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استاد  اردکانی  مظلوم  محمد  دکتر 
دانشگاه یزد، در بیست و نهمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی در بخش پژوهش های 
بنیادی با ارایه طرح »توسعه دانش ساخت 
آپتاحسگرهای  ایمنوحسگرها و  حسگرها، 
الکتروشیمایی اصالح شده« حایز رتبه اول 
شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد 
جشنواره  این  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
۶۲۸ طرح شامل ۴۰۲ طرح داخلی و ۲۲۶ 
علمی  برجستگان  و  دانشمندان  از  طرح 
از  که  بود  شده  پذیرفته  جهان  کشور   ۴۴
استاد  سوی  از  شده  ارائه  طرح  میان،  این 
دانشگاه یزد در زمره سه طرح برگزیده اول 
پژوهش های بنیادی قرار گرفت و حایز رتبه 
اول شد. رییس دانشگاه یزد با صدور پیامی 
موفقیت دکتر محمد مظلوم در کسب رتبه 
نهمین  و  بیست  بنیادی  پژوهش های  اول 
نمادی  را  خوارزمی  بین المللی  جشنواره 
بالفعل دانشگاه در  بالقوه و  قابلیت های  از 
فناوری  و  علم  رفیع  قله های  به  دستیابی 

توصیف کرد.

 پروفسور محمد مظلوم مقام اول جشنواره خوارزمی را کسب کرد
افتخاری ديگر برای جامعه علمی استان

اخبار انتصابات برای نخستين بار در جهان

ثبت دو اختراع جدید دانشجویان دانشگاه یزد
در زمینه اپتیک هسته ای

برای نخستین بار در جهان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد دو 
دستگاه " اسکنر اپتیکی دوبعدی باریکه الکترونی" و " اندازه گیر لیزری انرژی ذرات هسته ای " 
را اختراع کردند. دکتر محمود برهانی دانشیار گروه اتمی و مولکولی دانشگاه یزد در این زمینه 
گفت: با توجه به ساختار نوین اپتیک هسته ای، این دانشجویان با همکاری پژوهشگاه علوم و 
فنون هسته ای بدون هیچ گونه الگو یا سامانه مشابه خارجی موفق شدند دو دستگاه مذکور را 
اختراع کنند.  وی افزود: این اختراعات در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسیده و 

آماده بهره برداری هستند.

ارتقای چشمگیر رتبه وب سایت دانشگاه
پایگاه رتبه بندی وب سایت های دانشگاه های جهان »فور آی.سی.یو« امسال رتبه کشوری 

وب سایت دانشگاه یزد در بین دانشگاه های غیر پزشکی را ۱۵ اعالم کرد.

خوابگاه های دانشگاه يزد

رتبه های برتر کشوری را کسب کردند
در  کرد  اعالم  یزد  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
رتبه بندی اخیر خوابگاه های دانشجویی کشور از سوی 
صندوق رفاه دانشجویان دو خوابگاه مریم و شقایق 
دانشگاه یزد رتبه های اول و دوم کل کشور را کسب 
کردند و خوابگاه گل محمدی نیز به عنوان خوابگاهی با 

شرایط مطلوب معرفی شد.

کشتی گیران دانشگاه یزد خوش درخشیدند
در مسابقات کشتی دانشگاه های منطقه ۷ کشور که ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در اصفهان برگزار 
شد، در رده فرنگی بیژن میرزایی در وزن ۷۱ کیلوگرم و محمدرضا پاریاب در وزن ۱۳۰ کیلوگرم 

به مدال طال و در رده آزاد فرهاد 
و  کیلوگرم   ۵۷ وزن  در  جاللی 
سیدحسن میرحسینی در وزن ۶۵ 
کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. 
وی افزود: همچنین امین کارگریان 
در وزن ۷۰ کیلوگرم به مقام چهارم 
جواد  و  میرطالبی  سیدعلی  و 
 ۸۶ و   ۶۱ وزن های  در  تاج آبادی 
کیلوگرم به مقام پنجم دست یافتند.

جذب اولين پژوهشگر پسا دکترا
استاد  دواز،  بیژن  دکتر  تحقیقاتی  طرح  تأیید  با 
دانشگاه یزد با عنوان " حلقه ها و مدول های ایزوآرتینی 
و ایزونوتری" در صندوق حمایت از پژوهشگران و 
پژوهشگر  جذب  برای  اقدام  اولین  کشور،  فناوران 

فوق دکترا در دانشگاه یزد انجام گرفت.

تيم تکواندو دانشگاه يزد در مسابقات 
منطقه ای سوم شد

قهرمانی  یزد در مسابقات  دانشگاه  تیم تکواندو 
تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۷ کشور 
که به میزبانی دانشگاه کاشان برگزار شد، مقام سوم 

تیمی را کسب کرد.

افتخارآفرینی دانشجویان هنر و معماری
در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشن تصویر سال که روز جمعه ۱۴ اسفندماه با حضور 
جمعی از هنرمندان کشور در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، مجتبی حیدرپناه برنده تندیس 
و لوح افتخار و سحر فتاح برنده دیپلم افتخار جایزه جوانان زیر ۲۵ سال در بخش کاریکاتور 
بین المللی کارتون  آزاد جشنواره  از بخش  نفر دوم  پناه همچنین جایزه  شدند. مجتبی حیدر 

KEJU کشور چین را کسب کرد.

ارایه طرح ابتکاری لیوان وضو
کارشناس دانشگاه یزد در اقدامی ابتکاری، طرحی 
را با عنوان »لیوان وضو« ارایه کرده است که با اجرای 
آن هنگام وضو، مقادیر قابل توجهی در مصرف آب 

صرفه جویی می شود.

