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رهبر معظم انقالب:

آزادی فکر و بیان یکی از 
ارزش های انقالب بود.

رییس جمهور:

آزادی اندیشه، کلید توسعه و 
پیشرفت همه جانبه کشور است.
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نخستین گردهمایی دانش آموختگان ربع قرن پیش دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد با حضور بیش از۳۰۰فر 
دانش آموخته از داخل و خارج از کشور روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه امسال در تاالر دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار شد.

تیم دانشجویی آمار دانشگاه یزد در هفدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور که دوم مردادماه امسال از سوی انجمن آمار ایران 
در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، به مقام دوم تیمی دست یافت.

المپیاد علمی  آمار وکاربردهای دانشگاه یزد در بیست ویکمین  امیر جعفری نجف آبادی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته 
دانشجویی کشور، به مقام اول رسید و به المپیاد بین المللی علمی-دانشجویی راه یافت.

دانشجوی آمار دانشگاه یزد در المپیاد جهانی آمار موفق شد عالوه بر مدال طالی تیمی، مدال نقره انفرادی را نیز به ارمغان 
بیاورد.

نخستین گردهمایی دانش آموختگان ربع قرن پیش دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری  دانشجوی دانشگاه یزد در ششمین مسابقه 
ملی فناوری نانو به مقام دوم دست یافت

افتتاح باشگاه فیزیک یزد 

کشف حمام قدیمی در دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه یزد

دستاوردهای درخشان دانشجویان در تابستان 95

دانشگاه یزد در ردیف ۱۳ دانشگاه برتر کشور

رتبه بندی جهانی تایمز فهرست برترین دانشگاه های جهان را برای سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۶ منتشر کرد

نانو  فناوری  ملی  مسابقه  برگزاری ششمین  مسئول 
در دانشگاه یزد گفت: در پی اعالم نتایج ششمین دوره 
حاتم وند  محمد   ۹۵ سال  در  نانو  فناوری  ملی  مسابقه 
دانشجوی دکترای نساجی دانشگاه یزد رتبه دوم را در 

رشته مهندسی نساجی به دست آورد.

حمامی با قدمت حدود دویست سال در 
زیرزمین خانه قاجاری شمسایی در دانشکده 
است  شده  پیدا  یزد  دانشگاه  معماری  و  هنر 
و از آنجا که در خانه های قاجاری به ندرت 
حمام ساخته می شد این مورد در نوع خود کم 

نظیر است.

باشگاه فیزیک یزد با هدف ترویج علم فیزیک 
برای عموم به همت جمعی از اعضا هیئت علمی 
دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش یزد، مهرماه سال 

۹۵ آغاز به کار کرد.

مرکز تحقیق و توسعه فیبر نوری در دانشگاه یزد راه اندازی می شود
در نشستی با حضور مسئوالن کارخانه شهید قندی در دفتر ریاست دانشگاه یزد، زمینه های همکاری دانشگاه با این کارخانه 

در ارتباط با راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه فیبر نوری و چگونگی گسترش فعالیت های آن مورد بررسی قرار گرفت.

اختراع دستگاه اندازه گیری نسبی 
حساسیت خاک به فرسایش بادی

دوره  دانشجوی  قائمی نیا  علی محمد 
منظور  به  یزد  دانشگاه  بیابان زدایی  دکترای 
تعیین فرسایش پذیری خاک به فرسایش بادی 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  عرصه های  در 
دستگاه اندازه گیری نسبی حساسیت خاک به 

فرسایش بادی را اختراع و به ثبت رسانید.

تاسیس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با مشارکت پژوهشکده معماری 
دبیر علمی همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با پایان یافتن این همایش، مهمترین دستاوردهای این همایش 
برای استان یزد را استقرار دبیرخانه دائمی مبحث پنجم در یزد و همین طور تأسیس شعبه ای از مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی در یزد با مشارکت پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد اعالم کرد.

اولین نشست آموزشی مدرسان دانشگاه 
یزد با حضور امام جمعه یزد

روز  یزد  دانشگاه  مدرسان  آموزشی  نشست  اولین 
چهارشنبه ۳۱ شهریورماه جاری از سوی دفتر نظارت و 
ارزیابی دانشگاه یزد با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه یزد و جمعی از مسئوالن و اعضای هیئت 
علمی در تاالر فرهنگ برگزار شد. در این گردهمایی که 
بیش از صد نفر از استادان و مدرسان حضور داشتند، 
آیت اهلل ناصری بر تالش بر ترویج سبک زندگی اسالمی 

و آشنایی دانشجویان با معارف الهی تاکید کرد.

تجاری سازی دستگاه سنجش 
فرسایش بادی

با تالش محققان پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی 
دانشگاه یزد، محصول فناورانه سنجش فرسایش بادی که 
اختراع و ثبت آن از سوی استادتمام دانشگاه یزد در سال ۹۱ 
به انجام رسیده بود، به مرحله تجاری سازی و فروش رسید.

