
با مقابله  برای  راهی  علمی،   دیپلماسی 
 تحریم ها

دانشجویان امور  مدیرکل  علیزاده،  عبدالحمید   دکتر 
روز فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزرت  المللی   بین 
بین المللی بر  اسفند در نشست درآمدی   سه شنبه 6 
 شدن دانشگاه ها با رویکرد جذب دانشجویان خارجی
 در جمع روسا و مسئولین دانشگاه های استان یزد که
برگزار شد دیپلماسی علمی یزد   به میزبانی دانشگاه 

کرد.   عنوان  تحریم ها  با  مقابله  برای  راهی  را 

صادقیان  علی  محمد   استاد 
پیوست ایزدی  رحمت   به 

استاد  صادقیان  علی  محمد   دکتر 
دانشگاه فارسی  ادبیات  و  زبان   پیشکسوت 
اسفندماه  28 شنبه  سه  روز  صبح   یزد 
وداع را  فانی  دار  سالگی   86 سن  در   97 
آذرماه 1311 هجری  گفت. وی متولد 29 
یزد دانشگاه  تمام  استاد  اولین   خورشیدی، 
 و از مفاخر این دیار در رشته زبان و ادبیات
عمر از  متمادی  سالهای  که  است   فارسی 
پژوهش و  تحقیق  راه  در  را  خود   پربرکت 

کرد.  صرف  پژوهان  دانش  تعلیم  و 

Email: public@offices.yazd.ac.irزمستان 1397 و بهار 1398، شماره 21
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آیین  در  علوم  وزیر 
تاسیس  سال  امین  سی 

دانشگاه یزد: 

ترین  قدیمی  مهد  ایران؛ 
دانشگاه جهان

استاندار یزد:

توسعه تبلور  یزد   دانشگاه 
یافتگی استان یزد

رییس دانشگاه یزد:

مسیر  تغییر  لزوم 
دانشگاه ها برای مشارکت 

در توسعه کشور

رییس اسبق دانشگاه یزد:

فرهنگ توسعه محور مردم 
دانشگاه  توسعه  پایه  یزد 

یزد

 تقدیر از معاون دانشجویی دانشگاه یزد به
عنوان معاون دانشجویی برگزیده کشوری
های معاونت  عملکرد  ارزیابی  نتایج  اساس   بر 
از که  کشور  سراسر  های  دانشگاه   دانشجویی 
انجام فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   سوی 
به یزد  دانشگاه  دانشجویی  معاونت  حوزه   شد، 
از و  معرفی  برگزیده  دانشجویی  معاونت   عنوان 

شد.  تجلیل  دانشگاه  این  دانشجویی  معاون 

تفاهم عراق  کردستان  صالح الدین  دانشگاه  و  یزد   دانشگاه 
نامه همکاری امضا کردند

و یزد  دانشگاه  دوستی،  مبادله  و  آموزشی  علمی،  همکاری های  گسترش  هدف   با 
این امضای  کردند.  امضا  همکاری  تفاهم نامه  عراق  کردستان  صالح الدین   دانشگاه 
پژوهشی و  علمی  دستاورهای  نمایشگاه  در  یزد  دانشگاه  حضور  حاشیه  در  نامه   تفاهم 

گرفت.   قرار  طرفین  توافق  مورد  عراق  کردستان  اقلیم  در  ایران  دانشگاههای 

 راه اندازی دفتر کنسولی دانشجویان بین المللی استان در دانشگاه

بین المللی دانشجویان  کنسولی   دفتر 
با اسفندماه   6 دوشنبه  روز  یزد   استان 
غیر دانشجویان  امور  مدیرکل   حضور 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   ایرانی 
مسئوالن از  جمعی  و  یزد  دانشگاه   رییس 

شد.   افتتاح  یزد  دانشگاه  در   استان 

دانشگاه یزد در ردیف دانشگاه های برتر جهان

»رتبه بندی نظام   2۰18 سال  گزارش  اساس   بر 
»یوَرپ«، یا  علمی«  عملکرد  پایه  بر   دانشگاه ها 
عنوان به  جایگاه  حفظ  با  یزد   دانشگاه 
در ایران  پزشکی  غیر  دانشگاه   دوازدهمین 

گرفت.  قرار  جهان  برتر  دانشگاه   2۵۰۰ ردیف 

به یزد  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی   گروه 
دانشکده ارتقا یافت