دکتر محمد صالح اولیاء نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان یزد
دکتر علی اکبر دهقان رییس پردیس فنی و مهندسی

دکتر عباس بهجت رییس پردیس علوم
دکتر محمدرضا صادقیان شاهی رئیس پردیس علوم انسانی 

سید محمدحسین آیت اللهی رئیس دانشکده هنر و معماری 
دکتر رضا دهقان معاون پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی 

دکتر علیرضا صدیقی معاون آموزشی و پژوهشی پردیس فنی و مهندسی 
دکتر حسین ملکی نژاد مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

دکتر حسین ملکی نژاد معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی 
دکتر علی بنویدی مدیر گروه آموزشی شیمی 

دکتر عیسی محمودی مدیر گروه آموزشی آمار 
دکتر کاظم کمالی معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

دکتر کاظم کمالی رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی 
دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده علوم انسانی

دکتر فریده پورگیو عضو هیئت علمی وابسته دانشکده ادبیات دانشگاه یزد 
دکتر مهدی شریفیان دبیر چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسمای ایران 

دکتر قاسم امیریان نماینده تام االختیار پژوهشی در شرکت برق منطقه ای یزد
دکتر علی طالبی عضوهیئت مدیره انجمن هیدرولوژی ایران 

دکتر محمد فاتحی مرجی نایب رییس انجمن ژئومکانیک نفت ایران
دکتر سیدزین العابدین حسینی مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری 

دکترسعید ابراهیمی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر محمدرضا نورباال رئیس دانشکده شیمی 

دکتر علی اصغر روان شاد معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات 
دکتر مهدی خداداد سریزدی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران 

دکتر قاسم برید لقمانی نماینده هیئت اجرایی جذب 
دکتر عباسعلی جعفری معاون پشتیبانی پردیس علوم 

دکتر سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی معاون آموزشی و پژوهشی پردیس علوم
دکتر احمد صادقیه مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

ارتقا به مرتبه دانشیاری:
دکتر محمدعلی توانایی 

دکتر حسین ابویی مهریزی
دکتر علی توالیی 

دکتر وحید ابوطالبی 
دکتر سیدمحمد انوریه

دکتر سیدمحمدحسین آیت اللهی
دکتر مهدی آقا صرام

دکتر حجت اله ذاکرزاده

ارتقا به مرتبه استادی:
دکتر حمیدرضا ابوطالبی

دکتر محمدعلی ایرانمنش 
دکتر محمدعلی کریمی زارچی

دکتر ابوالفضل میرجلیلی
دکتر احمد صادقیه

ارتقایافتگان

يزد الگويی گسترده در همه 
زمينه ها برای کشور است. 



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
Email: public@offices.yazd.ac.ir2 همه رویاها به واقعیت می پیوندد، اگر شجاعت پیگیری آن را 

داشته باشید. »والت دیزنی«

معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی حوزه رياست

درخصوص  یزد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
و  ملی  مسابقات  در  شرکت  گفت:  معاونت  این  جاری  سال  عملکرد 
بین المللی ریاضی، شرکت در مسابقات ایران اپن و مسابقات منطقه ای 
برنامه نویسی ای سی ام، شرکت دانشجویان ممتاز در مرحله اول و مرحله 
نهایی المپیادهای علمی دانشجویی را از جمله افتخارات این واحد در 

سال جاری عنوان کرد.
دکتر قاسم برید لقمانی با اشاره به پذیرش بدون آزمون دانشجویان 
در مقطع ارشد و دکترا افزود: تعداد ۹۱ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۵ 
نفر در مقطع دکترا به صورت بدون کنکور در دانشگاه یزد پذیرش شدند.
وی افزود: تصویب آیین نامه پژوهانه کارشناسی و کارشناسی ارشد، 
تصویب آیین نامه تقدیر از دانشجویان ممتاز، تصویب شیوه نامه اجرایی 
تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دورشته تحصیلی از 

جمله مصوبات این معاونت در سال جاری بوده است.
به گفته وی پیگیری ثبت نامه دانشجویان در سامانه ثریا بنیاد ملی 
نخبگان برای دریافت جوایز نخبگان مربوطه و انتخاب تعداد ۷ نفر از آنها 
در این بنیاد و همچنین اهدا لوح تقدیر و هدیه به تعدادی از دانشجویان 
کارشناسی که دارای باالترین معدل بودند از دیگر فعالیت های این حوزه 

بوده است. 

معاونت دانشجويی 

معاون دانشجویی دانشگاه یزد درخصوص عملکرد این حوزه در سال 
جاری ابتدا با اشاره به امور خوابگاه های دانشگاه گفت: بهینه سازی 

فضاهای خوابگاهی ، ارتقای امکانات و تجهیزات خوابگاهی، افزایش 
ضریب پوشش اینترنت)۹۸درصد( و افزایش پوشش خوبگاهی 

دانشجویان روزانه و شبانه و همچنین سنواتی به میزان ۱۰۰درصد از 
عملکرد مناسب خوابگاه های دانشجویی در سال جاری عنوان کرد.

تغذیه دانشجویان، عملکرد آن  امور  به  با اشاره  دکتر علی مروتی 
را مناسب عنوان کرد و افزود: با واگذاری خرید مواد اولیه به پیمانکار 
میزان برون سپاری تهیه و طبخ غذا در سلف دانشجویی از ۶۵درصد 
به ۹۵ درصد رشد رسیده است،  دانشگاه  به ۸۵درصد و در رستوران 
همچنین رشد ۱۲درصدی آمار طبخ، ارتقای کیفیت مواد اولیه، رشد سبد 
غذایی دانشجویان و میانگین کالری ارائه شده، عملکرد مناسب این واحد 

را در سال جاری نشان می دهد.
وی افزود: در امور رفاهی نیز اعطای وام به همه دانشجویان متقاضی 
وام، افزایش پوشش حداکثری مبلغ وام، افزایش پوشش انواع بیمه ها و... 