با هدف آماده سازی داده ها و ایجاد ماتریس های هم رخدادی در تحلیل های علم سنجی، نرم افزار راور پریَمپ در بخش علم 
اطالعات و دانش شناسی دانشگاه یزد طراحی و برنامه نویسی شد.

»نرم افزار راور پریَمپ« در دانشگاه یزد طراحی و برنامه نویسی شد

با هدف بررسی ایجاد زمینه های همکاری دانشگاه یزد با 
دانشگاه های مجارستان و گسترش عرصه های روابط علمی و 
فرهنگی نشستی با حضور محمدتقی رجبی یزدی سفیر جدید 

ایران در مجارستان و رییس دانشگاه یزد برگزار شد.

مالقات رییس دانشگاه یزد با سفیر 
جدید ایران در مجارستان

معرفی دانشگاه یزد به عنوان مرجع ملی 
ارتباطات علمی با کشور مجارستان 

بین الملل  مدیران  و  معاونان  نشست  نهمین  در 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های 
شهریورماه   ۱۵ دوشنبه  روز  که  منتخب  فناوری  و  علم 
امور  آمریکای وزارت  اروپا و  معاون  با حضور  امسال 
خارجه، وزیر، معاونان وزیر علوم و قائم مقام وزیر علوم 
عنوان  به  یزد  دانشگاه  شد،  برگزار  بین الملل  امور  در 
مرجع ملی ارتباطات علمی با کشور مجارستان انتخاب 

و معرفی شد.



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه 
2يزد کمانی که بیشتر خم شود، تیر را دورتر پرتاب می کند

اولین گلخانه با تکنولوژی نوین و بهره مندی از روش های جدید برای 
تکثیر انواع گیاهان در دانشگاه یزد در حال احداث است.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد در پیامی که به 
مناسبت موفقیت اخیر دانشجوی این دانشگاه در کسب مدال های طالی 
ویژه  بر حمایت  کرد،  آمار صادر  المپیاد جهانی  انفرادی  نقره  و  تیمی 

مسؤوالن این دانشگاه از دانشجویان نخبه و مستعد تأکید کرد.

مهران فاطمی دانشجوی دکترای آب و هواشناسی گرایش مخاطرات 
آب و هوایی دانشگاه یزد دوشنبه ۲۱ تیرماه جاری از پایان نامه خود با 
عنوان " بررسی الگوهای گردش جوی دوره های خشک و مرطوب و 
ارتباط آن با شاخص های پیوند از دور در ایران مرکزی" دفاع کرد و حائز 

درجه عالی شد.

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه »اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر« تسهیالت ویژه ای را در قالب چهار جایزه 
آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.

  رییس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد با تشریح آیین نامه 
 پرداخت پژوهانه به  دانشجویان ممتاز، گفت: دانشگاه یزد به پذیرفته 
شدگان ممتاز در مقطع ارشد ماهیانه تا سقف ده میلیون ریال پژوهانه 

می پردازد.

ارزیاب یونسکو در راستای بررسی پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، ضمن بازدید از بناهای تاریخی متعلق به دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
یزد، حضور دانشکده را در چنین بافتی فرصتی مغتنم در آینده بافت تاریخی شهر یزد عنوان و ابراز امیدواری کرد این دانشکده بتواند در آگاهی بخشی 

مردم در نگهداری بافت تاریخی کمک کند.

علمی  همکاری های  و  مطالعات  مرکز  رییس  لطفیان  سعیده  دکتر 
دانشگاه  رییس  به همراه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  بین المللی وزارت 
یزد در بازدید از پردیس مهریز این دانشگاه پیشنهاد کرد: پردیس مهریز 
و  ملی  همایش های  مرکز  به  می تواند  دارد  که  قابلیت هایی  به  توجه  با 

بین المللی تبدیل شود.

ضرورت  به  توجه  با  کرد:  اعالم  یزد  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
حرکت دانشگاه ها به سمت ایجاد فضای کارآفرینی و پرورش هدفمند 
استعداد دانشجویان در حوزه  کسب و کار، بازارچه  دانشجویی دانشگاه 

یزد در سال تحصیلی جاری در محل سالن فجر راه اندازی خواهد شد.

پیرو همکاری های مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی 
با  یزد، نشست صمیمی  دانشگاه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
حضور دکتر سعیده لطفیان رییس مرکز مذکور، دوتن از استادان دانشگاه 
فیزیک  دانشکده  استادان  از  تعدادی  آرژانتین و   )uncuyo( گویا  ملی 

برگزار شد.

