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رییس دانشگاه یزد

 اولین روز باز و گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک و سیستم های حرکتی دانشگاه یزد ۱۰ و ۱۱ مهرماه در دانشگاه یزد برگزار شد.
 دکتر محمدهادی هنرور مسئول آزمایشگاه بیومکانیک و سیستم های حرکتی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد گفت: در روز

باز  عموم مردم و عالقه مندان در بازدید از دانشگاه، آزمایشگاه ها و پروژه ها درخصوص پروژه های مختلف اطالع کسب می کنند. 

علوم ارشد  کارشناسی   دانش آموخته 
دوره دومین  در  یزد  دانشگاه   اقتصادی 
دقیقه ای سه  دفاع  ملی   مسابقات 
ویژه دانشجویی   پایان نامه های 
و ارشد  کارشناسی   دانش آموختگان 
کرد.ک کسب  را  اول  عنوان  دکترا 

 دانشجوی دانشگاه یزد در مسابقات
اول پایان نامه   دقیقه ای  سه   دفاع 

 شد

 گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد
 به دانشکده تبدیل شد

هیات عادی  نشست  سومین  و  بیست   در 
دور اعضای  حضور  با  که  یزد  دانشگاه   امنا 
در مردادماه   ۳۱ یکشنبه  روز  عصر   جدید 
برگزار فناوری  و  تحقیقات   ، علوم   وزارت 
مهندسی گروه  شدن  تبدیل  با    گردید، 
نساجی دانشگاه به دانشکده موافقت شد. ک

خوابگاه متأهلین دانشگاه یزد پایان سال جاری به بهره برداری می رسد 

 خوابگاه متأهلین دانشگاه یزد با مساحتی بیش از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا تا پایان سال جاری به بهره برداری
می رسد. این خوابگاه دارای ۲هزارو۶۷۳ متر مربع زیربنا بوده و در ۴ طبقه در دانشگاه یزد در حال احداث است. 

 همکاریهای علمی ایران و مجارستان توسعه می یابد
 نمایندگان کارگروه ملی همکاری های علمی ایران و مجارستان به سرپرستی رییس
 دانشگاه یزد هفته اول مهرماه در سفر به کشور مجارستان و در حاشیه برگزاری
عنوان با  برزیلی  دانشگاه های  گروه  و  مجارستان  های  دانشگاه  روسای   کنفرانس 
دانشگاه های روسای  با  مختلف  نشست های  در   ۲۱ قرن  در  جهانی   دانشگاههای 
 بوداپست، دانشگاه سگد مجارستان، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بوداپست و
 رییس اتحادیه دانشگاههای کشور مجارستان به بررسی همکاری های دانشگاه های
 ایران به ویژه دانشگاههای عضو کارگروه و دانشگاههای مجارستان پرداختند. ک

و یزد  دانشگاه  دوجانبه   همکاری 
ملل سازمان  رسانی  اطالع   مرکز 

 متحد

 در نشست روز شنبه ۷ مهرماه، ماریا دوتسنکو
 رییس مرکز اطالع رسانی سازمان ملل متحد
رییس اولیاء  دکتر محمد صالح  و  ایران   در 
 دانشگاه یزد و برخی مسئوالن این دانشگاه،
میان های  همکاری  افزایش  خصوص   در 
با دانشگاه یزد رایزنی کردند. ک  این مرکز 

در ایران  دانشگاه  دومین  یزد؛   دانشگاه 
پایگاه نیچر

سه و  کشور  شش  به  ای  مقاله  در  اخیرا  نیچر   پایگاه 
 دانشگاه پیشرو در آنها )که از سال ۲۰۱5 رشد خوبی در
 ارتقای جایگاه خود داشته اند اشاره کرده که نام ایران
 در آن به چشم می خورد و نام دانشگاه یزد به عنوان

دانشگاه دوم بعد از دانشگاه تبریز درج شده  است. 

فاضل محمدرضا  دکتر  انتصاب  پی   در 
سالگرد سی امین  ستاد  دبیر  عنوان   به 
و استادان  از  وی  یزد،  دانشگاه   تاسیس 
کرد: درخواست  دانشگاهی   صاحب نظران 
 نظرات و پیشنهادهای سازنده و راهگشای
بهتر هرچه  برگزاری  درخصوص  را   خود 
این به  است  قرار  که  نکوداشتی   مراسم 
سیستم طریق  از  شود،  برگزار   منظور 
 اتوماسیون یا به صورت ایمیل برای بنده

ارسال کنند. 

 حاکمیت باید از همه اندیشمندان
استفاده ها  زمینه  همه  در   نخبه 

کند. 

Email: public@offices.yazd.ac.irتابستان ۱۳9۷،  شماره ۱9

 در حاشیه سفر سفیر بریتانیا از استان یزد،
رابرت مک امور خارجه،  وزارت  پیشنهاد   به 
 ایر و هیات همراه از دانشکده هنر و معماری

دانشگاه یزد بازدید کرد. 

 بازدید سفیر بریتانیا از دانشکده هنر و
معماری دانشگاه یزد

 روز باز و اولین گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک

دانشگاه

 30 ساله
می شود

مقام معظم رهبری ریاست جمهوری

 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در
 بین یک درصد دانشمندان برتر

 جهان قرار گرفت

استنادی پایگاه  اخیر  داده های  اساس   بر 
دکتر رویترز،  تامسون  علم   طالیه داران 
علمی هیات  عضو  پور  مصطفایی   علی 
یزد دانشگاه  صنایع  مهندسی   دانشکده 
برتر دانشمندان  درصد  یک  بین   در 
ک گرفت.  قرار   ۲۰۱۸ سال  در  جهان 