امنا هیات  عادی  نشست  چهارمین  و  بیست   در 
 دانشگاه یزد که روز سه شنبه 2 بهمن ماه در وزارت
 علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با تبدیل گروه

شد.  موافقت  دانشکده  به  کامپیوتر  مهندسی 

گروه دو  اصولی  موافقت  شدن   قطعی 
 پژوهشی دانشگاه یزد

آموزش برنامه ریزی  و  گسترش  شورای  موافقت   با 
 عالی کشور، وضعیت گروه های پژوهشی آب و پاالیش
خشک بوم رستنی های  و  خشک  مناطق  در   محیط 
دانشگاه بیابانی  و  خشک  مناطق  پژوهشکده   در 

شد.  تبدیل  قطعی  به  اصولی  موافقت  از  یزد 

بین علمی  همکاری  نامه  تفاهم   امضای 
آموزش ملی  دانشگاه  و  یزد   دانشگاه 
به المللی  بین  های  همکاری  ایجاد  راستای   در 
فرهنگی تبادالت  و  متقابل  درک  ترویج   منظور 
نهاد، دو  دانشجویان  و  علمی  هیات   اعضای 
دانشگاه و  یزد  دانشگاه  میان  همکاری   تفاهمنامه 

رسید.  امضاء  به  تایوان  تایچونگ  آموزش  ملی 

پژوهشی گروه  اصولی  موافقت   اخذ 
سازه های گلین در دانشگاه یزد

معماری پژوهشکده  گلین  سازه های  پژوهشی   گروه 
 بومی دانشگاه یزد موفق به دریافت موافقت اصولی از

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی شد.  
 در آیین افتتاحیه 21 امین کنگره همکاری دولت، صنعت و دانشگاه که روز سه شنبه 7 اسفندماه
 در دانشگاه یزد برگزار شد، دکتر محمد سعید سیف مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم،
 تحقیقات و فناوری بابیان رشد چشمگیر مراکز آموزش عالی در کشور به نقش این دانشگاه ها
 در حل چالش ها و معضالت اشاره کرد و گفت: رشد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کنار
 رشد علمی و همچنین تولید مقاالت سال های پس از انقالب اسالمی کاماًل واضح و آشکار است
اما سؤال اصلی این است که آیا این رشد تأثیری در حل چالش های کشور داشته است؟یا خیر؟

بازدید سفیر سریالنکا از دانشگاه یزد 

 سفیر سریالنکا و رایزن فرهنگی آن کشور در نشستی
 در دانشگاه یزد درخصوص توسعه همکاریهای علمی
 بین دانشگاه یزد و دانشگاه های سریالنکا با مسئوالن

پرداختند.   گفتگو  و  بحث  به  یزد  دانشگاه 

با عالی  آموزش  گسترش  شورای   موافقت 
 تاسیس سه رشته تحصیلی در دانشگاه یزد
سه تاسیس  با  عالی  آموزش  گسترش   شورای 
سرامیک، گرایش  مواد  مهندسی  تحصیلی   رشته 
رنگ و  نساجی  شیمی  گرایش  نساجی   مهندسی 
ارشد کارشناسی  مقطع  در  انرژی  و  معماری   و 
دانشکده و  مهندسی  و  فنی  پردیس  در   ناپیوسته 

کرد.   موافقت  یزد  دانشگاه  معماری  و  هنر 

کشور عالی  آموزش  نظام  مجدد  مهندسی   لزوم 
در گام دوم انقالب

تبیین و  ارزیابی  با  یزد  دانشگاه   رییس 
برضرورت انقالب،  دوم  گام  بیانیه   اهمیت 
کشور عالی  آموزش  نظام  مجدد   مهندسی 
 تأکید کرد. دکتر محمدصالح اولیاء با اشاره
بیانیه در  رهبری  معظم  مقام  تأکید   به 
 مذکور مبنی بر اینکه انقالب همچون یک
 پدیده زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف
است، خویش  خطاهای  تصحیح  آماده   و 
 گفت: خوشبختانه توجه به توسعه آموزش و
 پژوهش پس از پیروزی انقالب، امر مبارکی
 بود که می توانست نقش مؤثری در برقراری
اما باشد  داشته  کشور  در  آموزشی   عدالت 
بی رویه گسترش  متاسفانه  دیگر  سوی   از 

