
افزاری نرم  نهضت    
است همین  علم   تولید 
توانید می  چه  هر   که 

کنید.  تحقیق  و  بیاموزید 

در جامعه  شرایط  در   تحول 
اکوسیستم تقویت  و  ایجاد   گرو 

نوآوری است
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رتبه در  یزد  دانشگاه   +801 رتبه   اخذ 
بندی موضوعی تایمز

 دانشگاه یزد در نظام رتبه بندی تایمز در گروه مهندسی
ردیف در  کامپیوتری  علوم  و  فیزیکی  علوم  فناوری،   و 
گرفت. قرار   +801 رتبه  در  و  جهان  برتر  های   دانشگاه 
 گروه مهندسی و فناوری شامل مهندسی عمومی، عمران،
الکترونیک، و مهندسی شیمی  مکانیک، هوا و فضا، برقو 
و فیزیک  های  رشته  شامل  فیزیکی  علوم  گروه  و   است 
 نجوم، ریاضی و آمار، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست

و علوم دریایی است.

مقاله بهترین  جایزه  یزد  دانشگاه   استادیار 
کنفرانس ۲018 استرالیا را دریافت کرد

 مقاله عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه
دنیا دانشگاه های مختلف  استادان  مقاله  بین 33  از   یزد 
سال کنفرانسی  مقاله  بهترین  جایزه  دریافت  به   موفق 

2018 در استرالیا شد.

 دانش آموخته  دانشگاه یزد رتبه  اول جشنواره 
خوارزمی را کسب کرد

روز که  خوارزمی  جوان  جشنواره   دوره   بیستمین   در 
 دوشنبه 2۶ آذرماه در سالن خوارزمی سازمان پژوهش های
علوم، وزیر  حضور  با  و  تهران  در  ایران  صنعتی  و   علمی 
 تحقیقات و فناوری برگزار شد، امیر کفشدار گوهرشادی،
 دانش آموخته  رشته های علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه

یزد، موفق به کسب رتبه  اول پژوهش های بنیادی شد. 

 انتشار پنجمین کتاب بین المللی دکتر دواز از
World Scientific    سوی انتشارات معتبر

 دکتر بیژن دواز استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
 اخیرا پنجمین کتاب بین المللی خود با عنوان

    A walk through weak hyperstructures  
با (یک گشت در ابرساختارهای ضعیف) مشترکا   را 

World Scientificریاضیدانی یونانی در انتشارات
به چاپ رساند. 

کشاورزی، کمیسیون   رییس 
محیط و  طبیعی  منابع  و   آب 

 زیست مجلس مطرح کرد؛
 عدم نهادینه شدن علم در

 ارکان سیاست گذاری

کشاورزی جهاد  وزیر   مشاور 
 تاکید کرد؛

 لزوم ارزیابی سیاست های
کلی نظام در حوزه آب
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رییس دانشگاه یزد: 
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 نماینده مردم یزد و اشکذر در
مجلس: 

پژوهش راهکارهای   ارائه 
محورانه در زمینه مساله آب

جشن
30  

 سالگی

  دانش پایه اصلی ثروت، 
قدرت و امنیت ملی است. 

Email: public@offices.yazd.ac.irپاییز 1397،  شماره 20

ملی کنفرانس  هفتمین   برگزاری 
دانشگاه در  ایران  آب  منابع   مدیریت 

یزد

منابع مدیریت  ملی  کنفرانس  هفتمین  افتتاح   آیین 
استاندار نیرو،  وزیر  آبفای  معاون  با حضور  ایران   آب 
 یزد، جمعی از مسئوالن ارشد وزارتخانه ها، مسئوالن
2 چهارشنبه  روز  دانشجویان  از  جمعی  و   استانی 
حسین دکتر  شد.   برگزار  یزد  دانشگاه  در   آبان ماه 
مقاله  ۵00 از  بیش  گفت:  کنفرانس  دبیر   ملکی نژاد 
 به دبیرخانه هفتمین کنفرانس ارسال و از این تعداد،
 ۴72 مقاله پذیرش نهایی شد که 72 مقاله به صورت

شفاهی و ۴00 مقاله به صورت پوستر ارائه شد. 

 عضو هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست
سرآمدان علمی ایران در سال 1397

دانشکده علمی  هیات  عضو  زارع  حمیدرضا   دکتر 
 شیمی دانشگاه یزد در فهرست 70 نفر از سرآمدان

علمی ایران در سال 1397 قرار گرفت. 

برنده یزد  دانشگاه  دانشجوی  و   استاد 
جایزه تکنولوژی ۲018 ایتالیا شدند

 دکتر پدرام پیوندی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
 نساجی و ندا دهقان دانشجوی دکترای مهندسی نساجی

با برگزیده شدن مقاله مشترکشان، برنده جایزه  
Itallian Technology Award 2018.شدند 

تیم گروه مهندسی دانشگاهی  مقام سوم   کسب 
کشوری مسابقه  در  یزد  دانشگاه   کامپیوتر 

جاواکاپ

روز جاواکاپ  مسابقات  دوره  پنجمین  فینال   مرحله 
بهشتی شهید  دانشگاه  در   1397 آبان ماه   2۵  جمعه 
 برگزار شد و در رده بندی تیمهای دانشگاهی، دانشگاه
 شهیدبهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه یزد به

ترتیب اول تا سوم شدند. 