نکوداشت سی امین سال تأسیس دانشگاه یزد به پیشنهاد هیأت امنا؛



رییس دانشگاه یزد
 تجارب رؤسای ادوار دانشگاه راهگشای حل مشکالت

است

و  )۷۴ تا   ۶۶ سال های  )از  رییس  اولین  شاهی  جلیل   دکتر 
 بنیانگذار دانشگاه یزد با اشاره به عملکرد و وضعیت فعلی دانشگاه
 یزد گفت: آنچه که امروز شاهد آن هستیم رشد و بهبود وضعیت
به توجه  با  داد:  ادامه  وی  است.  مختلف  ابعاد  در  یزد   دانشگاه 
را یزد  دانشگاه  عملکرد  می توان  جرات  به  کشور   شرایط خاص 
 غرور آفرین دانست.دکتر شاهی با توجه به نقش علوم کاربردی
علوم کاربردی کردن  در  را  دانشگاه  نقش  اجتماعی،  زیست   در 
 بسیار مهم دانست. وی اظهار داشت: مشکل بزرگ استان چالش
و روندهای  با  بتواند  باید  دانشگاه  راستا  این  در  است.  آبی   کم 

کند.  پیدا  این مشکل  برای  را  راهکارهایی  علمی  روش های 

سال های )از  یزد  دانشگاه  اسبق  رییس  برخورداری  محمدعلی   دکتر 
به نسبت  یزد  دانشگاه  حاضر  حال  وضعیت  به  اشاره  با   )۷۷ تا   ۷۴ 
و یزد  دانشگاه  وضعیت  به  وقتی  گفت:  همسن  دانشگاه های   سایر 
این به  نزدیک  قدمتی  که  جوانی  اصطالح  به  دانشگاه های   سایر 
یزد دانشگاه  باالتر  و  بهتر  وضعیت  می کنیم  نگاه  دارند   دانشگاه 
این برجسته  علت  افزود:  وی  می کنیم.  مشاهده  آنها  به  نسبت   را 
عاطفی و  اجتماعی  ارتباطات  در  می توان  را  سریع  و  بزرگ   جهش 

دارد.  وجود  کارمندان  و  دانشجویان  استادان،  میان  که  جست 

دکتر محمد علی وحدت
ادوار  رؤسای  خدمت  سالمت  و   پاکدستی 

 مختلف دانشگاه
 رییس اسبق دانشگاه )از سال های ۷۷ تا ۸۳(، یکی از رمزهای موفقیت
 دانشگاه یزد را مدیران سالم و پاکدست در این دانشگاه دانست. وی
کشور در  اداری  فسادهای  مورد  در  متاسفانه  که  خبرهای  با   گفت: 
 منتشر می شود به جرات می توان پاکدستی و سالمت خدمتی رؤسای

دانشگاه یزد در ادوار مختلف را مشاهده کرد و به آن بالید. 

 نظامندسازی کمیته ها و مراکز تصمیم گیری

)از سال ها ۸۳ یزد  دانشگاه  اسبق  روسای  از  دیگر  یکی  مکیان   دکتر 
اقدامات برجسته  رکن  مدیران،  و  معاونان  گزارش  ارزیابی  با   )۸5  تا 
دانست. تصمیم گیری  مراکز  و  کمیته ها  نظامندسازی  در  را   دانشگاه 
از سلیقه گرایی پرهیز  مدیریت  نوع  این  پتانسیل های  به  اشاره  با   وی 
 و قاعده مندسازی فرآیندها را از نتایج مهم این نظامندسازی دانست.
از ۱ بیش  با  یزد  استان  بیان داشت: در حال حاضر در   دکتر مکیان 
 میلیون جمعیت، حدود ۸۰ مرکز آموزش عالی وجود دارد. این مسئله
 یکی از چالش های اصلی نظام آموزش عالی در استان محسوب می شود.

دکتر سیدعلی محمد میبدی
استان  عالی  آموزش  سند  تدوین   لزوم 

 دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی رییس سابق دانشگاه یزد )از
 سال های ۸5 تا 9۲(، تدوین سند آموزش عالی استان را گامی مهم در
 ارتقای وضعیت آموزش عالی دانست. وی بیان داشت: مسائلی وجود
 دارد که در استان یزد نیاز به توجه بیشتری دارد. یک مسئله تربیت
از پیش در دستور کار قرار داشته باید بیش  انسانی است که   نیروی 
 باشد. رییس سابق دانشگاه یزد با تأکید بر توانمندی و مزیت استان
 یزد در تربیت نیروی انسانی، خاطرنشان کرد مسؤوالن استان یزد باید
 به جای توسعه صنعتی به ویژه صنایع پرآبخواه که هیچگونه تناسبی
 با شرایط اقلیمی این استان ندارد، به دنبال توسعه مراکزی باشند که
 قادر است بهترین و کارآمدترین نیروهای انسانی را برای کشور پرورش
 دهد و بنابراین باید نگرش ها به گونه ای تغییر یابد که توسعه مراکز

آموزش عالی در استان به یک مزیت تبدیل شود. 

 بررسی زمینه های همکاری دانشگاه یزد با دانشگاه ها
 و موسسات پژوهشی اتریش

حاشیه در  همراه  هیات  و  ایران  در  اتریش  سفیر  شولتس   اشتفان 
زمینه درخصوص  و  بازدید  یزد  دانشگاه  از  یزد،  استان  به  خود   سفر 
پژوهشی موسسات  و  دانشگاه ها  با  دانشگاه  این  همکاری   های 

کرد.  نظر  تبادل  و  بحث  یزد  دانشگاه  مسئوالن  با  اتریش 

 دانشگاه یزد و شهرداری یزد تفاهم نامه همکاری امضا
 کردند

های همکاری  گسترش  و  مناسب  بسترهای  ایجاد  هدف   با 
مدت به  ماده  شش  در  همکاری  نامه  تفاهم  فناوری،  و   پژوهشی 

