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رهبر معظم انقالب:

ملت و کشور ایران در مسیر 
پیشرفت و حرکت به سوی 
آرمان ها قرار گرفته است.
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یزد همیشه در میان سختی ها 
توانسته بهترین ها را بیافریند.
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 دانشسرای عالی یزد در سال ۱۳۵۵تأسیس شد این دانشسرا در سال ۱۳۷۰ سه 
سال پس از تأسیس دانشگاه یزد در این دانشگاه ادغام شد و بر قدمت آن افزود. 
به همین مناسبت مراسم باشکوهی در سال جاری برگزار می شود. در این مراسم 
از کتاب تاریخچه دانشگاه و تمبر چهلمین سال تأسیس دانشگاه رونمایی شده و 
نمایشگاهی از آثار  و اسناد تاریخی دانشگاه نیز در معرض دید عالقه مندان قرار 

خواهدگرفت.

تیمچه علی آقای شیرازی از سوی دکتر حاجب مرتاض خّیر نیکوکار و حامی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، به نمایندگی 
از خاندان مرتاض خریداری و به دانشکده هنر و معماری اهدا شد. این خیر نیکوکار همچنین اخیرا به نمایندگی از خاندان مرتاض 
با اهدای خانه ای دیگر به دانشکده هنر و معماری هزینه های مرمت آن را نیز عهده دار شد. این خانه که زیربنایی در حدود ۴۰۰ 

متر مربع دارد قرار است به دفاتر و کارگاه های پژوهشی معماری گلین و پژوهشکده معماری بومی دانشکده اختصاص پیدا کند.

با هدف تقویت و تحکیم روابط از طریق برگزاری دوره ها و فعالیت های مشترک، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه یزد و مؤسسه 
تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان به امضا رسید. همچنین با هدف همکاری مشترک در شناسایی و اجرای پروژه های علمی 
و پژوهشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه یزد و پژهشگاه صنعت نفت به امضا رسید. خبر دیگر 
اینکه با توجه به اهمیت و ضرورت بهره وری مناسب از منابع آب و حل مشکالت صنعت آب با تمرکز بر موضوع طرح احیا و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه یزد و شرکت آب منطقه ای استان یزد منعقد شد. همچنین به منظور 
فراهم کردن تسهیالت و زمینه های جذب هدفمند دانش آموختگان برتر دوره دکترا در نهادهای علمی فناورانه کشور، تفاهم نامه  

همکاری میان بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه یزد منعقد شد.

دانشگاه یزد در چارچوب مفاد تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، از بین دارندگان مدرک دکترای 
مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگر پسادکترا می پذیرد. رشته های مورد نظر مهندسی برق مخابرات، مهندسی 

صنایع، ریاضی، شیمی و منابع طبیعی هستند.

اقدامتحسینبرانگیز

انجمنعلمیگروهجغرافیادرپاکسازیطبیعت

اقدامات نیک دیگری ازخاندان مرتاض در دانشکده هنر و معماری  
برای اولین بار در جهان

پروفسور دواز 
کتاب نیم ابر گروه ها را تألیف کرد

درخشش دانشجویان دانشکده
هنر و معماری

معرفیدکترجوادیانبه
عنوانمددکارنمونهکشور

تجلیل از دو عضو هیأت علمی دانشگاه در 
همایش بانوان فاطمی

پذیرش پژوهشگران پسادکترا در دانشگاه یزد

امضای چهار تفاهم نامه در یک فصل

ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 
دانشگاه در سه ماه اخیر

ارتقایافتگان به مرتبه استادی: 
دکتر رسول وفازاده،  دکتر یحیی زارع، دکتر 
امراللهی،  محمدعلی  دکتر  جعفری،  عباسعلی 

دکتر محمد عبداللهی
ارتقایافتگان به مرتبه دانشیاری:

حمید  دکتر  حیدری،  محمدمهدی  دکتر 
مسعود  دکتر  فتح زاده،  علی  دکتر  سودائی زاده، 
گلنار  دکتر  ابویی،  جمشید  دکتر  موحدی، 