تا باعث شد  آموزشی  و مؤسسات   دانشگاه ها 
آموزش نظام  در  پژوهش  و  آموزش   کیفیت 
 عالی کشور با چالش جدی مواجه شود. رییس
پاالیش سیاست های و  بازنگری  یزد   دانشگاه 
برای جدی  عزم  نیازمند  را  عالی   آموزش 
و دانست  و سخت،  تصمیمات شجاعانه   اخذ 
 خاطرنشان کرد: نباید تدوین استراتژی های
 مجدد، انتخاب اولویت ها و تخصیص منابع، در
 گیرودار قوانین و مقررات قبلی معطل بماند
مدیریت خودباوری،  روحیه  تقویت  با   بلکه 
و نخبگان  اجماع  گرایی،  جوان   جهادی، 
 استفاده از تمام ظرفیت های موجود می توان

 رییس دانشگاه یزد:

دولتی های  دستگاه   همه 
تولید رونق  جهت  در   باید 

ملی حرکت و کمک کنند. 

باید انداز،  چشم  دوم   دهه 
از برداری  بهره  بر  تمرکز   زمان 
 دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت

باشد.  نشده  استفاده   های 

برگزاری ۲۱امین کنگره همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در دانشگاه یزد

مقام معظم رهبریریاست جمهوری

 دست به یک جراحی بزرگ در نظام آموزش عالی
 زد. وی همچنین بر ضرورت بازنگری در سرفصل
نیازهای اساس  بر  ها  رشته  تأسیس  و   دروس 
 جامعه و صنعت تأکید کرد و افزود: منابع بودجه
 ای آموزش عالی محدود است و انتظار می رود تا
 با سازمان دهی مجدد منابع موجود در جهت حل
 مسایل جامعه و صنعت، از اتالف آن ها جلوگیری
 شود. دکتر اولیاء با تأکید بر نقش کلیدی فناوری
به ایده  تبدیل  فرآیند  و  پژوهشی  تحوالت   در 
پژوهشی دستاوردهای  پیوند  داشت:  اظهار   عمل، 
تأمین برای  محرکه ای  موتور  می تواند  فناوری   و 

باشد.  انقالب  دوم  گام  در  جامعه  نیازهای 



 دانشگاه یزد تجلی همکاری بین دولت، خیرین و فرهیختگان یزد
سی امین گرامیداشت  مراسم  در  یزد  دانشگاه  حامیان  بنیاد  موسس  هیئت  عضو  طرف،  بی  اهلل   حبیب 
فرهیختگان و  کنار خیرین  در  دولتی  بخش  همکاری  از  نمادی  را  دانشگاه  این  یزد  دانشگاه  تاسیس   سال 
زمینه در  شاخص  استانهای  از  یزد  گفت:  دانشگاه  حامیان  بنیاد  موسس  هیئت  عضو  دانست.   یزدی 
دانشگاه احداث  آن  بارز  نمونه  و  است  انسانی  توسعه  در  اندیشمندان  و  علما  فرهیختگان،   مشارکت 
داشته شتابانی  رشد  گذشته  سال  سی  در  یزد  دانشگاه  داشت:  اظهار  بی طرف  اهلل  است.حبیب   یزد 

هاست.  یزدی  افتخار  موجب  و  ایران  کشور  پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  مراکز  از  یکی  امروز  و 

 بازدید وزیر علوم از چند پروژه  عمرانی دانشگاه یزد

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه سفر خود به استان یزد از عملیات احداث پروژه های مهمانسرای
گرفت. قرار  ها  آن  پیشرفت  روند  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  یزد  دانشگاه  متاهلین  خوابگاه  و   سبز 

کرد.  دیدن  نیز  یزد  دانشگاه  در  پیشگامان  شتابدهنده  مرکز  از  همچنین  بازدید  این  در  علوم  وزیر 

صفحه 2

آیین  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشگاه  تأسیس  سال  امین  سی  بزرگداشت 
دیرباز  از  که  کشوری  عنوان  به  را  ایران  یزد 
مهد دانش و دانشگاه بوده معرفی کرد و افزود: 
یونسکو  توسط  جهان  دانشگاه  قدیمی ترین 
علوم  است.وزیر  شده  ثبت  اسالمی  ایران  در 
با اشاره به اینکه ایران رتبه 16 تولید علم در 
تصریح  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  دنیا 
دانشگاهی  دستاوردهای  از  بسیاری  کرد: 
ایران طی 4۰ سال گذشته اتفاق افتاده است.