رسید.  امضا  به  یزد  دانشگاه  و  یزد  شهرداری  بین  سال  پنج 

 تیم دانشگاه یزد در مسابقه ملی فن آورد
 به مقام اول دست یافت

 مصطفی مظفری و ابراهیم طاهر نژاد دو تن از دانشجویان
 گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در چهارمین دوره
برنامه رشته  در  فن آورد  سنجی  مهارت  ملی   مسابقه 

شدند.  اول  مقام  کسب  به  موفق  موبایل  نویسی 

از نمایندگانی  شامل  نفره   ۸ هیاتی  شهریورماه   ۱۸ یکشنبه    روز 
تحقیقاتی مشترک  های  فعالیت  حامی  بنیادهای  و  ها   سازمان 
این تحقیقات  وزارت  سرپرستی  به  آلمان  کشور  آموزشی   و 
فرصت های معرفی  به  یزد  دانشگاه  در  نشستی  در   کشور 

پرداختند.  آموزشی  و  پژوهشی  مشترک  های  همکاری 

 تفاهم نامه همکاری دانشگاه یزد با شرکت فناوری آوای همراه سند باد به امضاء
رسید

و اطالعات  نوین  فناوری های  زمینه  در  فعال  فناور  واحدهای  شکل گیری  و  تقویت  راستای   در 
فناورانه، محصوالت  تجاری سازی  و  تولید  منظور  به  سندباد  شتابدهنده  راه اندازی  طریق  از   ارتباطات 
مدیر سندباد،  همراه  آوای  فناوری  شرکت  مدیرعامل  و  دانشگاه  ریاست  حضور  با  همکاری  نامه   تفاهم 

رسید.  امضاء  به  دانشگاه  پژوهشی  حوزه  مدیران  و  یزد  استان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کل 

 هم اندیشی 30 محقق بین المللی حوزه
آب و شهر در دانشگاه یزد

 حدود ۳۰ پژوهشگر و متخصص در حوزه های مختلف
و دنیا  سراسر  از  مهندسی  و  جغرافیا  شهر،   معماری، 
المللی بین  کارگاه  در  دنیا   مطرح  های  دانشگاه   از 
شهری ساختارهای  و  آبی  های  سیستم  شهر:  و    آب 
دانشگاه همکاری  با  شهریورماه   ۱۲ دوشنبه  روز   که 
تجربه شد،  برگزار  فرانسه  ویل  بل  دانشکده  و   یزد 
بینی پیش  محور   5 ذیل  را  خود  های  یافته  و   ها 

گذاشتند.  نظر  تبادل  و  بحث  به  کارگاه  در  شده 

 امضای تفاهم نامه چهارجانبه برای ایجاد سایت الگویی
 گیاهان دارویی در بهاباد

و پژوهشی  آموزشی،   همکاری  های  گسترش  ایجاد  منظور   به 
در دارویی  گیاهان  الگویی  سایت  طراحی  خصوص  در   فناوری 
بین سال  سه  مدت  به  چهارجانبه  نامه  تفاهم  بهاباد،   شهرستان 
طبیعی منابع  کل  اداره  بهاباد،  شهرستان  فرمانداری  یزد،   دانشگاه 

شد.   منعقد  یزد  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  آبخیزداری  و 

 اولین هسته علمی در دانشگاه یزد تأسیس شد

 با تصویب هیأت رییسه دانشگاه یزد اولین هسته علمی در این دانشگاه
تأسیس شد.  پوشاک  و  نساجی  بینایی ماشین درصنعت  با عنوان 

صفحه ۲

رییس دانشگاه یزد مطرح کرد؛

آزمایشگاه سالیانه  گزارش  اولین  و  باز  روز  مراسم  در  یزد  دانشگاه  رییس  اولیاء  صالح  محمد   دکتر 
نقش به  اشاره  با  وی  دانست.  رشد  به  رو  حرکتی  و  نوآور  ای  ایده  را  طرح  این  یزد،  دانشگاه   بیومکانیک 
های و حرکت  زیاد  اثرگذاری  منشاء  توانند  می  ها  در سیستم  افراد  گفت:  های جمعی  موفقیت  در   افراد 
دچار را  ما  نباید  ها  محدودیت  است.  یافته  نمود  بارزی  نحو  به  حاضر  طرح  در  مهم  این  و  باشند   خوبی 
و طرح  این  ارایه  وی  گفته  به  شود.  مشکالت  نقش  کردن  کم  موجب  تواند  می  خالقیت  کند،   رخوت 

دارد.  همراه  به  مثبتی  فرهنگی  بار  مشکالت،  و  ها  کارشکنی  ها،  محدودیت  باوجود  آن  موفقیت 

کشور پژوهشی  های  فرصت   معرفی 
آلمان در نشستی در دانشگاه یزد

 اولین نشست مشترک روسای ادوار مختلف
 دانشگاه 21 تیرماه برگزار شد. مهمترین سخنان
 روسای ادوار دانشگاه در این نشست به شرح

ذیل است؛

 ظرفیت اعضای هیئت علمی بانوان از 12
به 38 درصد افزایش یافت. 

مرکز رییس  طلب  رضوان  محمدرضا   دکتر 
و تحقیقات  علوم،  وزارت  علمی  هیئت  اعضای   جذب 
 فناوری روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه در نشستی با اعضای
افزایش ظرفیت جذب هسئت از  یزد   شورای دانشگاه 

علمی بانوان از ۱۲به ۳۸ درصد خبر داد. 

آزمایشگاه بیومکانیک حرکتی نوآورانه و روبه رشد است

دکتر محمدصالح اولیاء
 تجربه روسای ادوار دانشگاه راهگشای حل مشکالت

است

افتتاح انجمن سرای علمی دانشجویی شهید گلدانساز دانشگاه یزد

 انجمن سرای علمی دانشجویی شهید گلدانساز دانشگاه یزد روز یکشنبه ۱5 مهرماه با حضور رییس دانشگاه، 
 معاون و مدیر امور فرهنگی و اجتماعی،  رییس و معاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی، کارشناس

انجمن های علمی دانشجویی، و اعضای انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاه یزد افتتاح شد. 