از جمله فعالیت های این واحد بوده است.
به  گفته وی بخش تربیت بدنی دانشگاه نیز در سال جاری فعالیت های 
شاخصی از جمله کسب مقام نخست دانشجویان در مسابقات بدمینتون 
در  مختلف  مقام های  کسب  و  تیم ها  اعزام  هفت،  منطقه  دانشگاه های 
همگانی  ورزش های  جشنواره  برگزاری  ورزشی،  مختلف  رشته های 
مناسبت های  برگزاری مسابقات ورزشی در  و خوابگاهی دانشجویان، 
مختلف، برگزاری مسابقات ورزشی اساتید و کارکنان،  تجهیز و تعمیر 

اماکن ورزشی دانشگاه و... داشته است.

معاونت پژوهش و فناوری 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد در گزارش عملکرد یک ساله 
این حوزه گفت: ۲۸۰ مقاله در نشریات بین المللی به چاپ رسیده است.

دکتر سید محمد تقی المدرسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد 
گفت: ۷۹۳ مقاله در کنفرانس های ملی و همچنین ۳۱۱ در کنفرانس بین 

المللی داخلی و خارجی ارائه شده است.
وی افزود: در سال جاری عقد تفاهم نامه همکاری با مشارکت اتاق 
بازرگانی ، صنایع و معادن برای ایجاد مرکز علم و کار و عقد تفاهم نامه 

همکاری بین دانشکده فنی شهید صدوقی یزد به انجام رسید.
المدرسی از برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی گفت : در این 
راستا حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه همایش ها و سمینارهای چون 
سمینار مهندسی کیفیت با مشارکت شرکت جهان الکترونیک ، همایش 
بازاریابی و فروش مدرن را برگزار  کار آفرینی و دوره آموزش اصول 

کرده است.
وی همچنین انجام هماهنگی های الزم برای برگزاری مسابقات نانو 
، دوره های آموزشی نانو ، ثبت شناسه دیجیتالی برای مقاالت منتشره 
دانشگاه برای اولین بار در کشوراز جمله اقدامات انجام شده در این 

حوزه بوده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه یزد درخصوص عملکرد این واحد، 
کار  محیط  شرایط  سختی  فوق العاده  دستورالعمل  اجرای  و  بررسی 
کارمندان، بررسی و اجرای دستورالعمل ارتقای رتبه اعضای غیر هیئت 
علمی، ایجاد کدینگ و ساختار برنامه حسابداری تعهدی، برون سپاری 
امور نقلیه دانشگاه، تشکیل ستاد رفاهی کارکنان و ستاد منظرسازی و 
برنامه ریزی و انجام سفرهای زیارتی کارمندان را ازجمله فعالیت های 

این واحد در سال جاری عنوان کرد.
دکتر جواد غالم نژاد همچنین مذاکره با چندین بانک مرجع به منظور 
ارائه تسهیالت بیشتر برای کارکنان، تهیه اساسنامه رفاهی دانشگاه یزد، 
مکان یابی و ایجاد بانک رفاه کارگران در داخل دانشگاه، پرداخت ماهیانه 
نیمی از هزینه ثبت نام مهدکودک دانشگاه، اختصاص سبد خرید کاالهای 
اساسی در ماه رضان، پرداخت ۵۰درصد حق بیمه تکمیلی را ازجمله 

عملکرد امور رفاه کارکنان و اعضای هیئت علمی عنوان کرد.
وی همچنین بازسازی و مرمت منازل سازمانی کارمندان، راه اندازی 
ویالهای ده باال، صدور معرفی نامه به بانک تجارت و رفاه کارگران برای 
پیاده روی، کوهنوردی،   ، انجام سفرهای زیارتی سیاحتی  دریافت وام، 
ارائه تسهیالت خری خودرو، ارائه تسهیالت وام قرض الحسنه درمانی و 
پیگیری و ارسال فهرست ایثارگران و خانواده شهدا به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران برای بیمه تکمیل درمان آنها و ... رااز دیگر فعالیت های امور 

رفاه کارکنان و اعضای هیئت علمی بیان کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد در خصوص فعالیت های 
حوزه امور فوق برنامه  این واحد گفت: درمجموع  برگزاری بیش از ۴۰ 
دوره اردوهای زیارتی، تفریحی، دوره ها و کارگاه های آموزشی، مسابقات 
۴۵۰۰نسخه  تعداد  به  شماره   ۴۵ توزیع  و  جاری  سال  در  جشن ها  و 

جزوات نسیم حیات و مهر خوبان از جمله فعالیت های این واحد بود.
دکتر کاظم مندگاری با اشاره به فعالیت های حوزه نشریات دانشجویی 
گفت: برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات، برگزاری دو دوره 
کارگاه آموزشی نشریات، برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات و 
انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات، شرکت در جشنواره 
بین المللی مطبوعات در تهران و جشنواره منطقه ای دانشجویی اصفهان 
و برگزاری نمایشگاه نشریات، اعطای مجوز فعالیت به ۳۷ نشریه و... از 

جمله فعالیت های این بخش بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های انجمن های علمی تصریح کرد: 
دانشگاه یزد با دارا بودن ۳۵ انجمن علمی دانشجویی، در سال جاری ۸۶ 
مورد فعالیت آموزشی شامل برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی،  
۲۱۰ مورد فعالیتهای ترویجی شامل برگزاری همایش ها ، مسابقات ، 
انتشار نشریه دانشجویی،  نمایشگاه های علمی، ۳۰ دوره  سمینارها و 
انجام ۲۸  دانشجویی،  علمی  های  انجمن  سایت  وب  اندازی ۱۳  راه 
طرح و نشست علمی – تحقیقاتی و ۶۵ دوره 
بازدیدهای علمی – دانشجویی، عملکرد سال 

جاری این حوزه بوده است.
دکتر مندگاری برگزاری چند دوره نمایشگاه 
هنری و خیریه ای، اکران چندین فیلم سینمایی، 
دینی  نشست های  جهادی،  اردوی  برگزاری 
آموزشی  دوره   چندین  برگزاری  مذهبی،  و 
اجتماعی،  آسیب های  از  پیشگیری  بخش  در 
اعزام ۱۶۰ نفر از دانشجویان به عتبات عالیات 
خیریه  جشن  و  همایش  مورد   ۵ برگزاری  و 
جمله  از  را  نیازمندان  از  حمایت  جهت  ای 
فعایت های حوزه کانون های فرهنگی و هنری 