* * * * * * * * * * * * * * * *

سالگرد  امین  سی  مراسم  یزد،  استاندار 
یافتگی  توسعه  تبلور  را  یزد  دانشگاه  تاسیس 
استان یزد به مدد تأسیس دانشگاه یزد دانست 
در  دانشگاه  نقش  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  و 
توسعه کشور را بررسی کنیم، بی شک استان 
یزد نماد بارز توسعه یافتگی با مشارکت مراکز 
با  طالبی  محمدعلی  دکتر  است.  دانشگاهی 
اشاره به تقاضای شهرستان های مختلف این 
استان مبنی بر تاسیس دانشگاه و مراکز آموزش 
عالی در این مناطق، این مسئله را نوعی رقابت 
کرد. عنوان  دانشگاه  مطالبه  پایه  بر  سالم 

* * * * * * * * * * * * * * * *

دوم  پنجشنبه  روز  اولیاء  محمدصالح  دکتر 
یزد  دانشگاه  اسفندماه در جشن سی سالگی 
مشکالت مالی را یکی از مهم ترین دغدغه های 
با  باید  دانشگاه ها  گفت:  و  دانست  دانشگاه ها 
تغییر مسیر حرکت خود بیش از پیش در امور 
بیان  با  توسعه کشور دخالت داده شوند. وی 
اینکه وضعیت آموزش عالی کشور در شرایط 
ویژه ای قرار دارد، اظهار کرد: بحران های مالی 
دانشگاهی  جامعه  چالش های جدی  جمله  از 
است که به حمایت کامل مسئوالن ارشد کشور 
نیاز دارد.وی لزوم ساماندهی آموزش عالی را از 
دیگر دغدغه های جامعه دانشگاهی دانست و 
افزود: جهت حرکت دانشگاه باید تغییر کند و 
بیشتر در امور توسعه کشور دخالت داده شوند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

دانشگاه  رییس  نخستین  شاهی  جلیل  دکتر 
یزد، در مراسم سی امین سالگرد تاسیس این 
دانشگاه توسعه چشمگیر دانشگاه یزد را پیامد 
وی  دانست.  یزد  مردم  محور  توسعه  فرهنگ 
جایگاه  به  اشاره  با  خود  سخنان  ابتدای  در 
عالی  آموزش  نظام  در  یزد  دانشگاه  برجسته 
کشور گفت: دستاوردهای دانشگاه یزد نتیجه 
این مسئله ریشه  نبوده است.  اتفاق  و  حادثه 
هایی  ویژگی  با  یزد  مردم  خاص  فرهنگ  در 
چون قناعت، سخت کوشی و خداباوری دارد. 

* * * * * * * * * * * * * * * *

یزد دانشگاه  خیرین  و  حامیان   از 
 تجلیل شد

یزد دانشگاه  تاسیس  سالگرد  امین   3۰ مراسم   در 
 که روز پنجشنبه 2 اسفند ماه با حضور مسئولین
دانشگاه این  در  دانشگاهی  و  استانی   کشوری، 
 برگزار شد از حامیان، خیرین و واقفین دانشگاه یزد
 تجلیل شد. در این مراسم از دکتر حاجب و دکتر
 هدی مرتاض، جعفر شکیب، ناهید رشتی و سیما

رسولیان ۵ تن از حامیان دانشگاه یزد تجلیل شد. 

 افتتاح یادمان سی امین سال تاسیس دانشگاه یزد با حضور وزیر علوم

 یادمان سی امین سال تاسیس دانشگاه یزد روز پنجشنبه 2 اسفندماه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
یزد دانشگاه  تاسیس  سال  سی امین  یادمان  بنای  شد.  افتتاح  یزد  دانشگاه  در  مسوول  مقامات  از  جمعی   و 
محور این  است.  گرفته  قرار  دانشگاه  پیاده  محور  مهمترین  روی  بر  می کند  ایفا  را  دانشگاه  دروازه  نقش   که 
را مرکزی  میدان  و  مرکزی  مرکزی،  کتابخانه  سازمان  ساختمان های  و  می شود  آغاز  پژوهش  ورودی   از 