نقطه مقابل عشق، تنفر نیست بلکه بی تفاوتی است. »الی ویزل«

 دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در اولین نشست مشترک
شد برگزار  تیرماه   ۲۱ پنجشنبه  روز  که  دانشگاه  این  ادوار   روسای 
گوهری عنوان  به  را  دانشگاه  مختلف  ادوار  رؤسای  ارزشمند   تجارب 
 گرانقدر در جهت مدیریت بهتر دانشگاه دانست و گفت: برخی از تجارب
 در حافظه و نزد بزرگان و پیشکسوتان است و در اسناد و مستندات
 منعکس نمی شوند، این تجارب ارزشمند و تاریخی می تواند راهگشای
 مشکالت و چالش های دانشگاه باشد و زمینه ارتقای وضعیت کمی و

کیفی دانشگاه را محقق سازد. 

دکتر جلیل شاهی

دانشگاه یزد دانشگاهی غرور آفرین

دکتر سید نظام الدین مکیان

دکتر محمدعلی برخورداری

 ارتباطات اجتماعی عاطفی مزیت بزرگ دانشگاه
 یزد



صفحه ۳

دانشجویان ملی  المپیاد  چهاردهمین  شطرنج  رقابت های  پایان   در 
حال در  شیراز  دانشگاه  در  که  دختران  بخش  در  کشور   سراسر 
در امتیاز  نیم  و  یازده  کسب  با  یزد  دانشگاه  تیم  است،   برگزاری 

جایگاه دوم قرار گرفت. 

 اختراع دستگاه آشکارساز لیزری اسانس های
 طبیعی در دانشگاه یزد

در پزشکی  علوم  و  کروماتوگرافی  علم  شدید  نیاز  به  توجه   با 
طبیعی اسانس های  باالی  خلوص  با  استحصال  و   شناسایی 
با یزد  دانشگاه  فیزیک  دکترای  دانشجویان  دارویی،   گیاهان 
 هدایت استادان راهنما و مشاور خود و همکاری مجتمع پژوهشی
بدون هیچ فیزیک موفق شدند  و دانشکده  )یزد(   ایران مرکزی 
لیزری آشکارساز  دستگاه  خارجی  مشابه  سامانه  یا  الگو   گونه 

اسانس های طبیعی را اختراع و به ثبت برسانند. 

 افتتاح کتابخانه و سالن اجتماعات پردیس علوم
 انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد

 کتابخانه پردیس علوم انسانی و اجتماعی با حدود ۱۰ هزار جلد کتاب
 در فضایی با زیربنای ۱۰۴ مترمربع و سالن اجتماعات این پردیس با
 زیربنای ۶۰ مترمربع، درمجموع با هزینه ای بالغ بر ۸5میلیون تومان
و رییسه  هیات  اعضای  با حضور  تیرماه   ۱۲ روز سه شنبه  و   تجهیز 

مسئوالن این پردیس در ساختمان استقالل افتتاح شد.

 تیم شطرنج دانشگاه یزد در المپیاد
 دانشجویان کشور دوم شد

 درخشش آثاری از اعضای هیات علمی دانشگاه
 در مراسم کتاب سال استان یزد

 در دومین دوره کتاب سال استان یزد که شامگاه پنجشنبه ۱۴
 تیرماه 9۷ با حضور دکتر رضا داوری اردکانی فیلسوف و متفکر
 ایرانی و جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد، سه اثر
 از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد )دکتر محسن عباسی هرفته، 
 دکتر ابوالفضل مرشدی و دکتر محمدحسین ایران نژاد( به عنوان

کتاب برگزیده و آثار شایسته تقدیر معرفی شدند. 

 بهبود فضای سراهای دانشجویی دانشگاه یزد/
 تعمیر و تجهیز سراها در تابستان سال جاری

یزد دانشگاه  دانشجویی  معاون  صادقیان شاهی  محمدرضا   دکتر 
 تأکید کرد: هدف عمده از تعمیرات تابستانی نیز بهبود نماها و
 ایجاد کیفیت مطلوب در سراها است. این تعمیرات باید به نحوی
برای را  پویا  محیطی  باشند  قادر  مکانها  این  که  گیرد   صورت 
 دانشجویان فراهم کنند. وی هارمونی و ترکیب رنگ ها را در این
 زمینه بسیار مهم دانست و خواستار استانداردسازی رنگ آمیزی

سراها بر اساس معیارهای روانی و زیبایی شناختی شد. 

 همکاری مشترک کانون های تفکر دانشگاه یزد
 با مرکز همکاری های تحول و پیشرفت« ریاست

 جمهوری

 در نشست مشترک اعضای کانونهای تفکر آب و شهر هوشمند
ریاست نهاد  پیشرفت  و  تحول  مرکز  از  هیاتی  با  یزد   دانشگاه 
 جمهوری در روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه 9۷ در صحن شورای
همکاری های  زمینه  تجربیات،  تبادل  با  یزد،  شهر   اسالمی 
مورد پیشرفت  و  تحول  مرکز  و  تفکر  کانونهای  میان   مشترک 

بررسی قرار گرفت. 

 برتری دو پایان نامه از دانشگاه یزد در
 جشنواره ملی پایان نامه

 پایان نامه دکتر حمید مطهری عضو هیات علمی دانشکده فیزیک
 دانشگاه یزد با عنوان ساخت الیه نازک الماس بر سطح زیر الیه
پایه، علوم  گروه  در  آن  بر  فشار  و  دما  تاثیر  بررسی  و   استیل 
 شاخه فیزیک و پایان نامه مهران زارعی دانش آموخته کارشناسی
مصرف بررسی  و  سنجش  عنوان  با  یزد  دانشگاه  اقتصاد   ارشد 
علوم گروه  در  یزد  استان  و  ایران  اقتصادی  های  بخش  در   آب 
 انسانی شاخه اقتصاد در هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال

دانشجویی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. 