مزدایسنا، دکتر محمد باقر فخرزاد

و اینک چهل سالگی
ستادگرامیداشتچهلمینسالتأسیسدانشگاهدریزدتشکیلشد

جدیدترین کتاب دکتر بیژن دواز، استاد دانشگاه یزد 
تحت عنوان Semihypergroup Theory به عنوان 
اولین کتاب در خصوص نیم ابرگروه ها در جهان از سوی 
کتاب  منتشر شد.   الزویر چاپ و  بین المللی  انتشارات 
علمی  هیئت  دواز عضو  بیژن  دکتر  از سوی  که  مذکور 
تألیف شده، شرح  دانشگاه  این  ریاضی  علوم  دانشکده 
مبسوطی درباره نظریه نیم ابر گروه هاست و این در حالی 
است که تاکنون در زمینه نظریه نیم ابر گروه ها کتابی در 
جهان منتشر نشده و این کتاب نخستین کتابی است که در 

این زمینه به چاپ رسیده است.

در سی  و  یکمین همایش ملی مددکاری 
جوادیان  رضا  سید  دکتر  از  ایران  اجتماعی 
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی به 
عنوان مددکار نمونه کشور در بخش آموزش 

مددکاری تجلیل شد.

در  مادر  و  زن  مقام  بزرگداشت  هفته  مناسبت  به 
همایش بانوان فاطمی استان یزد، از دکتر بی بی فاطمه 
میرجلیلی و دکتر زلفا زینل پور دو تن از بانوان اعضای 

هیئت علمی دانشگاه یزد تجلیل شد.

زهرا فربد و مجتبی حیدرپناه از دانشجویان دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه یزد به عنوان برگزیدگان پنجمین 

جشنواره بین المللی فیلم سبز معرفی شدند.

صفحه ۴

پذیرش دانشجو در سه  رشته و گرایش جدید
دانشکده های علوم ریاضی و زبان و ادبیات دانشگاه یزد با مجوز شورای گسترش آموزش عالی از مهرماه ۹۵ در مقطع 

کارشناسی ارشد در سه رشته و گرایش آمار ریاضی، آمار اقتصادی-اجتماعی و ادبیات انگلیسی، دانشجو می پذیرد.



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه يزد
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قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در مالقات با رؤسای دانشگاه 
و  یزد  دانشگاه  توانمندی های  به  اشاره  با  فنآوری،  و  علم  پارک  و  یزد 
ویژگی های استان یزد، کشورهای ایتالیا و عراق را گزینه های بسیار مناسبی 
برای تقویت تعامالت بین المللی استان در زمینه های علمی و تحقیقاتی 

عنوان کرد.

به  ایتالیا  و  ایران  علمی  همکاری های  مشترک  کمیته  نشست  اولین 
ریاست معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و با حضور رییس دانشگاه یزد 
به عنوان عضو کمیته و اعضای هیئت ایتالیایی روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه 
۹۵ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این نشست که با 
هدف اجرایی کردن تفاهم نامه فی مابین وزارت علوم دو کشور برگزار شد، 
مقرر شد سالیانه مبلغ ۱۰۰هزار یورو برای تسهیل ارتباط بین پژوهشگران 

طرفین اختصاص یابد.

پیرو نشست حقوقی دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور 
در پردیس آزادی دانشگاه یزد مقرر شد در راستای ایجاد تعامالت علمی 
همکاری  تفاهم نامه  اجرایی،  دستگاه های  و  یزد  دانشگاه  پژوهشی  و 
شود.  منعقد  یزد  دانشگاه  و  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت  بین 
آسیب شناسی و تنقیح قوانین مالی کشور در قالب طرح های پژوهشی 
به منظور رفع موانع حقوقی فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری 