ساخت مهمانسرای سبز در دانشگاه یزد

 اجرای ساختمان پروژه مهمانسرای سبز با اعتبار مشترک 1200 میلیون ریالی شرکت برق منطقه ای و دانشگاه یزد در حال انجام
 است و تاکنون بیش از 80 درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و  به زودی در دانشگاه یزد به بهره برداری می رسد. دکتر سید
 محمدحسین آیت اللهی مجری و محقق پروژه پژوهشی خانه زمین پناه در یزد، این پروژه پژوهشی را مطابق با معیارهای طراحی
 و اجرای محیطی توصیف کرد و گفت: این معیارها عالوه بر صرفه جویی در انرژی و کاهش تولید گاز کربنیک، صرفه جویی در

 آب و منابع را نیز مد نظر قرار می دهد. 

      دکتر محمدرضا فاضل به عنوان دبیر ستاد
دکتر محمدعلی صالحی به عنوان عضو ستاد

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد به عنوان عضو ستاد
جلیل باقری فهرجی به عنوان عضو ستاد

 دکتر سیدمجید میررکنی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته
دانش آموختگان

کمیته  مسئول  و  ستاد  عضو  عنوان  به  حداد  محمدعلی   دکتر 
 بین الملل

دکتر مهناز فرهمند عضو ستاد و مسئول کمیته اسناد و موزه
 دکتر حنیف رحیمی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته هدایا

و تبلیغات
مهدی خانی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته حراست

علیرضا شاکر اردکانی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته اسکان
ناصر مظفری به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته تشریفات

نمایشگاه کمیته  مسئول  و  ستاد  عضو  عنوان  به  زاد  دشتی   سعید 
 و رسانه

و اجرایی  کمیته  مسئول  و  ستاد  عضو  عنوان  به  فرجامی   سعید 
پشتیبانی

جمال بازدار به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته پذیرایی
زهرا آقابیگی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته انتشارات

و مالی  و مسئول کمیته  به عنوان عضو ستاد   سیدرضا میرجعفری 
تدارکات

 محمدحسین نخجوانی به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته حامیان
حسین امامعلی زاده به عنوان عضو ستاد و مسئول کمیته تارنما

 این مراسم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تنی چند از مسئوالن کشوری و فعاالن بین المللی دوم اسفندماه امسال در
دانشگاه یزد برگزار می شود.

اعضای ستاد گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشگاه یزد منصوب شدند: 

مقام معظم رهبری ریاست جمهوری

دوم اسفند با حضور وزیر علوم برگزار می شود 



 * امام علی علیه السالم 

 رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
 و محیط زیست مجلس مطرح کرد؛

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛
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رییس دانشگاه یزد: 

تقویت و  ایجاد  گرو  در  جامعه  شرایط  در   تحول 
اکوسیستم نوآوری است

 دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در آیین اختتامیه هفته
 پژوهش و فناوری، تحول در شرایط جامعه را در گرو ایجاد و تقویت
 اکوسیستم نوآوری دانست. رییس دانشگاه یزد در این مراسم با اشاره
 به اهمیت و لزوم تعامل نهادی در سطوح مختلف رویکرد جزیره ای به
 توسعه را یکی از اصلی ترین موانع تحقق اکوسیستم نوآوری برشمرد.
 دکتر اولیاء با تأکید بر مفهوم نوآوری و لزوم اهمیت آن برای جوامع
 گفت: اینکه چرا نوآوری دارای اهمیت خاصی است را می توان با اشاره
 به ارتباط آن با تحول و دگرگونی جوامع توضیح داد. وی بیان داشت:
محافل برای  صرفا  نوآوری”  “اکوسیستم  ایجاد  و  “نوآوری”   مبحث 
 آکادمیک و دانشگاهی و علمی نیست بلکه هدف نهایی و غایت آن

برای تحقق “توسعه پایدار” است. 

اشکذر و  یزد  مردم  نماینده  بیوکی  موسوی  ابوالفضل  سید   مهندس 
اظهار پژوهش  اختتامیه هفته  اسالمی در مراسم   در مجلس شورای 
 داشت: در حل حاضر یکی از پیچیده ترین مشکالت استان یزد مسئله
 آب است و به نظر می رسد یکی از اقداماتی که می تواند این مشکل را
به شکل پایدارتری حل کند، ارائه راهکارهای پژوهش محورانه است.
یزد دانشگاه  رود  می  انتظار  راستا  همین  در  اینکه  به  اشاره  با   وی 
کنند ورود  استان  آب  مشکل  رفع  بحث  به  فناوری  و  علم  پارک   و 
یزد، شرب  آب  مشکل  حل  برای  راهکار  بهترین  کرد:   خاطرنشان 
قطع طور  به  و  شیرین کن هاست  آب  بومی  دانش  مورد  در   پژوهش 
زمینه این  در  می توانند  استان  فناوری  و  علم  پارک  و  یزد   دانشگاه 

راهکار ارائه دهند. 