 سامانه جدید کدگذاری در دانشگاه یزد راه
اندازی شد

پیگیری و  مستندسازی  لزوم  به  اشاره  با  سبک رو   دکترمهدی 
دانشگاه، های  بخش  سایر  و  ها  معاونت  واحدها،  بین   مکاتبات 
از مهمترین گام را یکی  دانشگاه  اندازی سامانه کد گذاری   راه 
شکل برای  منظم  و  مشخص  چارچوبی  ایجاد  راستای  در   ها 
از افزود:  به روند یکپارچه مستند سازی دانست. وی   بخشیدن 
رسیدگی مسئول  بودن  مشخص  سامانه  این  ویژگیهای   جمله 
اساس این  بر  که  فرآیندهاست  متولی  همچنین  و  فرآیندها   به 
میتوان عملکرد آنان را نیز تا سالیان بعد مورد ارزیابی قرار داد.

 دانشگاه یزد سه شنبه های اول هر ماه نفس
 می کشد

سبز مدیریت  فرهنگی-آموزشی  کمیته  جلسه  پنجمین   در 
 دانشگاه یزد،که چهارشنبه ۲۱ شهریور در سالن اجتماعات منابع
 طبیعی با حضور اعضای کمیته برگزار شد، برنامه سه شنبه های
 بدون خودرو بدین ترتیب که سه شنبه اول هرماه ماه با اعمال
 محدودیت های ترافیکی و سه هفته انتهای هر ماه بدون اعمال
  محدودیت های ترافیکی در دانشگاه، اجرا شود، به تصویب رسید.

 همکاری دانشگاه یزد و سازمان پسماند در
 زمینه تفکیک زباله/ دانشجویان یاری گر

 سازمان پسماند

مدیرعامل و  شهری  خدمات  معاون  حضور  با  که  نشستی   در 
و فرهنگی-اجتماعی  اداری-مالی،  معاونین  و  پسماند   سازمان 
در شهریورماه ۱۳9۷   ۲۷ سه شنبه  روز  در  دانشگاه   دانشجویی 
 دانشگاه یزد برگزار شد، زمینه های همکاری دانشگاه و سازمان

پسماند در زمینه تفکیک زباله مورد بررسی قرار گرفت. 

 ارتقای وضعیت کیفی و رفاهی ساختمان های
 دانشگاه در تابستان امسال/صرف هزینه ای

 بالغ بر 10 میلیارد ریال

تجهیز و  تعمیر  از  گزارشی  ارائه  با  دانشگاه  عمومی  امور   مدیر 
 ساختمان های دانشگاه و سراهای دانشجویی در تابستان امسال
 با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال در راستای ارتقای وضعیت

کیفی و رفاهی ساختمان ها خبر داد.  

 کسب رتبه های اول تا 1۵ دانشجویان دانشگاه
یزد در المپیاد علمی دانشجویی

 نتایج نهایی بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور
 که روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲9 تیرماه 9۷ در دانشگاه
یزد دانشگاه  دانشجوی   ۱۰ و  برگزار شد  تهران  عباسپور   شهید 

حائز رتبه های اول تا پانزدهم شدند.  

 بیش از دوهزار و۷00 نفر در دانشگاه یزد 
 پذیرفته  شده اند

آزمون کارشناسی  دوره  پذیرفته شدگان  حضوری  نام   ثبت 
 سراسری 9۷ در دانشگاه یزد روز ۳۱ شهریورما جاری با حضور
 پرشور دانشجویان ورودی جدید در سالن فجر این دانشگاه آغاز
 و تا ۴ مهرماه ادامه دارد، در سال تحصیلی جدید تعداد ۲هزار
 و۷۶۲ نفر در مقطع کارشناسی در دانشگاه یزد پذیرفته شده اند.

 دکتر محمدصالح اولیاء: عضو کارگروه راهبری و 
  توسعه امور فناوری و نوآوری و مدیر شبکه ملی

جامعه و دانشگاه در استان یزد
سی ستاد  دبیر  فاضل:  محمدرضا   دکتر 
یزد دانشگاه  تأسیس  سالگرد                               امین 
 دکتر محمدعلی حداد: رییس گروه همکاری های

علمی و بین المللی
دانشکده رییس  ندوشن:  عسکری  عباس   دکتر 

علوم اجتماعی
 دکتر سیدعلیرضا افشانی: رییس پردیس آزادی،

 دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان یزد
استعدادهای گروه  رییس  زینل پور:  زلفا   دکتر 

 درخشان
دکتر مهدی رضاییان: مدیر امور فناوری دانشگاه
 دکتر محسن هادی زاده: رییس گروه کارآفرینی،
 پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت قدردانی
شایسته دکتر  اردکانی،  عابدی  محمد   دکتر 
حقیقی اعضای  سفید:  محمد  دکتر  و   دادفرنیا 

 شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
دبیرخانه رییس  موسوی:  سیدمحسن   دکتر 
 کمیته آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان
انتقال مرکز  طرح   مجری  زارع:  حبیب   دکتر 

فناوری
دکتر محمدرضا مزیدی: مجری طرح  اکو پارک
دانشگاه طرح  مجری  پژوهان:  محمدرضا   دکتر 

 هوشمند
هشتمین موسوی نژاد:دبیر  محمد  سید   دکتر 

کنفرانس فیزیک ذرات بنیادی و میدان ها
سمینار پنجمین  دبیر  محمودی:  عیسی   دکتر 

 قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
دکتر محسن شاکری: رییس بخش علوم تربیتی
معاونت سرپرست  ترکاشوند:  محمد   دکتر 

آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
منابع  اجرایی  هیات  رییس  مروتی:  علی   دکتر 
عالی، آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها   انسانی 
دانشگاه نماینده رییس  و  رفاهی   رییس شورای 
 در این شورا، نایب رییس و عضو شورای راهبری

مدیریت سبز
دائمی کمیسیون  نماینده  غالم نژاد:  جواد   دکتر 
انسانی منابع  اجرایی  هیات  در  امناء   هیات 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
مهدی دکتر  زنجیرچی،  سیدمحمود   دکتر 
سیدمهدی و  صحاف نیا  فاطمه   سبک رو، 
: اعضای هیات اجرایی منابع انسانی  مهدی زاده 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 دکتر سیدمحمد مشتاقیون: دبیر اجرایی و عضو 

شورای راهبری مدیریت سبز
شورای عضو  و  دبیر  بیدکی:  سیدمنصور   دکتر 

راهبری مدیریت سبز
روح اهلل دکتر  زنجیرچی،  سیدمحمود   دکتر 
عیرضا شاکر و  فرجامی   دوست حسینی، سعید 

اردکانی: اعضای شورای راهبری مدیریت سبز
ابوالفضل مرشدی: رییس کمیته فرهنگی  دکتر 
راهبری شورای  عضو  سبز،  مدیریت  آموزشی   و 

مدیریت سبز
 دکتر نریمان فرح زا: دبیر و عضو کمیته فرهنگی

 و آموزشی مدیریت سبز
روح اهلل حجت االسالم  سبک رو،  مهدی   دکتر 
و علی نقیان  فرهاد  دشتی زاد،  سعید   مروتی، 
و فرهنگی  کمیته  اعضای  طالب پور:   محمود 

 آموزشی مدیریت سبز
احمدرضا دکتر  یاراحمدی،  علیرضا   دکتر 
هیات اعضای  باقرپور:  راجب  دکتر  و   مختاری 
در عددی  و  تحلیلی  روش های  نشریه   تحریریه 

مهندسی معدن
نشریه داخلی  مدیر  شهابی نژاد:  علی   دکتر 

معماری اقلیم گرم و خشک
و عضو کمیته دبیر  تفتی:  روح اهلل عزیزی   دکتر 

 اصالح الگوی مصرف مدیریت سبز
الگوی اصالح  کمیته  رییس  فرجامی:   سعید 

 مصرف مدیریت سبز
محمدرضا عارف نژاد،  علیرضا  عازمی،   محمد 
و نجمی  علی  بازدار،  جمال   فالطونی، 
اصالح کمیته  اعضای  شفیعی:   سیدعماد الدین 

 الگوی مصرف مدیریت سبز
هیات عضو  و  سردبیر  غالم نژاد:  جواد   دکتر 
در عددی  و  تحلیلی  روش های  نشریه   تحریریه 

 مهندسی معدن
فاتحی محمد  دکتر  انصاری،  عبدالحمید   دکتر 
 مرجی، دکتر علی دهقانی، دکتر احمد خدادادی،
رحمان نژاد، رضا  دکتر  و  رنجبر   دکتر حجت اهلل 
تحریریه هیات  اعضای  کامکار:  ابوالقاسم   دکتر 
روش های تحلیلی و عددی در مهندسی  نشریه 

معدن
سرپرست  رفسنجانی:  جهانگرد  امیر   دکتر 
 پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم

و فناوری
 دکتر سعید عطار: دبیر همایش میراث جهانی

 دکتر پدرام پیوندی: عضو و رییس هسته علمی
 بینایی ماشین در صنعت نساجی و پوشاک

 دکتر محمدعلی حیدری مزرعه آخوند: سرپرست
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات

مدیریت بخش  رییس  عندلیب:  داوود   دکتر 
 صنعتی

اجرایی دبیر  و  عضو   : سبک رو  مهدی   دکتر 
شورای رفاهی

علیرضا و  سپهر  بزرگ، حسن   دکتر سیدمحمد 
شاکر: اعضای شورای رفاهی

 دکتر کمال امیدوار : مدیر مسئول و عضو نشریه
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

نشریه :سردبیر  سرائی  محمدحسین   دکتر 
 کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانیعلیرضا شاکر
اجرایی هیات  دبیر  اداری،   اردکانی:مدیرامور 
منابع انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

عبدالحمید کمالی: رییس اداره اموال
 فاطمه صحاف نیا: رییس اداره کارگزینی

دکتر سمانه اسعدی: رییس بخش روان شناسی 

ارتقای مرتبه علمی

دکتر عیسی محمودی: ارتقای مرتبه به استادی
دکتر فاطمه تمدن: ارتقای مرتبه به استادی

دکتر محمد توکلی زاده راوری: ارتقای مرتبه به دانشیاری
دکتر بی بی فاطمه مکی زاده: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر افسانه حاضری: ارتقای مرتبه به دانشیاری
دکتر محمد خواجه مهریزی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر سمیه قاسمی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

انتصابات

 اولویت کارگروه آموزش و پژوهش در حل 
چالش های استان

 در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان یزد که روز
با حضور و  استاندار  اقتصادی  معاون  ریاست  با  مهرماه   شنبه ۱۴ 
یزد استانداری  در محل  دانشگاهی  و  استانی  از مسئولین   جمعی 
اعتبار حدود ۷۰۰ میلیون تومان با   برگزار شد، ۸ طرح پژوهشی 

.برای ارایه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تایید گردید

افراد. درباره  های کوچک  و ذهن  رویدادها  درباره  معمولی  های  کنند، ذهن  بحث می  ها  ایده  درباره  بزرگ  های   ذهن 
»روزولت«

چهاردهمین در  توانست  یزد  دانشگاه  پسران  اعزامی   کاروان 
میزبانی که  کشور  سراسر  دانشجویان  ورزشی  فرهنگی   المپیاد 
بین ۱۱۳ در  برگزار شد؛  مردادماه  تا ۱9  از ۱۰   دانشگاه شیراز 
به پله صعود نسبت  با سه  و  امتیاز  با کسب ۸9   دانشگاه کشور 

المپیاد قبل به مقام ۷ المپیاد دست یابد. 