مولد از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

منتخب  استادان  شیوه نامه ای،  تصویب  با  یزد  دانشگاه  رییسه  هیأت 
منتخب  استادان  کشوری،  نمونه  استادان  گروه  چهار  در  را  دانشگاه 
یک  جزء  استادان  و  علمی  سرآمدان  جزء  استادان  خوارزمی،  جشنواره 
تقسیم بندی،  این  اساس  بر  کرد.  تقسیم بندی  دنیا  برتر  دانشمندان  درصد 
میزان تشویق و پاداش به گروه اول و دوم مبلغ دویست میلیون ریال معادل 
بیست میلیون تومان مشخص شد که ۵۰ میلیون ریال آن به صورت نقد و 
۱۵۰میلیون ریال به صورت پژوهانه در اختیار استادان منتخب قرار خواهد 
گرفت و برای استادان گروه سوم و چهارم مبلغ ۱۵۰میلیون ریال درنظر 
به  ریال  ۱۰۰میلیون  و  نقدی  صورت  به  ریال  میلیون   ۵۰ که  شده  گرفته 

صورت پژوهانه تعلق خواهد گرفت.

با هدف تربیت نیروی کار متخصص آشنا با دستگاه سی ان سی، این 
دستگاه با ارایه تسهیالت ویژه به بخش خصوصی، خریداری و در کارگاه 

ماشین ابزار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد راه اندازی شد.
رییس دانشگاه یزد با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبر شبکه تابان 
با اشاره به برنامه های تصویب شده دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، 
تصریح کرد: دانشگاه ها باید نقش عملی خود را در حوزه اقتصاد دانش بنیان 
تاثیرگذاری  افزود: ورود دانش آموختگان به صنعت و  جستجو کنند. وی 
آنها بر جامعه و انجام پژوهش های کاربردی و فناوری می تواند به اقتصاد 
طریق  از  می توانند  کرد:دانشگاه ها  خاطرنشان  وی  کند.  کمک  دانش بنیان 
تشکیل اتاق فکر، برای بومی سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه چاره جویی 

کنند.

در نشست روسای پردیس های دانشگاه یزد، رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مدیر کل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان 
یزد با پروفسور جعفر جعفری استاد گردشگری دانشگاه ویسکانسن ایاالت متحده، زمینه همکاری بین المللی در حوزه دانشگاهی برای رشته هتلداری 

بررسی شد.

به  فرانسه  "ورسای"  دانشگاه  معماری  دانشجویان  از  نفر   ۲۴ تعداد 
همراه استادان خود با هدف آشنایی با معماری فضای آموزشی و نوع ارائه 
خدمات آموزشی آن از دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد بازدید کردند.

و  نمونه  استادان  از  تجلیل  و  معلم  روز  گرامیداشت  مراسم 
و  علمی  هیأت  اعضای  کم نظیر  استقبال  با  یزد  دانشگاه  پیشکسوت 
خانواده های آنان شامگاه یک شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در محیطی دلپذیر 
در فضای باز روبه روی ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد. در 
این مراسم از ۱۵نفر از استادان نمونه و پیشکسوت و ۱۰نفر از ناظران 
برجسته تحصیالت تکمیلی تجلیل شد. ضیافت شام و برگزاری کارگاه 

نقاشی ویژه خردساالن از دیگر برنامه های این مراسم بود.

مرتضی رحیمی زارچی سفیر جدید ایران در نیجریه ۱۴ اردیبهشت ماه با حضور در دانشگاه یزد با رییس این دانشگاه مالقات کرد.این مقام مسئول با 
تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های استان یزد برای توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشور نیجریه، پیشنهاد کرد: یک کمیته علمی بین المللی با روسای 
دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان تشکیل شود. رییس دانشگاه یزد نیز در این نشست با اشاره به تقویت و گسترش روابط بین المللی دانشگاه یزد 
گفت: با توجه به فرصت های ارائه بورس تحصیلی برای دانشجویان خارجی، بخشی از این سهمیه می تواند برای کشورهای آفریقایی در نظر گرفته شود.

از  کثیری  جمع  با حضور  دانشگاهی  فضاهای  معماری  همایش  اولین 
یزد  دانشگاه  اردیبهشت ماه در  مقامات کشوری ۲۲ و ۲۳  نظران و  صاحب 
برگزار شد. معاون اداری و مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم 
از  بعضی  در  بی هویتی  و  نوع ضعف  یک  به  اشاره  با  همایش  این  افتتاح 
معماری فضاهای دانشگاهی کشور گفت: با توجه به اینکه دانشگاه یزد نسبت 
به دیگر دانشگاه ها از نظر معماری فضایی بهتر عمل کرده بود، تصمیم گرفته 

شد اولین همایش به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شود.