 عدم نهادینه شدن علم در ارکان سیاست گذاری/ ارائه راه
حل اصولی برای چالش های زیست محیطی

 دکتر احمد علی کیخا رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی
 و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در مراسم اختتامیه کنفرانس
 ملی مدیریت منابع آب در ایران که شامگاه پنجشنبه 3 آبان ماه در
سیاست ارکان  در  علم  شدن  نهادینه  عدم  شد،  برگزار  یزد   دانشگاه 
 گذاری را مانعی در راه تحقق توسعه دانست. وی با اشاره به بحران
 های زیست محیطی حال حاضر در کشور گفت: مبنای تصمیم گیری
 های ما علمی نیست، امروز بالغ بر 2000 عضو هیئت علمی و نخبه
 در حوزه آب و کشاورزی فعال هستند که باید با حاکمان حرف بزنند
 و نسبت به اتفاقات پیرامونشان موضع بگیرند دانشگاهیان باید بایدها

و نبایدهای کشاورزی را بگویند. 

لزوم ارزیابی سیاست های کلی نظام در حوزه آب

 مهندس عباس زارع مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح توسعه
 سامانه های نوین آبیاری کشور در آیین اختتامیه هفتمین کنفرانس
کارایی به  اشاره  با  یزد  دانشگاه  در  ایران  آب  منابع  مدیریت   ملی 
 سیاست های کلی نظام در حوزه آب، تاکید کرد: سیاست های کلی
 نظام در بخش آب نیازمند ارزیابی است.وی با بیان اینکه کشاورز مهم
و کشاورزان  خالی  جای  داشت:  بیان  است؛  آب  حوزه  کنشگر   ترین 
 بهره برداران آب به عنوان مهم ترین کنشگر این حوزه در نشست های
 تخصصی بررسی بحران آب مانع از این می شود که بتوان به نظرات

کارشناسی شده جامعه ای به صورت عملیاتی دست یافت. 

 تقدیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از عضو هیات علمی و انتشارات 
 دانشگاه یزد

نامه های با نگارش   انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   پژوهشگاه علوم 
 جداگانه ای از دکتر محمدرضا نجاریان رییس و عضو هیات علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
انتشارات دانشگاه یزد به  دانشگاه یزد به عنوان مولف کتاب “قواعد و متون عربی” و همچنین 

عنوان ناشر این کتاب قدردانی کرد. 

 اجرای پروژه های مشترک دانشگاه یزد و
موسسه ویام روسیه

 در بازدید هیأت روسی موسسه ویام                 روسیه از دانشگاه
 یزد،  آنها ضمن آشنایی با بخش های تحقیقاتی و آزمایشگاههای
 مختلف دانشگاه یزد، در نشستی با معاون پژوهش و فناوری و
 جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با امضای تفاهم نامه
بین پروژه های مشترک  اجرای   همکاری مشترک، در خصوص 

این دانشگاه و موسسه مذکور بحث و تبادل نظر کردند. 

اسناد نفیس و تاریخی دانشگاه یزد به موزه می رود

 دکتر جلیل شاهی موسس و اولین رییس دانشگاه یزد با اهدای بخش مهمی از جوایز، اسناد و لوح های
 تقدیر خود به دانشگاه یزد، بر ضرورت ایجاد یک موزه برای نگهداری و نمایش عمومی اسناد تاریخی
 مربوط به تأسیس و توسعه دانشگاه در یزد تأکید کرد. وی موزه دانشگاه یزد را یک مستند مجسم از
 تاریخ پر افتخار این مجموعه  عنوان کرد و افزود: ایجاد موزه در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا

مرسوم است، درواقع موزه می تواند برای آیندگان آموزنده و در عین حال جذاب و لذت بخش باشد. 

 اشتغال به تحصیل 179 دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه یزد/ پذیرش ۶3
دانشجو در سال تحصیلی جدید

 سرپرست دفتر دانشجویان غیر ایرانی با ارائه گزارشی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید ۶3
 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه یزد پذیرش شدند گفت: در حال حاضر 179 دانشجوی غیر ایرانی از

کشورهای مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. 

جهانی مسابقه  در  یزد  دانشگاه  تیم  کشوری  چهارم  و  جهانی   119 مقام   کسب 
برنامه نویسی

 تیم گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در مسابقه جهانی برنامه نویسی موسسه مهندسین
 از بین ۴0۴9 تیم از دانشگاه های جهان “(IEEEXtreme) الکتریسیته و الکترونیک 2018

موفق به کسب مقام 119 جهانی و مقام چهارم در بین تیم های ایرانی شد. 

۴ و  نقره  مدال  یک  تصاحب  و  ششمی  جایگاه   کسب 
برنز

یزد درمسابقات دانشگاه  تیم دوومیدانی  اولین حضورفعال   حاصل 
 قهرمانی لیگ باشگاههای کشورجایگاه ششم و تصاحب یک مدال

نقره وکسب چهار مدال برنز بود. 

 تاالر دکتر محمدحسین دهقانی استاد فقید دانشکده مهندسی معدن و متالورژی افتتاح
شد

 روز چهارشنبه 18 مهرماه با حضور اعضای هیات رییسه،  جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده
 معدن و متالورژی و خانواده مرحوم دکتر محمدحسین دهقانی استاد فقید این دانشکده، تاالری

به یادبود این استاد فرهیخته در دانشکده مذکور افتتاح شد. 

VIAM

برگزاری همایش روز جهانی خاک در دانشگاه یزد

جهاد سازمان  رییس  پور،  سجادی  جمال  سید   مهندس 
 کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت روز جهانی خاک،
 به معرفی وضعیت خاک های استان پرداخت و گفت: در
 سالهای گذشته در حفظ خاک و جلوگیری از کاربری زمین
تاکید وی  است.  شده  زیادی  های  غفلت  کشاورزی   های 
باید به سمت بازگرداندن مواد آلی خاک و توجه به  کرد: 
کنار را  شیمیایی  کود  و  برویم  پیش  حفاظتی   کشاورزی 

بگذاریم. 