 کسب مقام هفتم در المپیاد ورزشی دانشجویان
 سراسر کشور/ سه پله صعود نسبت به المپیاد

 سال گذشته



بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ

مروری بر اخبار کوتاه دانشگاه

گزارش تصویری

آموزشی فعالیت های  ارزشیابی  آموزشی   دوره 
دفتر سوی  از  علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی   و 
 نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یزد به
 مدت چهار روز از ۳ تا ۶ تیرماه در تاالر فرهنگ

برگزار شد. 
با اطالعات  فناوری  کاربردهای  آموزشی   دوره 
حمایت و  همکاری  با  سازمانی  معماری   رویکرد 
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد
اندیشه دانشگاه یزد  روز شنبه 9 تیرماه در تاالر 

برگزار شد. 

عمومی روابط  مدیران  نشست  نخستین   در 
مناطق پژوهشی  علمی  مؤسسات  و   دانشگاه ها 
 ۲، 5 و ۶ کشور که همزمان با روز خبرنگار در
منابع طبیعی ساری و  علوم کشاورزی   دانشگاه 
 برگزار شد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم
از سپاس  لوح  اهدای  با  فناوری  و   تحقیقات 
 فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی دانشگاه یزد

در زمینه اطالع رسانی تقدیر کرد. 
منابع توسعه  اداره  رییس  سبک رو  مهدی   دکتر 
هیئت مشترک  نشست  در  یزد  دانشگاه   انسانی 
 رییسه، اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته که
 روز دوشنبه اول مرداد برگزار شد از تدوین آیین
 نامه رفاهی جدید برای بازنشستگان هیئت علمی

خبر داد. 

بین و  علمی  همکاری های  دفتر  پیشنهاد   با 
دانشگاه زمین شناسی  گروه  همت  به  و   المللی 
 یزد دو کارگاه و سخنرانی علمی با حضور رئیس
دانشگاه شناسی  زمین   کانادا Brandon گروه 
داکوتای دانشگاه  نفت  مهندسی  بخش  استاد   و 

شمالی آمریکا در دانشگاه یزد برگزار شد. 
 روز سه شنبه ۲ مردادماه معاون اداری و مالی و
با حوزه  این  کارشناسان  و  مسؤوالن  از   جمعی 
در رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد   مسئول 

دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. 

 کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم
 ریاضی ۲۴ تا ۲۸ دیماه سال 9۷ در دانشگاه یزد
۱۴ مقاله  ارسال  مهلت  آخرین  شود.  می   برگزار 

آذرماه 9۷ است. 

آخرین برگزاری  از  سال  سه  گذشت  از   پس 
پیرو دانشجویان  اسالمی  های  انجمن   نشست 
نشست ، چهارمین  امام)ره( سراسر کشور   خط 
مذکور اتحادیه  موسسین  هئیت   تشکیالتی 
تیرماه  ۲9 و   ۲۸ جمعه  و  پنجشنبه   روزهای 
خط پیرو  دانشجویان  اسالمی  انجمن  همت   به 
دانشجویان اسالمی  انجمن  و  یزد  دانشگاه   امام 
در یزد  صدوقی  شهید  پزشکی  علوم   دانشگاه 

دانشگاه یزد برگزار شد.

 رقیه بهرامی دانشجوی دانشگاه یزد در مسابقات
ورزشی فرهنگی  المپیاد  چهاردهمین   تکواندو 
 دانشجویان کشور در وزن منفی 5۳ کیلوگرم به
 طور مشترک به همراه دانشجویی از اراک به مقام

سوم دست یافت. 

 در نشستی که با حضور هیئت رییسه دانشگاه 
از زحمات فاطمه وفائی، حسین برگزار شد   یزد 
 زائرالحسینی و عباس جمالی کارمندان بازنشسته
با اهدای لوح سپاس و نشان زرین  این دانشگاه 

دانشگاه قدردانی شد. 

نفر  ۴5۰ و  هزار  یک  جدید،  تحصیلی  سال   در 
 دانشجوی کارشناسی ارشد و ۲۲۶ نفر دانشجوی

دکترا در دانشگاه یزد پذیرش شدند.  
کمک پرداخت  از  دانشگاه  مالی  و  اداری   معاون 
علمی غیرهیأت  اعضای  به  ذهاب  و  ایاب   هزینه 

دانشگاه یزد از ابتدای مهرماه امسال خبرداد. 

و رواق  صحن،  شامل  دانشگاه  مسجد   توسعه 
در مربع  متر   ۶۰۰ حدود  مساحت  با   محوطه 
این در  که  دارد  قرار  دوم  فاز  تکمیل   مرحله 
و جنوبی صحن  و  غربی  ضلع  ابنیه  و  سازه   فاز، 
 محوطه مسجد تکمیل می شود و در فاز سوم که
فرآیند دارد  اختصاص  تزئینات صحن مسجد   به 

تکمیل مسجد دانشگاه یزد نهایی خواهد شد. 

 ساختمان فرهنگی و آموزشی با زیربنای دو هزار و
 یکصدمتر مربع در دو طبقه جنب مسجد دانشگاه
 یزد در حال تکمیل است و طبق برنامه زمانی ارائه
 شده باید تا پایان مهرماه سال جاری به بهره برداری

برسد. 

۲۰۰۰ با  دو   شماره  انسانی  علوم   ساختمان 
دانشکده طبقه،  جنب  دو  در  زیربنا  مربع   متر 
 روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه یزد در حال
این ساختمان از  بهره برداری   احداث است. زمان 

پایان سال جاری اعالم شده است.