ارزیاب یونسکو دانشکده هنر و معماری را فرصت مغتنمی در بافت تاریخی شهر دانست 

راه اندازی مرکز مطالعات علم و فناوری در دانشگاه یزد

۱۴۰۴روز شنبه ۲۷ شهریورماه با حضور مسئوالن و کارشناسان ۲۱ استان 
کشور به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد. رئیس دانشگاه یزد در این همایش 
گفت: جایگاه نیروی انسانی در توسعه استان بسیار مهم است اما مهمتر از آن 
حفظ این تاثیرگذاری در یزد است. دکترمحمدصالح اولیاء افزود: برای حفظ 
و استمرار نقش افراد تاثیرگذار و نخبگان و متخصصان باید دو فعالیت اساسی 
انجام شود که یکی از آنها ایجاد اشتغال مرتبط با تخصص دانش آموختگان 
و متخصصان جویای کار و در واقع ایجاد کسب و کار مبتنی بر دانش است. 

همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق ۱۴۰۴احداث اولین گلخانه با تکنولوژی نوین

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر جایزه های تحصیلی اعطا می کند

تأکید معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه یزد بر حمایت ویژه از 

دانشجویان نخبه

پذیرش دانشجو در رشته بیوتکنولوژی 
کشاورزی در مقطع ارشد

دانشگاه منبع علم و محیط مناسبی برای 
تکامل افراد

زمینه های تاسیس نیروگاه خورشیدی در دانشگاه 
یزد بررسی شد

پرداخت ماهیانه ده میلیون ریال پژوهانه به 
پذیرفته شدگان ممتاز در مقطع ارشد

در نشستی با حضور مدیر فنی پروژه شرکت epcsol دانمارک در 
دفتر رییس دانشگاه یزد، زمینه های تاسیس نیروگاه خورشیدی در این 

دانشگاه بررسی شد.

مدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی 
خبر داد: با موافقت شورای گسترش عالی، دانشگاه یزد در رشته بیوتکنولوژی 

کشاورزی در مقطع ارشد دانشجو می پذیرد.

کارکنان  با  نشستی  در  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  مدیر 
جدیداالستخدام دانشگاه گفت: دانشگاه منبع علم و محیط مناسبی برای 

تکامل افراد است و افراد در این مکان می توانند به درستی پرورش یابند.

طی ۱۰سال، دو میلیون هکتار از اراضی 
کشاورزی را از دست دادیم

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد در نشست 
روز جهانی مقابله با بیابان زایی در دانشگاه یزد گفت: در طی ۱۰سال، 
دو میلیون از اراضی کشاورزی را از دست دادیم، به عبارتی مدیریت 

ضعیف در امر مدیریت مصرف آب بر خشکسالی ها دامن زده است.

تعامل استادان دانشگاه uncuyo آرژانتین با 
استادان دانشکده فیزیک 

پردیس مهریز دانشگاه یزد قابلیت تبدیل شدن به 
مرکز همایش های ملی و بین المللی را دارد

بازارچه  دانشجویی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 
جاری راه اندازی می شود

اولین دانشجوی دکترای آب و هواشناسی 
دانشگاه یزد از پایان نامه خود دفاع کرد

رییس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد با اشاره به اهداف 
بلندمدت چشم انداز علمی كشور و بهره گیری از ذخایر علمی دانشمندان 
و متخصصان ایرانی غیرمقیم، از امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  تبادل  و  بین الملل  امور 

جمهوری خبر داد.

دانشگاه یزد به پایگاه همکاری با دانشمندان ایرانی 
غیر مقیم پیوست

ایجاد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 
در مقطع کارشناسی 

مدیرگروه زیست شناسی دانشگاه یزد از موافقت شورای گسترش آموزش عالی 
کشور با ایجاد رشته زیست شناسی مولکولی در مقطع کارشناسی در دانشگاه یزد 

خبر داد.

بازسازی 
خوابگاه های 
دانشگاه یزد

معاون دانشجویی دانشگاه یزد از بازسازی خوابگاه های این دانشگاه و ارتقای 
بازسازی  دکتر علی مروتی گفت:  داد.  به سطح دو خبر  خوابگاه های سطح سه 
خوابگاه های دانشگاه یزد در ۴۰ درصد پردیس خوابگاهی ۲)برادران( و ۳۰ درصد 
پردیس خوابگاهی ۱)خواهران( آغاز شده که تا آغاز سال تحصیلی تعمیرات و 

بهسازی این ساختمان ها به پایان می رسد.

دکتر حبیب زارع مسئول راه اندازی مرکز مطالعات علم و فناوری در دانشگاه یزد از آغاز به کار این مرکز با هدف رصد روندهای علم، فناوری و 
نوآوری و شناسایی مسائل نوظهور در این زمینه در آینده ای نزدیک خبر داد.