تحصیالت  دوره  دانشجویان  توان  و  ظرفیت  از  بهره گیری  منظور  به 
تکمیلی در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه و نیز با هدف افزایش 
تجربیات آموزشی و پژوهشی این دانشجویان، شیوه نامه دستیار آموزشی-

پژوهشی دانشگاه تدوین و به تصویب هیئت رییسه دانشگاه رسید.

به منظور گسترش تفکر راهبردی و ایجاد زمینه مشارکت دانشگاهیان 
در حل مسایل جامعه، هیئت رییسه دانشگاه، شیوه نامه کانون تفکر را به 

تصویب رساند.

به منظور افزایش کیفیت فعالیت های علمی پژوهشی، انتشار دانش و 
دانشگاه در  رییسه  تولید دانش جهانی هیئت  یزد در  دانشگاه  ارتقا سهم 
نشست اخیر خود شیوه نامه تشویق مقاالت چاپ شده استادان در نشریات 

معتبر بین المللی و داخلی را تصویب کرد.

مالقات سفیر جدید ایران در نیجریه با رییس دانشگاه یزد

انتقاد معاون وزیر علوم از ضعف و بی هویتی معماری دانشگاهی

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان 
دانشگاه  از  ما  یزد گفت: همیشه ذهنیت  دانشگاه  در جمع اعضای شورای 
یزد دانشگاهی موفق در مدیریت و منسجم بوده است و مدیران دانشگاه یزد 
همیشه جزء مدیران موفق آموزش عالی بوده اند. وی افزود: در دوره جدید 
حرکت دانشگاه ها به سمت بین المللی شدن خوب شروع شد ولی قابل قبول 
نیست و از برنامه ریزی ها اندکی عقب هستیم. به گفته وی در سال گذشته 
۲۶۰۰ دانشجوی خارجی جذب شد که ۱۱۰۰ نفر آنها بورسیه و ۱۵۰۰ نفر 
دانشجوی خارجی  هزار  باید ۷۵  توسعه  برنامه ششم  براساس  بودند.  آزاد 

جذب شود.

اولویت همکاری با دانشگاه های
ایتالیا و عراق

توانمندی باالی دانشگاه یزد برای جذب دانشجوی خارجی

عضویت دانشگاه یزد در کمیته مشترک
ایران و ایتالیا

تصویب شیوه نامه تشویق مقاالت چاپ شده

اساسنامه مرکز اسناد دانشگاه تصویب شد

بررسی زمینه همکاری بین المللی در رشته هتلداری تدوین و تصویب شیوه نامه دستیار
آموزشی ـ پژوهشی

کانون تفکر در دانشگاه تشکیل می شود

همکاری دانشگاه یزد و
معاون حقوقی ریاست جمهوری در

چارچوب یک تفاهم نامه

پاداش تشویقی برای استادان منتخب دانشگاه

خرید دستگاه سی ان سی با حمایت از
بخش خصوصی

بازدید دانشجویان فرانسوی از
دانشکده هنر و معماری

اقدام و عمل دانشگاه ها در
اقتصاد مقاومتی

چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسمابیست وچهارمین همایش بین المللی مکانیک

اولین همایش ملی فرهنگ رانندگی رصد پدیده نجومی گذر عطارد

تجلیل از استادان نمونه و پیشکسوت و 
ناظران برجسته دانشگاه

متخصصان،  حضور  با  مکانیک  بین المللی  ساالنه  همایش  بیست وچهارمین 
صاحب نظران و دانشجویان حوزه های مختلف مرتبط با مهندسی مکانیک از هفتم تا 

نهم اردیبهشت ماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

رویداد علمی رصد پدیده نجومی گذر سیاره تیر )عطارد( از مقابل 
خورشید با حضور دانشمندان و خبرنگاران ایرانی و خارجی روز دوشنبه 

۲۰اردیبهشت ماه در پردیس مهریز دانشگاه یزد برگزار شد.

چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسما با هدف بررسی و ارائه آخرین 
نتایج در فیزیک و مهندسی پالسما در مراکز صنعتی و تحقیقاتی ایران با همکاری 
انجمن علوم و مهندسی پالسما ایران پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در تاالر فرهنگ 

دانشگاه یزد برگزارشد.

تهاجمی  رفتار  و  گریزی  قانون  رانندگی،  فرهنگ  ملی  همایش  اولین 
پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور استادان دانشگاه و مسئوالن راهنمایی 

و رانندگی در دانشگاه یزد برگزار شد.

اساسنامه مرکز اسناد دانشگاه یزد در هیئت رییسه دانشگاه تصویب شد. 
مرکز اسناد دانشگاه به عنوان بخشی از کتابخانه مرکزی فعالیت می کند و 
از این پس عنوان کتابخانه مرکزی به "کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد" تغییر 
خواهد یافت. این مرکز محل جمع آوری و نگهداری متمرکز از تمام اسنادی 
می شده  نگهداری  دانشگاه  در سطح  پراکنده  به صورت  تاکنون  که  است 
است. این اسناد شامل مواردی از قبیل مستندات مربوط به تأسیس دانشگاه، 
طرح های عمرانی، مقررات و آیین نامه ها، قراردادها و تفاهم نامه ها، امالک 
دانشگاه، وقف نامه ها، هدایا، برخی از صورت جلسات شوراهای دانشگاه و 
هیئت امنا، پوستر همایش ها و فایل های دیداری و شنیداری رویدادهاست.

نخستین دانش آموختگان 
دکترای آمار از رساله هایشان دفاع کردند

از  محمودی  عیسی  دکتر  راهنمایی  با  شهرکی  روغنی  قهرمان 
رساله خود با عنوان "برآورد دنباله ای پارامتر مقیاس توزیع گاما تحت 
محدودیت تابع مخاطره" و شیرین مرادی زهرایی با راهنمایی دکتر 
حجت اله ذاکرزاده از رساله خود با عنوان "مجاز بودن براوردگرهای 
بیز تعمیم یافته در یک خانواده نامنظم از توزیع ها تحت تابع زیان 
دفاع  عالی  درجه  با  امسال  خردادماه  دوم"  درجه  لگاریتمی  خطای 

کردند.
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فعالیت های عمرانی دانشگاه به روایت تصویر
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پیامبر گرامی اسالم )ص(:

ای مردم! درهای بهشت در ماه رمضان باز است، از 
پروردگار خود بخواهید آن را به روی شما نبندد

مروری بر اخبارکوتاه دانشگاه

با حضور  استان  اتاق فکر  در نشست تخصصی 
مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده منتخب 
مردم یزد در مجلس شورای اسالمی در دانشگاه یزد، 
موضوع تشکیل "ستاد راهبری شهر هوشمند" مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

درون دانشگاهی  مرحله  اختتامیه  مراسم 
 ۲۸ سه شنبه  شامگاه  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین 
و  فرهنگی  معاون  و  رییس  با حضور  اردیبهشت ماه 
اجتماعی دانشگاه یزد و انجمن های علمی دانشگاه 

یزد در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد.

نشست هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه یزد با 
و  رییس  علوم،  وزیر  مالی  و  اداری  معاون  حضور 
جمعی از مسئوالن دانشگاه یزد و جمعی از مسئوالن 
استانی و دانشگاهی صبح پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه 

در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد. 

به مناسبت روز جهانی زمین پاک انجمن علمی 
دوم  شنبه  پنج  روز  یزد  دانشگاه  جغرافیا  گروه 
اردیبهشت ماه در یک حرکت نمادین فرهنگی اقدام به 
جمع آوری زباله از سطح تفرجگاه دره گاهان تفت کرد. 
همچنین با همت بانوان عضو این انجمن، صبح جمعه 
۱۰ اردیبهشت ماه، برفخانه طزرجان از وجود زباله و 

ظروف یک بار مصرف پالستیکی پاک سازی شد.