 آیین نکوداشت استاد دکتر سلطانی گردفرامرزی
به امسال  پاییز  در  معاصر،  پژوهشگر  و   ادیب 
شهرداری اجرایی  و  اداری  همکاری  و   پیشنهاد 
 و شورای شهر شاهدیه)زادگاه استاد( و همکاری
 علمی گروه زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.
 به همین منظور دبیرخانه نکوداشت دکتر سلطانی
دانشگاه در  جاری  ۱۴شهریورماه  چهارشنبه   روز 

 یزد افتتاح شد. 

شهر آب،  تفکر  کانون های  نشست های   سلسله 
و گردشگری  بنیان،  دانش  اقتصاد   هوشمند، 
با مربوطه  مسئوالن  حضور  با  اجتماعی   سالمت 
در یزد  استان  مختلف  موضوعات  بررسی   هدف 

پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد. 

روز مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت   به 
سردار حضور  با  همایشی  مهرماه   ۴  چهارشنبه 
 حسن حمیدزاده معاون پارلمانی سازمان پدافند
استادان بسیجی در سالن از   غیرعامل و جمعی 

منتظرقائم دانشگاه یزد برگزار گردید.  

 به همت گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا
عنوان» با  عاشورایی  نشست  نخستین   بنگالدش، 
یکشنبه روز  بنگال«  ادبیات  در  عاشورا  به   نگاهی 
 هشتم مهرماه 9۷، با حضور عضو هیات علمی گروه

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد برگزار شد. 

 میزگرد علمی »یزد، بیکاری،آسیب ها و چالش ها«
 با مشارکت پلیس و دانشگاه یزد در محل پردیس

.آزادی دانشگاه یزد برگزار شد

صنایع مهندسی  بین المللی  کنفرانس   پانزدهمین 
مهندسی انجمن  و  یزد  دانشگاه  مشارکت  با   ایران 
ماه 9۷ بهمن  ایران روزهای سوم و چهارم   صنایع 

دردانشگاه یزد برگزارمی شود. 
به دانشگاه ها،  تحقیقاتی  فرصت   براساس شیوه نامه 
 منظور آشنایی دانشجویان مقطع دکترا با استادان
و از کشور  دانشگاه های خارج  در   راهنمای مجرب 
علمی فعالیت های  توسعه  به  دانشجویان   تشویق 
دانشگاه، علمی  سطح  ارتقاء  جهت  در  پژوهشی   و 
 سه نفر از دانشجویان دکترای دانشگاه یزد مشمول

دریافت بسته تشویقی دانشگاه گردیدند. 

ایام سوگواری به مناسبت  زیارت عاشورا  ساالر شهیدان برگزاری مراسم 

نمایشگاه معرفی رشته ها در دانشگاه فرهنگیان

به قله شیرکوه صعود مشترک کوهنوردان وزارت علوم و دانشگاه یزد

جشن بزرگداشت روز کارمند در دانشگاه یزد برگزار شد

بزرگترین در  یزدی  داوطلب   ۴۰۲ و  ۱5هزار  آزمون کشور رقابت 

دانشگاه یزد برپایی نمایشگاه روز پروژه گروه مهندسی کامپیوتر در

و فیروزکوه بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از مناطق ورامین، دماوند

سه شنبه سبز؛ روز بدون خودرو در دانشگاه یزد 

دانشگاه یزد در روز باز بازدید از روند پیشرفت پروژه های آزمایشگاه بیومکانیک

کوهنوردی اعضای گروه کوهنوردی دانشگاه یزد

در مسجد مال اسماعیل همایش بسیجیان دانشگاه یزد همگام با بسیجیان استان

ساخت مهمانسرای سنتی در دانشگاه یزد

مدیر مسئول: محمدرضا فاضل
سردبیر: سعید دشتی زاد

امور اجرایی: فاطمه رضازاده
خبر و گزارش: الهام میرفخرایی

 عکس: مریم شکری رفسنجانی، امیرحسین عسکری

صفحه آرایی: شرکت روابط عمومی اسوه پرداز پارسیان

راز یزد،  استان  آزادگان  همایش  در  یزد   استاندار 
 ماندگاری مجاهدت های شهدا، جانبازان و آزادگان
 را اخالق دینی و اسالمی آنان عنوان کرد و افزود:
 لزوم پایبندی به این اخالق در نوشته ها و خاطرات
قمی زمانی  محمود  است.  درک  قابل  عزیزان   این 
زمین روی  خداوند  های  حجت  آزادگان   گفت: 
 هستند و بهترین دلیل برای انتخاب راه و حمایت از
نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب می شوند.

جشنواره یکمین  و  بیست  پایانی  آیین   در 
در که  استان ها  مراکز  سیمای  و  صدا   تولیدات 
بخش در  شد  برگزار  بختیاری  و   چهارمحال 
عضو افشانی  علیرضا  دکترسید  مقاله   مقاله، 
دانشگاه اجتماعی  علوم  دانشکده  علمی   هیات 

یزد حایز رتبه اول شد.  

 سلیم کریمی، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی
از موفقیت  با  تیرماه   ۲۳ شنبه  روز  یزد   دانشگاه 
 پایان نامه خود با عنوان پیکره بندی زنجیره تامین
 پایدار در بخش خدمات )مورد مطالعه: بیمارستان
 های شهر کرمان( در حوزه زنجیره تامین پایدار در
 بخش خدمات و با تاکید بر بخش بهداشت و درمان،

دفاع کرد. 

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیرد

دکترای دانشجوی  اولین  جان نثار   محمدرسول 
 مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه یزد از پایان نامه
نصب فتوولتاییک  سامانه های  تأثیر  عنوان  با   خود 
شبکه بر  ضعیف  فشار  توزیع  شبکه های  در   شده 

توزیع انرژی الکتریکی با موفقیت دفاع کرد. 