تشکیل دبیرخانه دائمی مبحث پنجم 
مقررات ملی ساختمان در یزد

رانندگان متخلف در داخل دانشگاه 
نیز جریمه خواهند شد 

در  متخلف  رانندگان  اینکه  به  اشاره  با  یزد  دانشگاه  انتظامات  اداره  رییس 
دانشگاه مشمول جریمه خواهند شد، برخی از موارد مربوط به ساماندهی وضعیت 

ترافیک دانشگاه را برای دانشگاهیان تشریح کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد از تشکیل دبیرخانه دائمی مبحث پنجم 
مقررات ملی ساختمان در یزد در همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان که 

۱۷ و ۱۸ شهریورماه در یزد برگزار شد، خبر داد.

آموزشی- همکاری های  و  همفکری  گسترش  و  ایجاد  منظور  به 
پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین سازمان بهزیستی استان یزد و پردیس 

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد منعقد شد.

سازمان بهزیستی و پردیس علوم انسانی و 
اجتماعی دانشگاه یزد 

اسامی  اعالم  با  داد  یزد خبر  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  مرکز 
علمی  المپیاد  یکمین  و  بیست  اول  مرحله  غیرمتمرکز  پذیرفته شدگان 
دانشجویی، دانشجویان دانشگاه یزد به نتایج بسیار خوبی دست یافتند. 

دانشجویان دانشگاه یزد رتبه های برتر قطب ۶ 
کشور را درو کردند

مجتبی حیدرپناه دانشجوی پرافتخار دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
یزد، موفق به کسب لوح تقدیر بیست و چهارمین مسابقه بین المللی طنز 

آندرومدا ایتالیا با موضوع "آینده" شد.
همچنین این دانشجو در چهل و سومین جشنواره بین المللی کارتون 

و کاریکاتور پیراسیکابا برزیل موفق به دریافت جایزه ویژه شد.

درخشش مجتبی حیدرپناه 
در ایتالیا و برزیل



نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه 
۳يزد لبخند یک زبان بین المللی است که در تمام دنیا فهمیده می شود

ارزیابی  و  نظارت  کارگروه  اعضای  کیان:  مریم  دکتر  امیدوار،  کمال  دکتر  ابراهیمی،  سعید  دکتر 
دانشگاه های پیام نور استان 

دکتر علی اکبر جباری، دکتر حجت اهلل ذاکرزاده، دکتر علیرضا فتوحی و دکتر زهرا نصراللهی: به 
عنوان اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی استان

دکتر حسین ابویی: رییس بخش فقه و حقوق اسالمی دانشکده الهیات 
دکتر علی اکبر جعفری ندوشن: دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی

دکتر محمدعلی توانایی: مدیر امور فناوری 
دکتر محمدرضا صمدزاده: سردبیر نشریه "چرخه علم و فناوری"

دکتر حمیدرضا رونق استاد دانشگاه سیدنی غربی استرالیا: عضو هیئت علمی وابسته دانشکده 
مهندسی عمران

دکتر سیدعلیرضا افشانی: رییس جدید دانشکده علوم اجتماعی
دکتر محمدمهدی لطفی: معاون پژوهش و فناوری

دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر: دبیر کانون تفکر 
شهر هوشمند 

وابسته  علمی  هیئت  عضو  مدرس:  تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  شعیری  حمیدرضا  دکتر 
دانشکده زبان و ادبیات

دکتر سید محسن میرحسینی: دبیر چهارمین کارگاه »نظریه مفصل و انواع وابستگی« 
دکتر محمدعلی صادق زاده: »دبیر کنفرانس دوساالنه فیزیک ماده چگال انجمن فیزیک ایران«

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی: رییس بخش مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری 
دکتر سیدزین العابدین حسینی: دبیر علمی "گردهمایی علمی تخصصی کاربرد علوم ژئوماتیک در 

صنعت گاز" 
دکتر عباس عسکری ندوشن: دبیر همایش " تحوالت جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران"

دکتر سیدمهدی الحسینی المدرسی: رییس بخش مدیریت بازرگانی
دکتر سیدمحمد طباطبایی نسب: مدیر امور دانشجویی

دکتر سیدعلیرضا افشانی، دکتر رضا دهقان، دکتر مهدی رحیمی: اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی 
دانشگاه های دولتی استان 

دکتر حسین ایران نژاد پاریزی، دکتر رسول روزگار، دکتر ملیحه علی مندگاری، دکتر بمانعلی دهقان 
منگابادی و دکتر سیدمجید میررکنی: اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های آزاد 

دکتر خداکرم غریبی، دکتر محمد فرشی، دکتر سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی: اعضای کارگروه 
نظارت و ارزیابی دانشگاه های علمی کاربردی استان 

دکتر محمدمهدی خبیری، دکتر محمدرضا پژوهان، دکتر سیدعباس میرجلیلی: اعضای کارگروه 
نظارت و ارزیابی دانشگاه های فنی و حرفه ای استان 

