانیک سیاالت
زیستی در چشم و سیستم تنفسی باالی انسان روز چهارشنبه
 ۲۵شهریورماه با حضور تعدادی از دانشجویان و اعضای هیات
علمی رشتههای مرتبط در این زمینه در سالن شهیدصدوقی این
دانشگاه برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

هفتمین دوره ی مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری
دانشآموزی کشور ۲۸ ،و  ۲۹آبانماه سال جاری به میزبانی
دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

تعداد  ۱۶۰نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد
تابستان امسال در دونوبت به زیارت عتبات عالیات مشرف
شدند .این کاروانها شامل دانشجویانی هستند که در برنامههای
کانون بوی بهشت شرکت کرده و موفق به ثبت نام برای اعزام
به زیارت عتبات عالیات شدهاند.

٭٭٭٭٭٭٭٭

به منظور هماندیشی در خصوص نحوه انجام همکاریهای
متقابل دانشگاه یزد با وزارت نفت و انجام پروژههای مرتبط
با موضوع اکتشاف ،تولید و پاالیش نفت و نیز صنایع مرتبط
با فرآوردهای نفتی روز سهشنبه  ۲۴شهریورماه امسال نشستی
با حضور معاون پژوهشی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه،
تنی چند از اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع و نماینده
دانشگاه در وزارت نفت در دانشگاه یزد برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

روز دوشنبه نهم شهریور ماه امسال رییس و جمعی از
اعضای هيأت علمی و کارکنان دانشکده هنر ومعماری دانشگاه
یزد با حضور بر مزار استاد کریم پیرنیا ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره پدر معماری سنتی ایران ،به قرائت فاتحه پرداختند در
این جلسه تصمیم گرفته شد مقبره استاد پیرنیا در شان ایشان
ساماندهی شود.

٭٭٭٭٭٭٭٭

در نشستی با حضور دکتر جلیل شاهی ،رییس دانشگاه
و تنی چند از مسووالن حوزه های مختلف ،به مناسبت روز
کارمند و به پاس خدمات چندين ساله تعدادی از كاركنان
دانشگاه که در دوسال اخیر بازنشسته شده بودند مراسم تجليل
از آنها در سالن كنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

در نشستی که روز دوشنبه  ۲۶مردادماه امسال با حضور مدیر
کل دفترامور بانوان و خانواده استانداری یزد ،رئیس دانشگاه
یزد و معاون فرهنگی و اجتماعی و معاون پژوهشوفناوری و
مدیر دفتر امور بانوان این دانشگاه برگزار شد ،مقدمات ایجاد
مرکز مطالعات زنان و خانواده با همکاری دانشگاه یزد مورد
بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

٭٭٭٭٭٭٭٭

طرح ضیافت اندیشه استادان از  ۶تا  ۱۴تیرماه در دانشگاه
یزد برگزار شد .رییس دانشگاه یزد در دیدار با برگزارکنندگان
این طرح بر پرهیز از محافظهکاری در طرح مباحث فکری تأکید
کرد و خواستار توجه جدی به برقراری تعامل دوسویه میان
مدرسان و شرکتکنندگان در دورههای فرهنگی و آموزشی شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

رییس دانشگاه یزد در نشستی باحضور اعضای کارگروه
پروژه تحقیقاتی ساخت فیبر نوری ،با قدردانی از پیگیریهای
انجام گرفته در دانشکده فیزیک ،بر تسریع فرایند راهاندازی
پروژه ساخت فیبر نوری با محوریت دانشگاه یزد تأکید کرد.

اولین کارگاه تجزیه و تحلیل داده ها ی رادیویی در کشور
در روزهای  ۲۸و  ۲۹مرداد ماه در محل کارگاه آموزشی
دانشکده ی فیزیک دانشگاه یزد برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

معاون مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه در گزارشی
با تشریح مراحل ساختوساز ساختمان مرکزی دانشگاه و
تکمیل آن و همچنین اقدامات در دست اجرای این دفتر در
سال جاری اعالم کرد بخش عمده ای از هزینه های عمرانی
صرف مرمت و بهسازی فضاهای موجود شده است.

٭٭٭٭٭٭٭٭

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مردادماه گذشته در نشستی با معاونان
پژوهش و فناوری دانشگاهها و مسؤوالن پژوهشی استان یزد
از آغاز اجرای طرح شناسنامهدار کردن تجهیزات آزمایشگاهی
استانهای کشور در استان یزد خبرداد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

در نشستی با حضور رییس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان یزد ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد ،رییس
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری این دانشگاه و
برخی اعضای هیات علمی این دانشکده ،راهکارهای توسعه
همکاری میان بخشهای تولید ،تجارت و دانشگاه و تاسیس
پژهشکده صنعت ،معدن و تجارت در دانشگاه یزد بررسی شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

در آستانه انتخاب رشته کنکور سراسری  ۹۴همایش آشنایی
با رشتههای دانشگاهی با حضور جمعی از دانشآموزان رتبه
برتر کنکور  ۹۴به همراه خانوادههایشان ،روز دوشنبه ۵
مردادماه جاری در این دانشگاه برگزار شد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

موضوع تأسیس دانشکده بینالمللی پتروشیمی در مالقات
سرپرست دانشگاه بینالمللی چابهار با رییس دانشگاه یزد که
روز چهارشنبه  ۳۱تیرماه امسال در دفتر ریاست دانشگاه یزد
انجام شد ،مورد بررسی قرار گرفت.

٭٭٭٭٭٭٭٭

کیان فرحزا فرزند دکتر نریمان فرحزا عضو هیأت علمی
دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد رتبه پنجم گروه آزمایشی
علوم انسانی را در کنکور سراسری امسال کسب کرد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد در تیرماه امسال اعالم
کرد براساس ارزیابی اطالعات ثبت شده  ۲۳۴نفر عضو هیأت
علمی دانشگاه در سایت گوگل اسکوالر ،جدیدترین شاخص
اچ برای  ۱۸۹نفر از آنان باالتر از یک است.
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