 راهیابی دو دانشجوی دانشگاه یزد به مرحله منطقه ای
مسابقه دفاع سه دقیقه ای

دفاع ملی  مسابقات  دوره  سومین  استانی  مرحله   در 
پیروی مهدیه  دانشجویی،  پایان نامه های  دقیقه ای   سه 
 دانش آموخته مقطع ارشد رشته علوم اقتصادی با کسب مقام
 اول و الهه زمانی دانشجوی دکترای رشته مدیریت مناطق
 خشک و بیابانی دانشگاه یزد با کسب مقام سوم به مرحله

منطقه ای مسابقه دفاع سه دقیقه ای راه پیدا کردند.

تدوین و  یزد  دانشگاه  پژوهشی  واحدهای   توسعه 
شیوه نامه مدیریت آنها

تمدید از  فناوری  امور  سابق  مدیر  توانایی  محمدعلی   دکتر 
وضعیت از  پژوهشکده  دو  ارتقای  فعال،  واحدهای   مجوز 
تازه پژوهشی  واحد   ۴ اصولی  موافقت  قطعی،  به   اصولی 
جدید پژوهشی  مرکز  دو  تاسیس  مجوز  تصویب  و   تاسیس 
به تصویب شیوه نامه مدیریت واحدهای اشاره  با  و   خبر داد 
 پژوهشی در شورای پژوهش و فناوری گفت: این شیوه نامه
 شامل 11 ماده و در تارنمای دانشگاه یزد در بخش معاونت
دستیابی قابل  فناوری،  امور  مدیریت  فناوری-  و   پژوهش 

است. 

 کسب دو مقام از سوی دو انجمن علمی دانشگاه یزد در
یازدهمین جشنواره ملی حرکت

 در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، انجمن علمی دانشجویی
 مهندسی نساجی موفق به کسب رتبه سوم در بخش فعالیت
صنایع، مهندسی  دانشجویی  علمی  انجمن  و  خالقانه   های 

شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر شد. 

 (( قانع را غم نیاید، غنی ترین شما قانع ترین شماست )) 

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس: 

زمینه در  محورانه  پژوهش  راهکارهای   ارائه 
مساله آب



 * امام علی علیه السالم 
صفحه 3

((غیبت، نماینده ناتوانی است ))

انتصابات:
*-دکتر محمدصالح اولیاء: نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی علم و هنر

پندری، یداهلل جاللی  دکتر  بیوکی،  امراللهی  محمدعلی  دکتر  توسلی،  محمدکاظم  دکتر  دواز،  بیژن   *-دکتر 
محمد دکتر  انصاری،  عبدالحمید  دکتر  سفید،  محمد  دکتر  ابوطالبی،  حمیدرضا  دکتر  امیدوار،  کمال   دکتر 
دکتر سودایی زاده،  دکتر حمید  میرفخرالدینی،  سیدحیدر  دکتر  فضیلت فر،  علی محمد  دکتر  اردکانی،   عابدی 
 محمد شاهدی باغ خندان (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر محمدرضا حافظی (عضو هیات
 علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی اکبر آقاکوچک (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر محمد

مدرس یزدی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف):اعضای هیات ممیزه دانشگاه یزد
 *- دکتر حمید عباسی بافقی: رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

*-دکتر مسعود موحدی: رییس پژوهشکده  سامانه های هوشمند
 *- دکتر علیرضا یاراحمدی : رییس پژوهشکده فناوری های معدنکاری

 *- دکتر محمدرضا مزیدی شرف آبادی: عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه
*-دکتر سعید فتاحی: مدیر گروه آموزشی مهندسی نساجی
*دکتر احمد صادقیه: مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

*- دکتر سعید عابدین زاده ماسوله: رییس بخش تربیت بدنی
*- دکتر حبیب انصاری سامانی: رییس بخش اقتصاد

 دکتر افسانه حاضری: رییس بخش علم اطالعات و دانش شناسی
*-دکتر محمدرضا صمدزاده یزدی: مدیر گروه  پژوهشی فرآوری مواد معدنی

*-دکتر مهدی نجفی: مدیر گروه پژوهشی فناوری های زغال سنگ
*-دکتر فرهاد محمدتراب: مدیر گروه پژوهشی فناوری های سنگ آهن دانشگاه

 *- دکتر روح اهلل عزیزی تفتی: مدیر گروه پژوهشی “مکاترونیک”
*-دکتر حمید سعیدی سورک: مدیر گروه پژوهشی “پردازش سیگنال”

“*- دکتر ولی درهمی: مدیر گروه پژوهشی “شبکه های مخابراتی و رایانه ای
*- دکتر پژمان رضایی: رییس مرکز پژوهشی توسعه انسانی

*- دکتر ولی کالنتر : سرپرست مرکز پژوهشی انرژی های تجدیدپذیر
*- دکتر مهدی فالح تفتی: سرپرست مرکز پژوهشی حمل و نقل پایدار

*-دکتر محسن نوری : سرپرست مرکز پژوهشی کاشی و سرامیک
*-دکتر محمد مبارکی : سرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی

*-دکتر حبیب زارع : سرپرست مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری
*-دکتر داود شیشه بری : سرپرست مرکز پژوهشی کیفیت و بهره وری در زیرساخت

“*-دکتر حجت اهلل صادقی : مدیر مسئول نشریه »کاوش های مدیریت بازرگانی
*-دکتر محمدرضا صمدزاده :مدیر داخلی نشریه معماری روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

*-دکتر علی روحانی : سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس آزادی
*-دکتر محمد قاسم زاده: رییس بخش  هوش مصنوعی

*-دکتر مجتبی متین خواه: رییس بخش فناوری اطالعات
*- دکتر سجاد ظریف زاده :رییس بخش نرم افزار

*- دکتر حسین ابویی :رییس بخش فقه و حقوق اسالمی
*- حسین غالمی : سرپرست اداره امور حقوقی

*- علیرضا شاکر: عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مدیریت و پشتیبانی دانشگاه
 *-علیرضا تحقیقی: رییس اداره امور تغذیه دانشگاه

*- مینو خاوری: سرپرست اداره خدمات آموزشی
*- فیروز سویدا: رییس اداره امور پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی

*- اعضای کانون های تفکر دانشگاه یزد:
“کانون تفکر آب”

 دبیر و عضو کانون: دکتر علی اصغر سمسار یزدی
اعضای کانون: 

 مهندس ابوالفضل موسوی بیوکی- دکتر نصرت اهلل امانیان- دکتر کمال امیدوار- دکتر محمدحسین معماریان-
 دکتر سیدمجید میررکنی- دکتر عبدالحمید انصاری- دکتر حسین ملکی نژاد- دکتر کاظم کمالی علی آباد- دکتر
مهندس قیومی-  علی اکبر  احتیاط- دکتر محمدمهدی جوادیان زاده-  ندوشن- دکتر مجید   علی اکبر جعفری 

حسن بلندیان- مهندس جواد منصوری- مهندس رضا فرقانی- مهندس سیدعلی اصغر مصطفوی
“کانون تفکر شهر هوشمند”

دبیر و عضو کانون: دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
اعضای کانون: 

 دکتر محمدرضا پژوهان- دکتر سیداکبر مصطفوی- دکتر مهدی فالح تفتی- دکتر مجید تجملیان- دکتر امین
 نظارات- مهندس اکرم فداکار- مهندس مسعود تاج آبی- مهندس حمیدرضا قمی- مهندس مهدی ساالری-

مهندس مهدی پارساییان- مهندس محمدحسین زارع
“کانون تفکر سالمت اجتماعی”

دبیر و عضو کانون: دکتر حسین افراسیابی
اعضای کانون: 

 دکتر سیدرضا جوادیان- دکتر سیدمحسن موسوی- دکتر علی روحانی- دکتر مجتبی ملک افضلی اردکانی-
 دکتر سمانه اسعدی- ونوس عامری- دکتر وهاب علی نیا- عذرا ذاکری- مجید نعیم یاوری- حمید زارع هرفته-

محمد سلیمی
“کانون تفکر اقتصاد یزد”

اعضای کانون: 
 دکتر مرتضی محمودی میمند- دکتر محمدرضا مشاهیری- دکتر عباس علوی راد- دکتر علی اکبر تدین تفت-
 دکتر مهدی حاج امینی نجف آبادی- دکتر حبیب انصاری سامانی- دکتر سیدمهدی الحسینی المدرسی- دکتر

کاظم یاوری- مهندس محمد سپهر- مهندس محسن بهجت- مهندس امیر شریف یزدی- میثم کوچک زاده

ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی
دکتر سیدمحمد بزرگ: ارتقای مرتبه به استادی

دکتر رضا مرشد: ارتقای مرتبه به دانشیاری
دکتر سعید علیخانی: ارتقای مرتبه به استادی

دکتر علیرضا صدیقی  انارکی: ارتقای مرتبه به دانشیاری
دکتر علی اکبر دهقان: ارتقای مرتبه به استادی

دکتر حسن زارعی محمودآبادی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

 دکتر نجفی ابرندآبادی کتابخانه شخصی خود را وقف
وقفدانشگاه یزد کرد را  خود  شخصی  کتابخانه  ابرندآبادی  نجفی   دکتر 

دانشگاه یزد کرد

 در نشستی که به همت پردیس علوم انسانی و اجتماعی و با همکاری انجمن های
 علمی حقوق و فقه و حقوق و با حضور جمعی از مسئوالن، اعضای هیات علمی
 و دانشجویان در دانشگاه یزد برگزار شد،  از مقام علمی استاد علی حسین نجفی
 ابرندآبادی و اقدام شایسته وی در خصوص وقف کتابخانه شخصی اش به بخش

حقوق دانشگاه یزد تجلیل شد. 

سفر هیات دانشگاهی ایران به اربیل عراق )اقلیم کردستان( 

جمهوری دانشگاههای  بین  علمی-دانشگاهی  فعالیتهای  گسترش  راستای   در 
متشکل دانشگاهی  هیات  عراق؛  اقلیم کردستان  دانشگاههای  و  ایران   اسالمی 
 از مسئولین 20 دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور از جمله دانشگاه یزد به این

اقلیم اعزام شدند. 