می رسد.  آمفی تئاتر  ساختمان  و  دانشگاه  مسجد  گمنام،  شهدای  گلزار  به  نهایت  در  و  متصل  یکدیگر  به 

مأموریت گرا کردن مراکز آموزش عالی اولویت اجرایی وزارت علوم است

 دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین برنامه خود در سفر به استان یزد در نشست
 شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ، با بیان این که جایگاه امروز ایران در حوزه پژوهشی نشان دهنده
 به ثمر رسیدن فعالیت دانشگاهیان در این حوزه است، گفت: مأموریت گرا کردن مراکز آموزش عالی اولویت
دکتر شد،  برگزار  یزد  استان  دانشگاه های  روسای  حضور  با  که  نشست  این  در  است.  علوم  وزارت   اجرایی 
 غالمی با بیان اینکه آموزش عالی کشوردر 4۰ سال گذشته وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، اظهار
 داشت: عدم نیاز ایران اسالمی به کارشناسان خارجی گواه استقالل علمی و آموزشی در دوران بعد از پیروزی
 انقالب اسالمی است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پژوهش، افزود: جایگاه امروز ایران در حوزه

است.  نشسته  ثمر  به  حوزه  این  در  دانشگاهیان  فعالیت  که  دهد  می  نشان  المللی  بین  پژوهشی  های 

 رونمایی از کتاب یزدانش با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

این سی ساله  تاریخچه  کتاب  از  علوم  وزیر  باحضور  یزد  دانشگاه  تاسیس  سال  امین  سی  با   همزمان 
دکتر شاهی،  جلیل  دکتر  کوشش  به  یزدانش  کتاب  شد.  رونمایی  “یزدانش”،  عنوان  با   دانشگاه 
و شده  تدوین  یزد  دانشگاه  تاسیس  سال  امین  سی  گرامیداشت  ستاد  در  مسرت  حسین  و  نصری   گلپر 

مشتمل بر اسناد ارزشمندی است که تاریخچه شکل گیری و توسعه دانشگاه یزد را روایت می کند.  

 بازدید وزیر علوم از موزه اسناد و نمایشگاه روند
 توسعه ۳۰ ساله دانشگاه یزد

با همزمان  و  یزد  دانشگاه  تاسیس  سال  سی امین  مناسبت   به 
دانشگاه تاریخی  تصاویر  و  اسناد  موزه  یزد،  به  علوم  وزیر   سفر 
3۰ توسعه  روند  نمایشگاه  همچنین  و  مرکزی  ساختمان   در 
معماری و  هنر  دانشکده  رسولیان  حیاط  در  مجموعه  این   ساله 
و تاریخی  تصاویر  اسناد،  نمایشگاه،  و  موزه  این  در  شد.   برپا 
از تصاویری  رویدادهای مختلف و همچنین  و  از فضاها   نماهایی 

است.   گذاشته شده  نمایش  به  دانشگاه  توسعه  شاخص های 

فرهنگ نهادینه سازی   ضرورت 
 مراجعه به دانشگاهیان

استان به  ادامه سفر  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،   وزیر 
ولی نماینده  ناصری  اهلل  آیت  با  دیدار  جریان  در   یزد 
 فقیه و امام جمعه یزد، بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ
تاکید کرد. دکتر منصور غالمی دانشگاهیان  به   مراجعه 
ساله اسالمی طی چهل  ایران  دستاوردهای  به  اشاره   با 
نیروی حوزه  در  امروز  خوشبختانه  کرد:  اظهار   گذشته، 
ندارد. کمبودی  هیچ  اسالمی  ایران  متخصص،  انسانی 
با متناسب  کشور  بخش های  دیگر  توسعه  عدم   وی 
بیکاری دالیل  مهم ترین  از  یکی  را  دانشگاهی   بخش 
 دانش آموختگان دانست و افزود: خوشبختانه سطح کمی