عنوان کرد.
دانشجویی  تشکل های  وی  گفته  به 
بسیار  عملکرد  جاری  سال  در  نیز  دانشگاه 
خوبی در برگزاری اردوها، سخنرانی ها، کرسی 
مراسم های  آموزشی،  برنامه های  آزاداندیشی، 

دینی و مذهبی و ... داشته اند.
فعالیت های  خصوص  در  مندگاری  دکتر 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  حوزه 
به  نهاد  این  جاری  سال  در  گفت:  دانشگاه 
برگزاری جلسات تفسیر قرآن، مراسم  عزاداری 
و اعیاد، برگزاری اردوهای زیارتی، اعزام ۶ کاروان به عتبات عالیات، 
اندیشه  ضیافت  برنامه  و  آزاداندیشی  کرسی های  و  کارگاه ها  برگزاری 

اساتید و... پرداخته است.
پردیس های علوم،  برگزاری جلسات حلقه صالحین  وی همچنین 
علوم انسانی و فنی و مهندسی نیز از جمله عملکرد کانون بسیج اساتید 

عنوان کرد.

به  اشاره  با  یزد  دانشگاه  ریاست  حوزه  مدیر  و  رئیس  مشاور 
و  تفکر  افراد،  به  احترام  بر  مبتنی  رویکرد  گفت:  دانشگاه  اولویت های 
تصمیمات جمعی، شفافیت در مدیریت و مدیریت مبتنی بر عملکرد، 
ارتقای کیفیت به همراه بهره وری، تمرکززدایی، برون سپاری فرایندهای 
قابل واگذاری و توسعه متوازن همراه با ساماندهی و بهینه سازی امکانات 

موجود از جمله سیاست هایی است که امسال به طور جدی دنبال شد.
نفر  با ۴۲۶  اکنون  یزد هم  دانشگاه  افزود:  دکتر محمد رضا فاضل 
عضو هیئت علمی، ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر دانشجو در ۴۴ رشته و گرایش در 
مقطع دکترا، ۹۹ رشته کارشناسی ارشد و ۶۲ رشته در مقطع کارشناسی به 

فعالیت های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی خود ادامه می دهد.
وی برخورداری از استادان و پژوهشگران برجسته و جوان، ارائه 
خدمات کتابخانه ای و آزمایشگاهی مدرن، دسترسی به پایگاه های متعدد 
و معتبر الکترونیک، بهره مندی از اینترنت پرسرعت و پهن باند، فضای 
سبز وسیع، پردیس های مجهز خوابگاهی پسران و دختران، سالن های 
جمله  از  را  و..  همایش  و  آمفی تئاتر  مجهز  سالن های  ورزشی،  مجهز 

مزیت ها و امکانات این دانشگاه عنوان کرد.
جشنواره ها،   همایش ها،  در  برتر  های  رتبه  کسب  فاضل  دکتر 
المپیادهای ملی و بین المللی، قبولی بیش از ۶۰ %دانش آموختگان در 

مقاطع تحصیلی باالتر، کسب رتبه های برتر در 
آزمون های سراسری ارشد و دکترا، جاپ و ارائه 
بیش از ۱۶۰۰ عنوان مقاله علمی و پژوهشی در 
همایش ها و نشریات معتبر ملی و بین المللی از 
جمله دستاوردها و توانمندی های این دانشگاه 

عنوان کرد.
به گفته وی انتخاب سه تن از استادان این 
جهان،  پراستناد  دانشمندان  عنوان  به  دانشگاه 
نشریه  عنوان   ۱۱ و  کتاب  عنوان   ۱۵۰ انتشار 
پژوهشی،  طرح   ۶۰ اتمام  پژوهشی،  علمی 
راه اندازی مراکز علم و کار و فناوری و تاسیس 
۵ پژوهشکده تخصصی و ۲ مرکز تحقیقاتی از 

دیگر دستاوردهای این مجموعه است. 
بهمن   ۲۳ از  یزد  دانشگاه  شد:  یادآور  وی 
۱۳۶۷ تاسیس  و به عنوان اولین دانشگاه جامع 
کشور بعد از انقالب اسالمی با پذیرش ۳۸ نفر 
دانشجو در مقطع کارشناسی رسما کار خود را 

آغاز کرد.
این مقام مسئول قرار گرفتن در ردیف ۱۰ 
دانشگاه برتر کشور و دانشگاهی دین مدار، خالق 
و کارآفرین را چشم انداز این دانشگاه عنوان و بر 
ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی، منطقه ای 

و بین المللی، توسعه آموزش و پژوهش با رویکرد کارآفرینی دانش بنیان، 
استان،  در  نقش محوری  ایفای  ملی،  فناوری  و  توسعه قطب های علم 
ارتقای سهم تولید علم و فناوری استان در آموزش عالی کشور، دستیابی 
به منابع مالی پایدار و تعالی اخالقی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان و 

تحقق ساختار تشکیالتی چابک و کارآمد تاکید کرد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه یزد در سالی که گذشت...