 دکتر سیدکاظم علوی لنگرودی: عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های پیام نور استان
دکتر فرحناز آیتی زاده تفتی: رییس بخش تربیت بدنی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

دکتر حسین افراسیابی: رییس مرکز تحقیقات علوم انسانی و سرپرست معاونت پژوهشی پردیس 
علوم انسانی و اجتماعی

اخبار انتصابات

در نشست کانون تفکر شهر هوشمند که روز یکشنبه ۳ مردادماه امسال با حضور اعضای 
این کانون در محل دفتر ریاست دانشگاه یزد برگزار شد، معیارهای شهر هوشمند از دید 

استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

معیارهای شهر هوشمند از دید استانداردهای موجود

دانشگاه یزد و مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو با هدف توسعه 
فناوری نسل نوین فتوولتائیک )یکی از انواع سامانه های تولید برق از انرژی خورشیدی(، 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه یزد و مرکز توسعه 
فناوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو امضا شد 

با هدف توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و انرژی، مرکز توسعه فناوری نانو 
پژوهشگاه نیرو و شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس دانشگاه یزد تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.

شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس دانشگاه و 
پژوهشگاه نیرو تفاهم نامه امضا کردند 

شامگاه شنبه ۶ شهریورماه امسال، در همایش تجلیل از تالشگران و خدمتگزاران دولت 
در دانشگاه یزد، با حضور استاندار یزد و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و صنعتگران 

استان، صحن دانشجوی این دانشگاه افتتاح شد.

صحن دانشجو در دانشگاه یزد افتتاح شد 

با موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر، 
مدیریت بازرگانی و روانشناسی در مقطع کارشناسی در پردیس مهریز دانشگاه یزد )ساختمان 

شکیب(، این پردیس رسما فعالیت خود را در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ آغاز کرد.

پذیرش اولین گروه دانشجویان در پردیس مهریز

نخستین نشست شورای ارتقای سالمت دانشگاه یزد با هدف تشریح دقیق تر جایگاه 
این شورا با حضور اعضای کمیته ارتقای سالمت دانشگاه در سالن کنفرانس دانشگاه یزد 

برگزار شد.

نخستین نشست شورای ارتقای سالمت دانشگاه یزد

امسال ۴۰ درصد پذیرفته شدگان دکترای هواشناسی کشور از دانش آموختگان دانشگاه یزد هستند

با قبولی ۴ نفر از دانش آموختگان هواشناسی دانشگاه یزد در آزمون دکترای سال ۹۵، دانش آموختگان این دانشگاه ۴۰ درصد پذیرفته شدگان 
دوره روزانه دکترای هواشناسی در سایر مراکز آموزش عالی را به خود اختصاص دادند.

حضور  با  نشستی  در  امسال،  تیرماه   ۲۶ شنبه  روز  صبح 
که  یزد  دانشگاه  جدید  کارکنان  دانشگاه،  رییسه  هیئت  اعضای 
در مرحله نخست مصاحبه استخدامی دانشگاه پذیرفته شدند، با 

سیاست های دانشگاه آشنا شدند.

کارکنان جدید با سیاست های دانشگاه 
آشنا شدند

اعتراض استادان دانشگاه یزد به یک تحریف تاریخی
جمعی از استادان گروه تاریخ دانشگاه یزد با استناد به تحقیق جامعی که از سوی دکتر مریم خسروآبادی عضو هیأت علمی این گروه انجام 
گرفته است، در نامه ای سرگشاده به یونسکو و روسای جمهور ملت های افغانستان و ترکیه نسبت به ادعای افغان ها درباره سهم افغانستان از 

میراث مولوی با توجه به زادگاهش بلخ که در افغانستان قرار دارد اعتراض خود را اعالم کردند.

در دانشگاه یزد به منظور آشنایی با سامانه مدیریت اطالعات 
هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد و روش پرکردن 
کاربرگ های مربوط به بازدید، کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مراکز 
آموزش عالی استان روز دوشنبه ۲۱ تیرماه در سالن شهید صدوقی 

دانشگاه یزد برگزار شد.

نامه ای  نگارش  با  یزد  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیر 
دبیر  و  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  به  خطاب 
کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی استان، در انتقاد از نصب دوربین های 
این دوربین ها  رانندگی در سطح شهر، نصب  تخلفات  ثبت  پیشرفته 
را باعث کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش فاصله بین مردم و پلیس 
عنوان کرد، به طوری که مردم پلیس را مقابل خود خواهند دانست و 

این آسیب نهایتًا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می شود.

یست ویکمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امناء با حضور دکتر 
محمدحسین امید و دکتر محمدصالح اولیاء به عنوان رییس و دبیر 
این هیئت و همچنین جمعی از اعضای آن برگزار شد و مصوبات 

جدید به تصویب رسید.