 کسب ۵ عنوان برتر ازسوی دانشجویان دانشگاه یزد
در جشنواره قرآن و عترت

ملی جشنواره  سومین  و  در سی  یزد  دانشگاه  دانشجویان  از  تن   پنج 
 قرآن و عترت دانشجویان کشور در سطح منطقه ای، کشوری و ملی
 افتخار آفریدند. - محمدعلی محمدنیا در رشته حفظ موضوعی ( بخش
 معارفی ): مقام دوم ملی و اول کشوری، علی یوسفی در رشته تلخیص
در زاده  عطار  امیر حسین  اول کشوری،  مقام   :( هنری  (بخش   کتاب 
 رشته حفظ کل (بخش شفاهی): مقام اول منطقه ای، ریحانه سلیمانی
فاطمه  ،( معارفی  (بخش  قران  تفسیر  و  ترجمه  با  آشنایی  رشته   در 
 السادات میر کریمی در رشته قرائت تحقیق (بخش شفاهی): مقام دوم

منطقه ای. 

 انتشار اولین نشریه دانشجویی با خط بریل )ویژه روشن
دالن( در دانشگاه یزد

 با انتشار سومین شماره نشریه  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
  خط امام (ره) به خط بریل، این ماهنامه زیر انگشتان دانشجویان
و امتیاز  صاحب  آبادی  دولت  صفری  علیرضا  گرفت.  قرار   نابینا 
 مدیرمسئول این نشریه گفت: با چاپ سومین شماره این ماهنامه
 به خط بریل سعی بر آن شد در جهت باال بردن سطح علمی، دانش

و آگاهی های اجتماعی به روشن دالن دانشگاه یاری دهیم. 

  از پژوهشگران برتر دانشگاه یزد تجلیل شد

اسامی پژوهشگران برتر بدین شرح است:

پژوهشگر شاخص و تاثیر گذار دانشگاه یزد:

- دکتر بیژن دواز عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

پژوهشگران برتر دانشگاه یزد:

- دکتر محمد موسوی نژاد عضو هیات علمی دانشکده فیزیک

- دکتر ولی درهمی عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 پژوهشگر جوان (زیر ۴0 سال) دانشگاه:

-دکتر رؤیا دستجردی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی

 پژوهشگران برتر پردیس علوم:

- دکتر محمدکاظم توسلی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک

- دکتر شایسته دادفرنیا عضو هیات علمی دانشکده شیمی

- دکتر رسول روزگار عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی

 پژوهشگران برتر پردیس علوم انسانی و اجتماعی:

- دکتر کمال امیدوار عضو هیات علمی گروه جغرافیا

- دکتر علیرضا افشانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

 دکتر کاظم برزگر بفروئی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی

 پژوهشگران برتر پردیس فنی و مهندسی:

-دکتر محمدمهدی ابوترابی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

-دکتر حسن خادمی زارع عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

-دکتر احمد قربانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی

پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی:

 - دکتر حمید سودائی زاده عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و
کویرشناسی

 پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری:

- دکتر حمید محمدی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری

فناوران برتر:

- دکتر منصور رفیعیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

 - دکتر فاطمه استواری و دکتر محمد جغتایی اعضای هیأت علمی دانشکده
فیزیک

- دکتر نریمان فرحزا عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری

 -دکتر حمیدرضا عظیم زاده عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و
کویرشناسی

 گفتنی است در این مراسم از عزت برهانی کارشناس حوزه معاونت پژوهش و
 فناوری دانشگاه نیز به عنوان کارشناس نمونه پژوهشی تجلیل شد.

 در این مراسم  همچنین از دانشجویان پژوهشگر و فناور برتر نیز تقدیر شد که
اسامی این دانشجویان بدین شرح است:

پردیس علوم:

-  نیما قنبری، دانش آموخته دکترای ریاضی محض

-  صالحه عباسی، دانشجوی دکترای شیمی

 -سکینه عباسی پور، دانشجوی دکترای فیزیک

پردیس علوم انسانی و اجتماعی:

-  ام البنین جاللی، دانشجوی دکترای اقتصاد

-  رضا ابراهیمی، دانشجوی دکترای جغرافیا

 -  داود واثقی، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی

پردیس فنی و مهندسی:

- حسن رسائی، دانشجوی دکترای مهندسی صنایع

- آرمان مردانی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک

- فریناز اعلمیان هرندی، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

دانشکده منابع طبیعی:

-  فرشید جهانبخشی

دانشکده هنر و معماری:

-  میترا قربی

فناور برتر دانشجویی

 -  فاطمه کاوه، دانشجوی مهندسی کامپیوتر

طرح برتر دانشجویی کارگاه نوآوری دانشگاه

- مصطفی  میرحسینی دانشجوی مهندسی مکانیک



 *  حضرت محمد (ص) 

 * بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش بیفزاید.* 

مروری بر اخبار کوتاه دانشگاه

کاهش  برای  راهی  سبز  شنبه های  آلودگی هوا سه 

دوومیدانی لیگ باشگاههای کشور اولین حضور تیم دانشگاه یزد در مسابقات 

دانشگاه یزد افتتاح نمایشگاه کتاب در پردیس مهریز

دانشگاه یزد پویش دانشگاهی “حال خوش خواندن” در

به دختران  نوردی  کویر  بزرگ  مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی همایش 

یزد از تعاونی های شهرستان میبد بازدید دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه 