معاونت اداری و مالی
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.»دیل کارنگی«

پرديس فنی و مهندسی 

در   ۲۴ و   ۱۷ های  رتبه  کسب 
المپیاد دانشجویی رشته برق و کسب 
رتبه اول در مسابقات کشوری قرآن 
، انتخاب یک پروژه دانشجویی جزو 
برق  توزیع  شرکت  برتر  پروژه  سه 
ایران توسط وزارت نیرو و ۴ مقاله 
برگزیده کنفرانس ها از موفقیت ها ی 
علمی ، پژوهشی و فرهنگی دانشکده 

برق و گروه کامپیوتر است.
دریافتی  گزارش های  اساس  بر 
مقاله   ۹۰ ژورنالی،  ۴مقاله  چاپ 
کنفرانسی ، ۴ طرح پژوهشی مصوب 
از  یافته  خاتمه  پژوهشی  طرح   ۵ و 

پژوهش های کاربردی دانشکده برق و گروه کامپیوتر است.
درخصوص خدمات فعالیت های دانشکده مهندسی مکانیک در یک سال گذشته ۱۵ مورد همکاری در ساخت 
تجهیزات پژوهشی محققان داخل دانشگاه و ۵ مورد ارائه خدمات پژوهشی آزمایشگاهی به محققان خارج از 

دانشگاه بوده است.
راه اندازی رشته استخراج معدن و اکتشاف نفت در مقطع کارشناسی ارشد، ارتقای دوعضو هیئت علمی گروه 
مواد و متالورژی به مرتبه دانشیاری از جمله عملکرد شاخص دانشکده معدن و متالورژی در سال گذشته بوده 

است.
در گروه مهندسی صنایع پردیس فنی و مهندسی ۳۷ مقاله IsI و همچنین ۳۰ مقاله معتبر داخلی و ۲ مقاله معتبر 

خارجی در طول سال گذشته ارائه شده است.
چاپ ۶۶ مقاله معتبر داخلی و ۲۱ مقاله معتبر خارجی  و ۲۵ مقاله isi از اقدامات پژوهشی گروه مهندسی 

نساجی است.
همچنین  ۳مقاله علمی و ۹ مقاله در کنفرانس هاس معتبر داخلی از اقدامات صورت گرفته گروه شیمی و 

پلیمر است.

پرديس علوم انسانی

انسانی  علوم  پردیس  رئیس 
درخصوص  یزد  دانشگاه 
اجتماعی  علوم  دانشکده  عملکرد 
کارشناسی  دوره  گفت:راه اندازی 
چاپ   ، اجتماعی  مددکاری  ارشد 
علمی  مجالت  در  مقاله  ۵۶عنوان 
عنوان   ۴ ، چاپ  و خارجی  داخلی 
کتاب ، برگزاری سیمینارهای علمی 
ملی و بین المللی، برگزاری چندین 
ایران  جامعه شناسی  انجمن  نشست  
های  سازمان  با  ارتباط  و  یزد  دفتر 
اقدامات  از مهمترین  اجرایی استان 

انجام شده این دانشکده بوده است.
صادقیان شاهی  محمدرضا  دکتر 
گفت : راه اندازی هفت گرایش جدید ، شرکت فعال دانشکده در همایش ملی  و ارائه ۲۵ مقاله از این دانشکده 
در همایش ملی سبک زندگی ، نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه های استرالیا و ژاپن به منظور ایجاد زمینه 
های همکاری علمی و فرهنگی و تالش در راستای اصالح و بهبود وضعیت اعتباری نشریات علمی و پژوهشی 

از موارد انجام شده در یک سال گذشته دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری است.
وی افزود: برگزاری همایش های ملی مختلف از جمله بزرگداشت دکتر دادبه چهره ماندگار ادبیات فارسی 
ایران، بزرگداشت مهدی اخوان ثالث و همایش استادان ادبیات پایداری از جمله عملکرد گروه زبان و ادبیات 

فارسی بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین برگزاری کارگاه  بین المللی نقد ادب مقاومت فلسطین توسط دکتر علی مهدی زیتون 
و دکتر عبدالمجید زراقط ومراسم نکوداشت دکتر آذرتاش آذرنوش از فعالیت های شاخص گروه زبان و ادبیات 

عربی در سال جاری بوده است.
 ، وی برگزاری چندین سخنرانی و مناظره در خصوص مسایل روز از سوی انجمن علمی علوم سیاسی 
جذب استاد دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان استاد وابسته به منظور فراهم  شدن امکان راه اندازی دوره دکترا 
علوم سیاسی برگزاری سمینار علمی افق های نوین علم حقوق در ایران و... از جمله عملکرد گروه حقوق و علوم 

سیاسی عنوان کرد. 
دکتر صادقیان شاهی برگزاری همایش ملی بحران آب، ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه ژئوفورمولوژی و تجهیز 
آن، تجهیز مرکز آی تی، ایجاد مرکز پایگاه داده و مرکز اسناد، ارائه ایده کمپین هدیه سبز در پردیس علوم انسانی 

و... را ازجمله فعالیت های مهم گروه جغرافیا بیان کرد.
وی درخصوص عملکرد گروه علوم تربیتی و روانشناسی گفت: راه اندازی رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات 
دکترای  و  مشاوره  بالینی،  روانشناسی  ارشد  کارشناسی  تصویب  پیگیری  ارشد،  کارشناسی  مقطع  در  آموزشی 

روانشناسی عمومی و... از جمله فعالیت های شاخص این گروه در سال جاری بوده است.
وی ارتقای دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری، چاپ پنج مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر داخلی 
و خارجی، چاپ یک مقاله کامل و یک چکیده در کنفرانس بین المللی و.. را ازجمله عملکرد شاخص گروه فقه 

و حقوق اسالمی عنوان کرد.
دکتر صاقیان شاهی همچنین چاپ یک عنوان کتاب، ۴ مقاله در مجالت علمی پژوهشی و برگزاری کارگاه های 
ارتقای سالمت در مراکز درمانی و اجرایی استان از جمله فعالیت های مهم گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در 

سال جاری بوده است.