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نظارت 
و ارزیابی آموزش عالی استان یزد

بیست ویکمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنا 

انتقاد صریح مدیر فرهنگی دانشگاه یزد از 
ثبت تخلفات رانندگی با دوربین

تشکیل شورای سیاستگذاری آب در 
استان پیشنهاد شد

با  استان،  فکر  اتاق  از سلسله نشست های تخصصی  در نشستی دیگر 
حضور نماینده منتخب مردم یزد در مجلس شورای اسالمی و اعضای اتاق 

فکر استان، تشکیل شورای سیاستگذاری آب در استان پیشنهاد شد.

طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه یزد

حضور  با  امسال  تیرماه  اساتید  اندیشه  ضیافت  طرح  افتتاحیه  مراسم 
جمعی از استادان دانشگاه یزد در تاالر فرهنگ برگزار شد.

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه یزد انتخاب شد

در نشستی که با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد، 
پس از رأی گیری از دبیران انجمن ها و شمارش آراء، فرزاد زارع مهرجردی به 
عنوان دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یزد انتخاب 

شد.

ایجاد رشته برنامه ریزی محیط زیست در مقطع ارشد 
شورای گسترش آموزش عالی کشور با ایجاد رشته  محیط زیست گرایش 
برنامه ریزی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد موافقت کرد.

۱۳۰۰ نفر از استادان دانشگاه های یزد در 
۲۲ کانون بسیج اساتید عضویت دارند

آخرین نشست شورای راهبردی 
دانشجویی در دانشگاه یزد برگزار شد

نهاد  مسئول  حضور  با  دانشجویی  راهبردی  شورای  نشست  آخرین 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد و جمعی از دانشجویان فعال 

تشکل ها، کانون ها و نشریات این دانشگاه، در دفتر نهاد برگزار شد.

رییس سازمان بسیج اساتید استان یزد با گرامیداشت سالروز شهادت استاد بسیجی، 
شهید دکتر مصطفی چمران، گفت:  هم اکنون یک هزار و ۳۰۰ نفر از استادان دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی استان یزد در ۲۲ کانون بسیج اساتید عضویت دارند.

اختراع ابزار حرفه ای برای ترسیم پیوسته 
کادر و پاسپارتو 

گرافیک  و  نقاشی  گروه  علمی  هیئت  عضو  حاتمی  صفیه 
دانشکده هنر و معماری و دکتر شهرام آقایی عضو هیئت علمی 
گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد موفق به اختراع 

"ابزارحرفه ای ترسیم پیوسته کادر و پاسپارتو" شدند. 

رییس دانشگاه یزد در نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه 
۶ کشور، که با محوریت موضوع نشریات دانشجویی در این دانشگاه 
برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استقالل دانشگاه ها در مدیریت و حل 
و فصل مسایل داخلی خود، بیشترین مشکالت تشکل های دانشجویی 

را ناشی از فشار نهادهای خارج از دانشگاه دانست.

بیشترین مشکالت تشکل های دانشجویی ناشی 
از فشارهای بیرونی است

دومین کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی 
فناوری های معدنکاری ایران

این کنفرانس به همت دانشگاه یزد و با همكاری شركت سنگ 
آهن مركزی با محوریت دست یابی به تولید ماشین آالت معدنی و 
قطع وابستگی قطعات ۳۱ شهریورماه به مدت دو روز در شهرستان 

بافق برگزار شد.

تبیین سیاست های کالن دانشگاه در یک نشست سه ساعته
یزد در سال تحصیلی  دانشگاه  نخستین نشست عمومی مدیران 
جدید با هدف تبیین سیاست های کالن دانشگاه در حوزه های مختلف 

چهارشنبه ۲۴ شهریورماه امسال در تاالر اندیشه برگزار شد.

هفدهمین نشست 
سالیانه اتحادیه 

انجمن های اسالمی 
دانشجویان مستقل 
دانشگاه های سراسر 

کشور 

این نشست از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۳شهریور با شعار اراده انقالبی، با 
عمل جهادی، گفتمان کار آمد با حضور ۴۰۰ دانشجو در قالب ۵۰ دفتر 
انجمن اسالمی از دانشگاه های سراسر کشوردر دانشگاه یزد برگزار شد.

چهلمین سالگرد تاسیس گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه یزد 

شامگاه پنجشنبه ۸ مهرماه امسال با حضور شاعران و فرهیختگان 
مهدی  خانواده  و  کشور  از  و خارج  داخل  فارسی  ادبیات  و  زبان 
اخوان ثالث شاعر پرآوازه ایرانی چهلمین سالگرد تاسیس گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه یزد در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد.
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سعی نابرده در این راه به جایی نرسی
مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

                                                                     حافظ

مروری بر اخبارکوتاه دانشگاه

معلم اخالق و عضو  نواب پور  دکتر مهدی 
هیئت علمی پیشکسوت دانشگاه یزد که عمر پر 
برکت خویش را وقف تعلیم و تربیت فرزندان 
این آب و خاک کرد، پس از تحمل یک دوره 
بیماری دارفانی را وداع گفته و به رحمت ایزدی 

پیوست.