به مناسبت گرامیداشت روز مددکاری اجتماعی، 
استان  اجتماعی  مددکاران  انجمن  همایش  نخستین 
یزد با عنوان "مددکاری اجتماعی و سالمت اجتماعی" 
برگزار  یزد  دانشگاه  در  اردیبهشت ماه  چهارشنبه ۲۹ 

شد.

سال  ارشد  کارشناسی  مقطع  ورودی  آزمون 
 ۱۳۴ در  داوطلب   ۱۱۷ و  هزار   ۱۲ شرکت  با   ۹۵
رشته گرایش، روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ 
اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و عصر در دانشگاه 

یزد برگزار شد.

 ۱۴ سه شنبه  شامگاه  خوابگاه ها،  هفته  آستانه  در 
همراه  به  یزد  دانشگاه  رییس  جاری  ماه  اردیبهشت 
معاون دانشجویی دانشگاه در پردیس های خوابگاهی 
حضور یافتند و با دانشجویان ساکن در این پردیس ها 

دیدار و گفتگو کردند.

ششمین دوره مسابقات ملی فناوری نانو در روز 
جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه سال با شرکت ۱۱۳ نفر در 

دانشگاه یزد برگزار شد.

یزد  دانشگاه  گمنام  شهید  پنج  یادواره  هشتمین 
شامگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در مسجد دانشگاه 

یزد برگزار شد.

به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای، مراسمی با 
علوم  علمی  انجمن  به همت  عنوان جشن هسته ای 
سیاسی دانشگاه یزد شامگاه دوشنبه ۲۳ فروردین ماه 

در تاالر دکتر جلیل شاهی دانشگاه برگزار شد.

کرامر  گرهارد  پروفسور  با حضور  علمی  سمینار 
مخابرات  مهندسی  موسسه  مدیر  و  برجسته  استاد 
دانشگاه فنی مونیخ آلمان، به منظور معرفی شبکه های 
این  در  ظرفیت  محاسبه  و   )Diamond( الماسی 
شبکه ها عصر روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در دانشگاه 

یزد برگزار شد. 

مرحله اول بیست ویکمین المپیاد علمی دانشجویی 
سال ۹۵ در دو نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه 
و جمعه ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت  به میزبانی دانشگاه یزد 

برگزار شد..

نفر مسافر و  امسال ۱۰هزار و سیصد  نوروز  در 
گردشگر در خوابگاه ها و مهمانسرای دانشگاه اسکان 
افزایش  قبل ۸ درصد  به سال  نسبت  که  داده شدند 

داشت. 

اعضای انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه 
یزد با هدف حمایت از کودکان معلول و کم توان ذهنی 
با حضور در دبستان استثنایی انفاق واقع در شهرستان 
مهریز از کودکان معلول و کم توان ذهنی بازدید کردند.

معماری  و  هنر  دانشکده  تاالر  علمی  انجمن 
دانشگاه  مرمت  علمی  انجمن  کمک  با  یزد  دانشگاه 
فردترین  به  منحصر  از  یکی  است  تالش  در  تهران 
خانه های تاریخی شهر یزد به نام خانه مودت را به 

طور کامل احیا کند.

به مناسبت روز معمار با همت انجمن علمی تاالر 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد جشنی با حضور 
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی جغرافیدان و نویسنده 
کتاب "خاطرات شازده حمام" و جمعی از دانشجویان 

و استادان دانشکده برگزار شد.

به همت انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد، 
محوریت  با  تاریخ  روز  نکوداشت  همایش  اولین 
روز  ملی  هویت  و  تاریخ  و  علم  جایگاه  و  اهمیت 
چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه جاری در سالن اجتماعات 

منتظر قائم این دانشگاه برگزارشد.

دریادار علی فدوی عصر یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه 
در همایشی با عنوان 'نبرد خلیج فارس' در دانشگاه 
یزد گفت: قدرت بازدارنده ایران طی ۳۷ سال گذشته 
بارها برای آمریکا به اثبات رسیده و آنها از این بابت 

هراس دارند. 