پرديس علوم

دانشگاه  علوم  پردیس  رئیس 
یک  عملکرد  خصوص  در  یزد 
این  فیزیک  دانشکده  گذشته  سال 
کنفرانس  برگزاری  گفت:  پردیس 
هواشناسی،بیست و دومین  ملی 
ایران،  فوتونیک  و  اپتیک  کنفرانس 
فیزیک  کنفرانس  دومین  و  بیست 
متعدد  سمینارهای  و  ای  هسته 
کارگاه های  برگزاری  همچنین  و 
آموزشی پژوهشی در زمینه فناوری 
سمینار  اولین  برگزاری  در  نانو 
فناوری همگرا از جمله عملکرد این 

دانشکده بوده است.
عباس بهجت افزود: چاپ ۴۸ مقاله در مجالت معتبر و بین المللی و ارائه ۱۰۲ مقاله در کنفرانس های معتبر 

توسط اعضای هیئت علمی این دانشکده از دیگر فعالیت های این دانشکده بوده است.
وی به نقش محوری اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت فعالیت های علمی و آموزشی دانشکده اشاره 
کرد و افزود: در سالی که گذشت دکتر محمد کاظم توسلی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک به عنوان پژوهشگر 

نمونه استان انتخاب شد.
دانشکده در سال  این  نیز گفت:  دانشکده ریاضی  یزد در خصوص عملکرد  دانشگاه  پردیس علوم  رئیس 
۹۴ چندین کنفرانس را از جمله چهل و ششمین کنفرانس ریاضی کشور و دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای 
تصادفی و همچنین سی و نهمین دوره مسابقات دانشجویی ریاضی کشور و شانزدهمین دوره مسابقات دانشجوی 

آمار کشور را برگزار کرد.
وی کسب مقام نهم در المپیاد کشوری آمار در سال ۹۴و کسب مدال برنز در سی و نهمین مسابقات ریاضی 

کشور را از افتخارات دانشکده ریاضی در سال ۹۴ عنوان کرد.
دکتر بهجت افزود: اعطای دکترای افتخاری ریاضی به خانم پروفسور پرگر از دانشگاه استرالیا ازدیگر فعالیت 

این دانشکده بود.
و  دینامیکی  وسیستمهای  کامپیوتری  هندسه  آزمایشگاه های  گذشته  سال  در  همچنین  ریاضی  دانشکده 

الگوریتم های ترکیباتی را راه اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه  این دانشکده در زمینه پژوهشی نیز ۶۳ مقاله ISI در سال ۲۰۱۵، ۶۰ مقاله ISC در 
سال ۲۰۱۵و ۲۷  مقاله کنفرانس در سال ۲۰۱۵ در سال ۹۴ ارائه کرده است، چاپ کتاب دکتر بیژن دواز با عنوان 
Fuzzy Algebraic Hyperstructures. و چاپ کتاب دکتر محمد علی ایرانمنش با عنوان  ساختارهای 

گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش ضلعی را از دیگر فعالیت های دانشکده ریاضی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دانشکده شیمی گفت: چاپ بیش از ۱۰۰مقاله در مجالت علمی پژوهشی 
معتبر، برگزیده شدن دو دانشجوی گروه شیمی در المپیاپ علمی دانشجویی کشور، کسب عنوان برتر در جشنواره 
بین المللی خوارزمی و همچنین کسب عنوان پژوهشگر نمونه و توسط دکتر محمد مظلوم و کسب عنوان پژوهشگر 

برتر توسط دکتر محمدعلی کریمی از جمله فعالیت های شاخص این دانشکده در سال جاری بوده است.
دکار بهجت با اشاره به عملکرد گروه زیست شناسی در سال جاری، همکاری با پارک علم و فناوری در 
برگزاری مسابقات نوآوری دانش آموزی، ارائه چندین مقاله توسط دانش آموختگان ارشد ژنتیک در مجالت معتبر 
و همایش های ملی و بین المللی، برگزاری کارگاه های آموزشی، تهیه برنامه راهبردی پنج ساله گروه تا افق ۱۴۰۰را 

از جمله فعالیت های این گروه عنوان کرد.
وی همچنین اهم فعالیت های انجام شده در گروه زمین شناسی را در سال جاری پیگیری انعقاد قرارداد با 
مقاله توسط دانش آموختگان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی  ارائه چندین  سازمان زمین شناسی کشور، 

در مجالت معتبر و همایش های ملی، پیگیری اخذ مجوز کارشناسی ارشد در گرایش پترولوژی و... عنوان کرد.

دانشکده هنر و معماری

رییس دانشکده هنر و معماری یزد، ارتقای 
و  شهرسازی  گروه های  علمی  هیئت  عضو  دو 
ارتباط  ایجاد رشته  دانشیاری،  مرتبه  به  معماری 
تعدادی  شرکت  کارشناسی،  مقطع  در  تصویری 
از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت 
انتخاب  و  بین المللی  کنفرانس های  در  تکمیلی 
دانشکده هنر و معماری برای برگزاری همایش 
جمله  از  را  دانشگاهی  فضاهای  معماری  ملی 

عملکرد این دانشکده در سال جاری عنوان کرد.
همچنین  آیت اللهی  سیدمحمدحسین  دکتر 
هیئت  اعضای  پژوهانه  عدد  ۴۵درصدی  رشد 
علمی، چاپ مقاالت متعدد در ژورنال های علمی و پژوهشی، برگزاری همایش ها و کارگاه های مختلف و همچنین 
فعالیت های وسیع عمرانی در سطح دانشکده و جذب کمک های اهدایی خیرین برای مرمت خانه رسولیان و 

مرتاض را از دیگر فعالیت های شاخص این دانشکده ذکر کرد. 

دانشکده منابع طبيعی و کويرشناسی 

منابع طبیعی و کویرشناسی  دانشکده  رییس 
پیشرفته  آزمایشگاه  تجهیز  و  اندازی  راه  گفت: 
فیزیولوژی  پیشرفته  آزمایشگاه  و  خاک شناسی 
گیاهی و باز سازي آزمایشگاه پیشرفته فیزیولوژی 
گیاهی در سال جاری ازجمله فعالیت های این 

دانشکده بوده است.
اندازی  راه  افزود:  آرانی  مصلح  اصغر  دکتر 
برای  و  تجهیز  شرقی  سایت  گلخانه  تجهیز  و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و جایابی گلحانه 
مجهز دانشكده در سایت باغ گیاهشناسي دانشگاه 

از دیگر عملکرد این دانشکده بود.
وی کسب درآمد در قالب طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت به مبلغی بالغ بر ۱۵۰میلیون تومان، تالیف 
کتاب کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات آب و خاک، همكاري اعضاي هیئت علمی این دانشكده با ادارات و 
سازمانهاي داخل و خارج استان، چاپ تعداد زیادي مقاله علمي –پژوهشي و ISI  توسط اعضای هیئت علمی را 

از دیگر فعالیت های این دانشکده در سال جاری عنوان کرد.
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امام صادق علیه السالم:

در هر روز نوروزى، ما آرزوى فرج داریم؛ 
چرا که آن از روزهاى ما و شیعیان ماست.