ناشنوایان برپایی غرفه ناشنوایان در هفته گرامیداشت

انقالب آرمان های  با  میثاق  اسالمی در یوم اهلل 13 آبان تجدید 

در دانشگاه یزد برپایی غرفه آموزش و مشاوره بیماری ایدز 

و خانگی  تولیدات  بازارچه  و  صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار نمایشگاه 

 همایش »یاد استاد« به منظور گرامیداشت 
قانعی  سیدمحمدامین  دکتر  خاطره  و  یاد 
همراه  به  برجسته،  فقید  جامعه شناس  راد 
پخش مستند زندگی وی، به همت دانشکده 
جامعه شناسی  انجمن  و  اجتماعی  علوم 
آن  خانواده  حضور  با  و  یزد  دفتر  ایران 
و  علمی  هیات  اعضای  از  جمعی  و  مرحوم 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
شد.  برگزار  جزیره ای  دکتر  تاالر  در  یزد 

کودکان  هویت  ملی  همایش  نخستین   
 30 چهارشنبه  روز  عصر  اسالمی  ایرانی 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  حضور  با  ماه  آبان 
یزد،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
کشوری  مدیران  و  مسئوالن  از  جمعی 
شد.  برگزار  یزد  دانشگاه  در  استانی  و 

علمی  همکاریهای  افزایش  راستای  در   
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  یزد  دانشگاه 
معرفی  مشترک  نشست  صدوقی،  شهید 
جمعی  حضور  با  کوهورت  بزرگ  داده های 
در  دانشگاه  دو  علمی  هیات  اعضای  از 
شد.  برگزار  یزد  دانشگاه  فرهنگ  تاالر 

همکاری  راستای  در  اندیشی  هم  جلسه   
مشترک در حوزه های آموزشی و پژوهشی 
کل  انتظامی  نیروی  حقوقی  کل  اداره  میان 
سیاسی  علوم  و  حقوق  گروه  و  یزد  استان 
در  مهرماه   1۵ یکشنبه  روز  یزد  دانشگاه 
شد. برگزار  عدل  ساختمان  شورا  سالن 

درمان  و  بهداشت  مشاوره،  مرکز   
دانشجویی  کانون  همکاری  با  یزد  دانشگاه 
جهانی  هفته  مناسبت  به  همیاران 
بوستان  در  مهرماه   12 شنبه  روز  سالمت 
با  دانشجویی  نشست  دانشگاه  معرفت 
کرد. برگزار  سالم  زندگی  سبک  محوریت 

از  دانشگاه  رییسه  هیات  نشست  در   
چاهوکی،  میرحسینی  محمود  سید  خدمات 

ابراهیم  اردکانی،  توکلیان  محمدرضا  شفائی،   منوچهر 
کریمی  علی  و  سلمانزاده  علی محمد  پرهیزکار، 
شد. قدردانی  دانشگاه  بازنشسته  کارمندان  عقدا، 

ای  دوستانه  مسابقه  بدنی  تربیت  هفته  مناسبت  به   
باشگاه  کشتی  تیم  و  یزد  دانشگاه  کشتی  تیم  بین 
همکاری  با  آبان ماه  دو  چهارشنبه  روز  در  کاران  پنبه 
استان  کشتی  خانه  در  یزد  شهرستان  کشتی  هیات 
شد. برگزار  یزد  کاران  پنبه  سالن  در  واقع  یزد 

سازی  فیلم  ترفندهای  با  آشنایی  آموزشی  سمینار   
همت  به  آبانماه   1۴ دوشنبه  روز  سفر  در  موبایل  با 
انجمن های  و  یزد  دانشگاه  تفکر  کانون های  دبیرخانه 
رفاه،  و  پژوهش  دانشجویی مدیریت جهانگردی،  علمی 
و  معماری  جغرافیا،  سیاسی،  علوم  زیست،  محیط 
حوزه  فعاالن  و  دانشجویان  از  جمعی  حضور  با  تاریخ 
گردشگری در تاالر دکتر شاهی دانشگاه یزد برگزار شد.

پژوهشی  شورای  اعضای  آبان ماه   2۴ پنجشنبه  روز   
پژوهشکده فناوری های معدنکاری دانشگاه یزد در نشستی 
با مدیر عامل جدید شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در 
خصوص همکاری بیشتر دو نهاد بحث و تبادل نظر کردند.

تخصصی  نشست  اکرم  پیامبر  میالد  مناسبت  به   
وحدت  هفته  ونقش  معاصر  جهان  در  تقریب  اندیشه 
دکتر  االسالم  حجت  حضور  با  آن  گسترش  در 
رییسه  هیات  عضو  شیرازی  آزار  بی  الکریم  عبد 
هیات  اعضای  از  جمعی  و  مذاهب  تقریب  مجمع 
شد. برگزار  یزد  دانشگاه  الهیات  دانشکده  در  علمی 

 در نشست هم اندیشی که با حضور مسئوالن دانشگاه یزد 
و رییس و مدیران مراکز آموزش اداره کل فنی و حرفه ای 
استان برگزار شد، از مسئوالن این اداره به پاس برگزاری 
دوره های کارآموزی و کارورزی برای دانشجویان رشته 
مهندسی مکانیک در بهار و تابستان 1397 تقدیر شد.