با همکاری گروه پژوهشی فتونیک دانشکده 
نوری  ادوات  شرکت  و  یزد  دانشگاه  فیزیک 
و  طراحی  کارگاه  ایساتیس،   نانوساختاری 
ساخت سلول های خورشیدی پروسکایت یکی 
ویژه  در جهان،  برتر سال ۲۰۱۶  فناوری   ده  از 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه یزد 

برگزار شد.

و  طبیعی  منابع  دانشکده  باهمکاری 
کارگاه  اولین  یزد،  دانشگاه  کویرشناسی 
منشاء  شناسایی  طرح  تخصصی  آموزشی- 
و  گردها  ریز  و  غبار  و  گرد  طوفانهای  داخلی 
در  آن  اجرائی  و  مدیریتی  راهکارهای  بررسی 

محل استانداری یزد برگزار شد.

تیم دانشجویان دانشگاه یزد در سیزدهمین 
در  کشور  دانشجویان  ورزشی  فرهنگی  المپیاد 
دانشگاه مشهد  به مقام چهارم در رشته دو و 
میدانی و مقام سوم تیمی و دوم دوبل در رشته 

بدمینتون دست یافت.
مدیر کل مدیریت بحران استان یزد در دیدار 
دوره های  برگزاری  بر  یزد،  دانشگاه  رییس  با 
ایجاد  و  بحران  مدیریت  با  مرتبط  آموزشی 
کارگروه های تخصصی آموزشی و اطالع رسانی 

مدیریت بحران تاکید کرد.

مسابقات  بین المللی  جشنواره  هجدهمین 
قرآنی، علمی، هنری و ورزشی شعب برادران 
جامعه المصطفی کشور بزرگداشت شهید حاج 
حسن دانش،  با حضور ۴۰۰ نخبه قرآنی و ۲۶ 
مردادماه   ۱۱ دوشنبه  شامگاه  بین المللی  قاری 

امسال در دانشگاه یزد برگزار شد.

مرداد ماه امسال، به منظور توسعه روابط 
دانشگاه های  در  یزد  دانشگاه  بین الملل 
حضور  با  جداگانه  نشست های  در  ایتالیا، 
معماری  و  هنر  دانشکده  علمی  هییت  عضو 
دانشگاه یزد در شهر رم، زمینه های همکاری 

بررسی شد.

ترم تابستان ۹۵ در دانشگاه یزد روز پنجشنبه 
۲۸ مردادماه با برگزاری امتحانات پایان ترم به 
پایان رسید، که از نکات قابل توجه در برگزاری 
غیاب  و  حضور  شدن  مکانیزه  امتحانات  این 
دانشجویان بود که به صورت آزمایشی به انجام 

رسید و نتایج مطلوبی به همراه داشت.

در  سنجش  سازمان   تام االختیار  نماینده 
آمار  یزد،  در  سراسری  آزمون های  برگزاری 
داوطلبان کنکور سراسری ۹۵ در استان یزد را 

۱۳هزارو ۴۳۷ نفر اعالم کرد.

دانشکده  بومی  معماری  پژوهشکده  رییس 
هنر و معماری دانشگاه یزد از برگزاری دومین 
جشنواره بازرویش معماری گلین در شهریورماه 

۹۵ در شهرستان میبد خبر داد.

و  بین المللی  تعامالت  افزایش  منظور  به 
ارتقای سطح تحقیقات علمی، سمینار علمی با 
نانو شبکه های  عنوان " مخابرات مولکولی در 
از  شوبر  روبرت  پروفسور  حضور  با  آینده" 
فردریچ  الکساندر  دانشگاه  برجسته  استادان 

کشور آلمان در دانشگاه یزد برگزار شد.

مشارکت  با  ریاضی  پزشک  ابتکاری  طرح 
مالک  فرید محمد  دکتر  و  علیخانی  سعید  دکتر 
یزد  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  از  قائینی 
دانشگاه  روانشناسی  و  ریاضی  کارشناسان  و 
شهیدبهشتی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف 

تحصیلی یزد اجرایی شد.

حضور  با  افطاری،  ضیافت  برگزاری  با 
چندتن از مسئوالن دانشگاه یزد، اعضای هیئت 
علمی و کارمندان دانشکده هنر و معماری، تاالر 
پذیرایی آزاد دانشجویی در خانه علیین افتتاح 

شد.