مروری بر اخبارکوتاه دانشگاه

پنجشنبه  یزد روز  دانشگاه  مهریز  پردیس  ٭ 
و  اداری  حضورمعاون  با  امسال  اسفندماه   ۱۳
شکیب  جعفر  یزد،  استاندار  علوم،  وزیر  مالی 
ارشد  مسئوالن  از  جمعی  و  مهریزی  نیکوکار 
شهرستان مهریز و دانشگاه یزد در میان استقبال 
گرم و پرشور مردم مهریز رسما گشایش یافت. 
همچنین در ادامه این مراسم، از سنگ بنای یک 
به مساحت ۲۶  زمینی  در  دانشجویی  خوابگاه 
هزار متر مربع در شهرستان مهریز پرده برداری 

شد.

٭ رئیس دانشگاه یزد که اسفندماه امسال در 
چارچوب برنامه سفر هیئت نمایندگی وزارت 
عراق  به  کشورمان  فناوری  و  تحقیقات  علوم 
مختلف  مراکز  و  دانشگاه ها  از  بود،  کرده  سفر 
کرد.در  بازدید  کشور  این  پژوهشی  و  علمی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  نمایندگی  هیئت  سفر 
دوجانبه  همکاری های  بر  عراق  به  فناوری  و 
علمی، فنی و آموزشی بین دانشگاه های ایران 

و عراق تاکید شد.

فرهنگی  پیوست نگاری  آموزشی  کارگاه  ٭ 
حضور  با  یزد  استان  بسیجی  استادان  ویژه 
استان  دانشگاه های  بسیجی  استادان  از  جمعی 
یزد  دانشگاه  در  بهمن ماه  اول  تا  از۲۹ دی  ماه 

برگزارشد.

٭ با حضور مدیر کل روابط  عمومی وزارت 
آموزشی  کارگاه  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اخالق حرفه ای روابط عمومی روز چهارشنبه 
۳۰  دی  ماه امسالدر پردیس آزادی دانشگاه یزد 

برگزار شد.

و  باسابقه  کارمند  امیری  عباسعلی  ٭ 
بر  امسال  ماه  بهمن  یزد ۴  دانشگاه  زحمتکش 
اثر ایست قلبی در سن ۵۴ سالگی در محل کار 

خود درگذشت.

مرکزی  آزمایشگاه  عضویت  درخواست  ٭ 
آزمایشگاه های  شبکه  در  یزد  دانشگاه 
فناوری های راهبردی کشور با حضور نماینده 
این شبکه در دانشگاه و بازدید وی از تجهیزات 
قرار  موافقت  مورد  موجود،  آزمایشگاه های  و 
گرفت و این آزمایشگاه به  صورت آزمایشی به 

عضویت این شبکه درآمد.

نانو ساختاری  نوری  ادوات  شرکت  ٭ 
و  پژوهش  پردیس  در  مستقر  یزد  ایساتیس 
فناوری دانشگاه یزد )مرکز فنآوری ۱( موفق به 
اخذ تاییدیه نانو مقیاس برای یکی از تولیدات 

خود شد.

 ۶ منطقه  آموزشی  معاونان  گردهمایی  ٭ 
کشور با حضور معاون آموزش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری صبح روز دوشنبه ۵ بهمن 
برگزار  یزد  دانشگاه  کنفرانس  سالن  در   ۹۴
شد.مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر 
بهمن ماه  فناوری دوشنبه ۵  و  تحقیقات  علوم، 
امسال در حاشیه سفرخود، از دانشکده هنر و 
معماری دانشگاه یزد بازدید کرد. در همان روز 
نشست معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 
و  دانشگاه ها  رؤسای  و  مسئوالن  با  فناوری  و 
مهریز  شهرستان  در  نیز  استان  آموزشی  مراکز 

برگزار شد.

٭ در نشستی با حضور معاون دانشگاه فارابی 
جذب  زمینه های  یزد  دانشگاه  رییس  و  عراق 
دانشجویان عراقی به دانشگاه یزد مورد بررسی 
همکاری  تفاهم نامه  نهایت  در  و  گرفت  قرار 

امضا شد.

٭ شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی 
و پنجمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب 
شاهی  جلیل  دکتر  تاالر  در  امسال  دی ماه  اول 

برگزار شد.

محی الدین  و المسلمین  حجت االسالم  ٭ 
بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش 
در  حضور  با  امسال  ماه  دی   ۲۳ پرورش  و 
مرکز فناوری دانشگاه یزد از موتور جستجوگر 

پارسی جو بازدید کرد.

٭ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور 
کرد:  یزداعالم  دانشگاه  در  امسال  اسفندماه 
و  نوآری  صندوق  تسهیالت  بانکی  سود  نرخ 
شکوفایی  از ۱۴درصد به ۱۲درصد کاهش یافته 

است.

٭ رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد گفت: 
بزودی مرکز اسناد این دانشگاه با تدوین یک 
اساسنامه جامع در معاونت پژوهش و فناوری 

راه اندازی می شود.

علمی  رایزن  گنجی دوست"  "دکتر حسین  ٭ 
ایران در کشور چین و عضو هیئت علمی دانشگاه 
به  اسفندماه  دوم  یک شنبه  روز  تربیت مدرس 
منظور بررسی راه های برقراری ارتباط سودمند 
و مؤثر دانشگاه یزد با دانشگاه های مختلف چین 

از این دانشگاه بازدید کرد.