 عزت اهلل ضرغامی به دعوت انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه یزد؛ در جمع دانشجویان این دانشگاه به مناسبت 
پرداخت. روز  مسایل  بررسی  و  تحلیل  به  دانشجو  روز 

ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  جمعی 
معاونت  دعوت  به  یزد  دانشگاه  جمعیت شناسی 
فناوری اطالعات و آمار جمعیتی ثبت احوال استان 
در این اداره کل حضور یافته و در نشستی علمی و 
کارشناسی به تبادل اطالعات در زمینه نحوه ثبت 
داده های مرگ و میر، والدت، ازدواج و طالق، تعویض 
پرداختند. و...  ملی  شناسایی  کارت  و  شناسنامه 

شناختی  جرم  و  حقوقی  بررسی  علمی  نشست   
ضرب و جرح عمدی به همت گروه حقوق و علوم 
جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  و  سیاسی 
های  انجمن  همکاری  با  و  یزد  استان  دادگستری 
 1۴ چهارشنبه  روز  حقوق  و  فقه  و  حقوق  علمی 
آذرماه در تاالر فرهنگ دانشگاه یزد برگزار گردید.

جهانی  غیر  ترافیکی  رفتار  جهانی  شهر  همایش   
با  قائم  منتظر  سالن  در  آذرماه   21 دوشنبه  روز 
تربیتی  علوم  و  روانشناسی  دانشکده  همکاری 
دانشگاه یزد و نیروی انتظامی استان یزد برگزار شد.

دکتر  مرحومه  درگذشت  سالگرد  با  همزمان 
فقید  سابق  علمی  هیأت  عضو  اتحادیه  الهه 
مدرک  یزد،  دانشگاه  خارجی  های  زبان  دانشکده 
ملی  دانشگاه  رییس  سوی  از  مرحومه  آن  دکترای 
شد. اعطا  نمازیان،  نیک روز  فرزندش،  به  استرالیا 

و  نظارت  مرکز  رییس  زکایی  سعدان  دکتر   
رییس  به  نامه ای  نگارش  با  عالی  آموزش  ارزیابی 
ارزیابی  نظارت،  هیات  گرفتن  قرار  یزد،  دانشگاه 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  کیفیت  تضمین  و 
برتر  عملکرد  با  هیات های  جمع  در  را  یزد  استان 
رییس،  حمایت های  و  تالش ها  از  و  گفت  تبریک 
اعضا، دبیر و دبیرخانه هیات مذکور قدردانی کرد.

بدنی  تربیت  کارشناس  کشفی  السادات  مرضیه   
دانشگاه یزد در مسابقات استانی آمادگی جسمانی 
کارمندان دولت موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

همکاری  با  یزد  دانشگاه  گردشگری  تفکر  کانون   -
انجمن علمی گردشگری ایران (نمایندگی دانشگاه 

رشته  دانشجویی  علمی  انجمن  و  یزد) 
آبان ماه   ۵ شنبه  روز  جهانگردی  مدیریت 
جهانی  فدراسیون  مدرس  حضور  با   1397
تفکر  کانون  اعضای  گردشگری،  راهنمایان 
حوزه  فعاالن  و  دانشجویان  گردشگری، 
پیرامون  را  نشستی  نوبت  دو  در  گردشگری 
نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی و مجازی 
کرد. برگزار  گردشگری  کارهای  و  کسب  در 

فناوري،  و  پژوهش  هفته  مناسبت  به   
آذر   27 شنبه  سه  روز  از  فن بازار  نمایشگاه 
شد.  برگزار  جنوب  کارخانه  در  آذر   29 تا 
پنل تخصصي شامل چالش ها  برگزاري چهار 
یزد،  شهر  هوشمندسازي  فرصت هاي  و 
استاني،  و  ملي  جهاني،  چالش   آب،  بحران 
مساله  یزد،  استان  در  خانواده  چالش هاي 
از  گردشگري  حوزه  فرصت هاي  و  بیکاري 

بود.  نمایشگاه  این  برنامه هاي  جمله 

ارائه  با  دانشگاه  تکمیلي  تحصیالت  مدیر   
 ۴8۴ موفقیت آمیز  برگزاري  از  گزارشي 
و  ارشد  کارشناسي  پایان نامه  از  دفاع  جلسه 
خبر   97-9۶ دوم  نیمسال  در  دکترا  رساله 
مجموع  از  گفت:  روزگار  رسول  دکتر  داد. 
مورد   ۴1۵ شده،  برگزار  دفاع  جلسه   ۴8۴
و  ارشد  کارشناسي  دانشجویان  به  مربوط  آن 
۶9 مورد آن مربوط به دانشجویان دکتراست 
کارشناسي  دفاع  بیشترین  تعداد  این  از  که 
و  فني  پردیس  به  مورد   13۶ با  ارشد 
با 28 مورد  مهندسي و بیشترین دفاع دکترا 

است.  یافته  اختصاص  علوم  پردیس  به 

 12 دوشنبه  شامگاه  کتاب  جشن  مراسم   
آذرماه با حضور جمعي از اعضاي هیات علمي 
و دانشجویان در دانشگاه یزد برگزار شد. مدیر 
امور فرهنگي دانشگاه یزد در این مراسم هدف 
از برگزاري این نشست را تشویق کتاب خوان ها 
پیش  از  بیش  انس  و  بیشتر  مطالعه  به 

دانشجویان با کتاب و کتابخواني عنوان کرد. 

اخبار تصویری

در دومینو  مسابقات  دوره  اولین  دانشگاه یزد برگزاری 
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