مراسم گرامیداشت هفته گرافیک با حضور رییس 
دانشکده هنر و معماری، استادان و دانشجویان گروه 

نقاشی و گرافیک این دانشکده برگزار شد.

مناظره ای با عنوان "اعتدال یا عدالت؟ " به منظور 
بررسی برنامه و عملکرد اقتصادی و سیاسی جریانات 
انجمن  سوی  از  مطبوع،  دولت های  و  سیاسی 
 ۱۸ شنبه  شامگاه  یزد  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی 

اردیبهشت ماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

در نشستی با حضور سه تن از کارشناسان موسسه 
مطالعات بین المللی کشورهای عربی از کشور اردن و 
جمعی از اعضای هیئت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعی و دانشجویان دانشگاه یزد، درباره روابط 

ایران با جهان عرب بحث و تبادل نظر شد.

سمیناری  یزد  دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده 
با  متناهی«  اتوماتاهای  و  اول  »اعداد  عنوان  با 
 Christian( مودویی  کریستین  پروفسور  حضور 
از  و  فرانسه  مارسلی  دانشگاه  از   )Mouduit
برگزار  اعداد  نظریه  شاخه  در  برجسته  ریاضی دانان 

کرد.

اولین دوره لیگ فوتسال دانشجویی دانشگاه یزد 
با حضور ۱۴ تیم در دو گروه هفت تیمی متشکل از 
 ۱۴ از  دوره ای  صورت  به  دانشگاه  این  دانشجویان 

اسفندماه ۹۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه برگزارشد. 

سمینار "انتقال تجربیات تحقیقاتی دکترا داخل و 
از سوی گروه مهندسی  از کشور"  فوق دکترا خارج 
و  دانشجویان  از  با حضور جمعی  صنایع سمیناری 
دانشگاه  اعضای هیئت علمی گروه مهندسی صنایع 

یزد برگزار شد. 

همکاری  با  فارس  خلیج  ملی  روز  مناسبت  به 
هیئت ورزش های همگانی استان، مسابقات پینت بال 
در  اردیبهشت ماه  یزد ۱۰  دانشگاه  دانشجویان دختر 

مجموعه فرهنگی ورزشی تکاور برگزار شد.

دختر  دانشجویان  بدمینتون  قهرمانی  مسابقات 
دانشگاه های منطقه ۷ کشور از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه 
به میزبانی دانشگاه یزد در سالن ورزشی امام علی)ع( 

برگزار شد.

مسؤوالن  حضور  با  جداگانه  نشست  دو  در 
اسالم  با حضور حجج  و  استان  دانشگاه های  ارشد 
نهاد  فرهنگی و سیاسی  معاون  میرمجید سیدقریشی 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و غالمرضا 
مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
در خصوص مسایل فرهنگی و سیاسی دانشگاه ها و 
همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر 

شد.

در نشستی که به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، کارکنان  
اداره روابط عمومی و مرکز فناوری اطالعات دانشگاه 

یزد با رییس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

در  فعال  دانش آموختگان  گردهمایی  نخستین 
بین  سازنده  ارتباط  ایجاد  باهدف  نساجی،  صنعت 
صنعت و دانشگاه صبح روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت  

در دانشگاه یزد برگزار شد.

علمی  انجمن های  اتحادیه  مدیره  هیئت  نشست 
به  ایران  شهرسازی  و  مرمت  معماری،  دانشجویی 
میزبانی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه 
یزد و با همکاری انجمن علمی دانشجویی معماری 

این دانشگاه در دانشکده هنر و معماری برگزار شد.

اسالمی  انجمن  انتخابات  چهارمین  و  بیست 
سال  اردیبهشت ماه  در  یزد،  دانشگاه  دانشجویان 
جاری با حضور پرشور دانشجویان و با اخذ ۱۴۰۱ 
رای برگزار و پس از شمارش آرا، امیررضا بشیری به 

عنوان دبیر جدید انجمن اسالمی معرفی شد.
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