٭ بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک 
فناوری  و  مهندسی  کنفرانس  هشتمین  و 
حضور  با  امسال  بهمن ماه   ۶ ایران  فوتونیک 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و جمعی 
از متخصصان، پژوهشگران صنعت و دانشگاه 
در ساختمان آمفی تئاتر تاالر دکتر جلیل شاهی 

دانشگاه یزد افتتاح شد.

آموزشی  ساختمان  احداث  عملیات  ٭ 
حضور  با  یزد  دانشگاه  انسانی  علوم  پردیس 
رئیس دانشگاه، ۷ بهمن  ماه امسال در مجاورت 

ساختمان های سابق این پردیس آغاز شد.

٭ نشست معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری با معاونان پژوهشی 
دانشگاه های منطقه ۶ کشور ۶ بهمن ماه امسال 

در دانشگاه یزد برگزار شد.

آن  مدیریت  و  آب  بحران  ملی  همایش  ٭ 
امسال  بهمن ماه   ۱۴ ایران،  خشک  مناطق  در 
و  جغرافیدانان  استادان،  از  جمعی  حضور  با 
دانشکده  جغرافیا  گروه  سوی  از  دانشجویان 

علوم انسانی، در دانشگاه یزد برگزار شد.

مناسبت  به  خانوادگی  پیاده روی  همایش  ٭ 
 ۱۶ جمعه  روز  فجر،  دهه  ایام اهلل  گرامیداشت 
بهمن ماه با حضور جمعی از دانشگاهیان استان 
و خانواده های آن ها در دانشگاه یزد برگزار شد.

از  یزد  دانشگاه  اجتماعی  علوم  ٭دانشکده 
موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور با 
راه اندازی رشته جامعه شناسی در مقطع دکترا در 

این دانشگاه خبرداد.

علوم  دکترای  مقطع  دانشجوی  نخستین  ٭ 
کامپیوتر دانشگاه یزد از پایان نامه خود با عنوان 
" اس- تقریب ها و کاربردهای آن در پردازش 

اطالعات" دفاع کرد.

٭ سمینار علمی هندسه محاسباتی و هندسه 
با حضور  جاری  اسفندماه   ۳ دوشنبه  معماری 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته معماری، 
ریاضی و عمران دانشگاه یزد در پردیس علوم 

دانشگاه یزد برگزار شد.

٭ سمینار علمی "افق های نوین علم حقوق در 
ایران" و آیین تأسیس رشته حقوق در دانشگاه 
یزد صبح روز چهارشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در 

تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار  شد..

ایران  هسته ای  کنفرانس  دومین  و  بیست  ٭ 
پنجم و ششم اسفندماه جاری با حضور جمعی 
از متخصصان هسته ای کشور و دانشجویان در 
جلیل  دکتر  تاالر  یزد  دانشگاه  آمفی تئاتر  سالن 

شاهی آغاز شد.

انگلیسی:  علمی  "قدرت  علمی  سمینار  ٭ 
انتزاع گفتمان علمی" روز شنبه هشتم اسفندماه 
در سالن شهید منتظر قائم دانشگاه یزد برگزار 

شد.
تجاری سازی  عنوان  با  علمی  سمینار  ٭ 
حضور  با  تهدید؟  یا  فرصت  انسانی:  علوم 
رییس انجمن جامعه شناسی ایران روز دوشنبه 
۱۰ اسفندماه در سالن منتظر قائم دانشگاه یزد 

برگزار شد.

و  کارآفرینی  موضوع  با  توجیهی  سمینار  ٭ 
چهارشنبه  روز  دانشجویان  ویژه  انگیزه  ایجاد 
۱۲ اسفندماه امسال در سالن منتظر قائم دانشگاه 

یزد برگزار شد.

٭ سمینار علمی کاربرد پرینترهای سه بعدی 
در حوزه های علوم، مهندسی و صنایع با حضور 
دانشگاه  نماینده  زربخش"  جواد  "پروفسور 
یوهانس کپلر از لینز اتریش، ۱۲ اسفندماه امسال 
در سالن شهید صدوقی دانشگاه یزد برگزار شد.

فناوری  و  پژوهش  معاونت  همکاری  با  ٭ 
توسعه  راهبردی  مرکز  و  یزد  دانشگاه 
فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری سمینار آشنایی با فناوری های 
همگرا روز چهارشنبه ۱۹ اسفندماه در دانشگاه 

یزد برگزار شد.

تزیین  هنری  فرهنگی  جشنواره  ٭ 
خوب  بسیار  استقبال  با  سفالی  تخم مرغ های 
روزهای  در  معماری  و  هنر  رشته  دانشجویان 

پایانی اسفندماه برگزار شد.

و  طبیعی  منابع  هفته  گرامیداشت  مراسم  ٭ 
روز آموزش و پژوهش در منابع طبیعی هجدهم 
اسفندماه امسال در سالن منتظرقائم این دانشگاه 

برگزار شد.

اسفندماه  یزد  دانشگاه  فیزیک  دانشکده   ٭ 
تبیین وضعیت  سمینار  برگزاری  میزبان  امسال 
حبیب  دکتر  سخنرانی  با  رصدی  نجوم 
نجوم  پژوهشکده  رئیس  خسروشاهی، 
و عضو   )IPM( بنیادی  دانش های  پژوهشگاه 

وابسته انستیتوی اخترفیزیک پاریس، بود. ٭ رقابت های شنا و بدمینتون دانشجویان پسر 
دانشگاه های منطقه ۷ کشور اسفندماه جاری  به 

میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری

خبرهای دانشگاه یزد را
از نشانی الکترونیک زیر دنبال کنید:

www.yazd.ac.ir

مسابقات موشک های آبی

پیاده روی خانوادگی

ازدواج دانشجویی در گلزار شهدای گمنامکاشت ۴۰۰ اصله نهال

نمایشگاه سنگ های تزیینی

مسابقات پل ماکارونی

بازارچه خیریه