در نهمین دوره جشنواره ملی حرکت که در 
دانشگاه کرمان برگزار شد،  دانشگاه یزد به عنوان 
دانشگاههای  بین  در  تقدیر  شایسته  دانشگاه 
سراسر کشور و انجمن علمی مددکاری به عنوان 
انجمن "شایسته تشویق" در حوزه ترویجی در 
بین انجمن های علمی کل کشور انتخاب شدند.

سازمان  رییس  نوبخت  محمدباقر  دکتر 
برنامه و بودجه کشور با ارسال سپاس نامه های 
جداگانه خطاب به چند تن از مسئوالن ارشد 
همایش  "نخستین  دست اندرکاران  و  دانشگاه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ملی 
 "۱۴۰۴ افق  در  آن  چشم انداز  و  یزد  استان 

قدردانی کرد.

دستاوردهای  جدیدترین  ارائه  هدف  با 
آماری در زمینه برآورد ناحیه کوچک پارامترها، 
علوم  دانشکده  در  روزه  یک  آموزشی  کارگاه 

ریاضی دانشگاه یزد برگزار شد.

مراسم تجلیل از استادان و کارکنان جانباز و 
ایثارگر دانشگاه یزد، روز شنبه ۳ مهرماه امسال 
از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
از  جمعی  و  دانشگاه  رئیس  باحضور  یزد، 
مسئوالن و اعضای هیئت علمی جانباز در تاالر 

اندیشه این دانشگاه برگزار شد.

کالس های  برگزاری  هماهنگی  منظور  به 
تابستان برای آمادگی دانشجویان در مسابقات 
توجیهی  نشست  آسیا،  غرب   ACM انتخابی 
مسابقات برنامه نویسی ACM به همت انجمن 
علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در سالن 

منتظر قائم برگزار شد.

سراسری  جشنواره  دوره  سی ویکمین  در 
به  که  کشور  سراسر  دانشجویان  وعترت  قرآن 
میزبانی دانشگاه سیستان و بلو چستان، برگزار 
دانشگاه  الحجج  ثامن  تواشیح  گروه  بود،  شده 
دعا  رشته  در  داوری  اول، حسین  مقام  به  یزد 
خوانی به مقام دوم و فاطمه نوری احمدآبادی 
به  و  یافتند  مقام سوم دست  به  در رشته شعر 

مرحله ملی راه پیدا کردند.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و به پاس 
خدمتگزاران  و  تالشگران  خدمات  از  تجلیل 
امسال،  شهریورماه   ۶ شنبه  شامگاه  دولت، 
اتاق  و  یزد  دانشگاه  همکاری  با  همایشی 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، در 

صحن دانشجوی دانشگاه یزد برگزار شد. 

روز پنجشنبه ۴ شهریورماه در نشستی که با 
حضور معاون رییس جمهور و رئیس سازمان 
از  جمعی  و  یزد  استاندار  بودجه،  و  برنامه 
مسئوالن استان برگزار شد، از دکتر محمد مظلوم 
دانشگاه  برتر  دانشجوی  امیر جعفری  و  استاد 

یزد به عنوان برگزیدگان استان تجلیل شد.

راه اندازی  با  یزد  دانشگاه  شورای  اعضای 
رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی 
در  شهری  میراث  مرمت  و  حفاظت  گرایش 
و  هنر  دانشکده  در  کارشناسی ارشد  مقطع 

معماری موافقت کردند.
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و  ازعفاف  صیانت  بخشنامه   اساس  بر 
عالی  آموزش  ومراکز  دانشگاه ها  در  حجاب 
که پنجم مردادماه امسال از سوی وزیر علوم، 
دانشگاه ها  روسای  به  فناوری  و  تحقیقات 
است؛  شده  ابالغ  عالی  آموزش  مراکز  و 
و حجاب  عفاف  از  و صیانت  توسعه  کمیته 

دانشگاهیان در دانشگاه یزد تشکیل شد.

حضور  با  مردادماه،   ۲۷ چهارشنبه،  روز 
دانشکده  استاد  و  پرتغالی  محقق  و  معمار 
و  هنر  دانشکده  در  پورتو  دانشگاه  معماری 
معماری دانشگاه یزد، روش های جدید مداخله 

در بناهای تاریخی اروپا، بررسی شد.

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدیدبازدید رییس دانشگاه از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزدجشن بالن آرزوها در دانشگاه یزدجشنواره بین المللی مسابقات قرآنی جامعه المصطفیبازدید جمعی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان از دانشگاه یزد

جشن گرامیداشت هفته دولت در صحن دانشجوحضور پرشور دانشجویان ورودی جدید کارشناسی در روز ثبت نامبرگزاری کنکور ۹۵مراسم تشییع و یادبود مرحومه دکتر عقیلی در امامزاده جعفر یزدمراسم یادبود مرحوم دکتر نواب پور در مسجد دانشگاه یزد
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