است.  دفاع  قابل  و  مطلوب  کشور  دانشگاه  کیفی  و 

 افتتاح تیمچه مرتاض در دانشکده هنر و
معماری دانشگاه یزد

رییس فناوری،   و  علوم،  تحقیقات  وزیر  حضور   با 
استان و  کشوری  مسئوالن  از  جمعی  و  یزد   دانشگاه 
دانشگاه معماری  و  هنر  دانشکده  در  مرتاض   تیمچه 
 یزد افتتاح شد. این بنای اهدایی از سوی دکتر حاجب
با سرمایه گذاری زیربنا  مربع  متر  متراژ 3۵۰  با   مرتاض 
از تومان  میلیون   2۰۰ )مبلغ  تومان  میلیون   37۰ 
بانی از سوی  اعتبارات ملی و 17۰ میلیون تومان   محل 
راه اندازی شد.این  نیکوکار( در دانشکده هنر و معماری 
و است  گرفته  قرار  مرتاض  خانه  مجاورت  در   تیمچه 
مقرر و  می شود  شامل  را  همکف  و  زیرزمین  طبقه   دو 

کند.  پیدا  اختصاص  کنفرانس  سالن  به  است  شده 

در علوم  وزیر  حضور  با  نیک بین   خانه 
 دانشکده هنر و معماری افتتاح شد

به فناوری در حاشیه سفر خود  و   وزیر علوم، تحقیقات 
عمرانی پروژه  اسفند  اول  چهارشنبه  عصر  یزد   استان 
دانشگاه معماری  و  هنر  دانشکده  در  را  بین  نیک   خانه 
 یزد افتتاح کرد. خانه نیک بین از خانه های قدیمی جنب
 دانشکده هنر و معماری است که با زیر بنای ۵1۰ متر
 مربع و با هزینه 7۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات ملی

برای دپارتمان دکترای معماری اختصاص یافته است.  

سال امین  سی  یادمان  تمبر  از   رونمایی 
 تاسیس دانشگاه یزد

 در مراسم گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشگاه یزد
 از تمبر یادمان این دانشگاه رونمایی شد. در این مراسم
مسئوالن از  چندتن  و  یزد  دانشگاه  رییس  علوم،   وزیر 
سی امین مناسبت  به  ای  نوشته  یادبود  رسم  به   هرکدام 

نگاشتند.    تمبر  روی  بر  دانشگاه  تاسیس  سال 

هیچ حسب و نسبی چون خوی خوش نیست. 
حضرت محمد )ص( 



انتصابات:
-دکتر علی مروتی: رییس و عضو کمیته تامین اعتبار

دکتر کاظم مندگاری: رییس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی استان یزد

-دکتر علی محمد لطیف: ابقا در سمت مدیر امور فناوری اطالعات و خدمات 
رایانه ای

-دکتر عبدالحمید انصاری: رییس پردیس فنی و مهندسی 

-دکترمحمد رضا نورباال: رییس پردیس علوم پایه

- دکتر داریوش فرید: ابقا در سمت ریاست دانشکده اقتصاد، مدیریت و 
حسابداری

دکتر مهناز فرهمند: ابقا در سمت ریاست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک 
علمی

-دکتر زهرا نادری نوبندگانی: رییس اداره بهداشت، درمان و مشاوره 
دانشجویی

 -دکتر سیدمحسن میرحسینی: ابقا در سمت مدیر گروه آموزشی حقوق 
و علوم سیاسی

-دکتر محمد مبارکی: رییس مرکز پژوهشی توسعه انسانی و سرپرست 
معاونت پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی

-دکتر محمدرضا هادیان: معاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی

- دکتر محمد خواجه مهریزی: معاون پشتیبانی پردیس فنی و مهندسی

-دکتر مسعود نبی میبدی: سرپرست مرکز پژوهشی بین المللی بادگیر

- دکتر رسول وفازاده: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده  شیمی

- دکتر مهدی رحیمی: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده  روانشناسی و 
علوم تربیتی

-دکتر سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی: معاون آموزشی و پژوهشی پردیس 
علوم

- دکتر حمید میرجانی: معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری و رییس 
پژوهشکده معماری بومی

-دکتر محمد اسالمی کالنتری: معاون پشتیبانی پردیس علوم

- دکتر جلیل سرهنگ زاده: مدیر گروه آموزشی محیط زیست

- دکتر سیدمحمود زنجیرچی: دبیر و عضو کمیته تامین اعتبار و دبیر 
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی 

-دکتر سیدمنصور بیدکی، حسن سپهر، حامد امراللهی و زهره احسانی منش: 
اعضای کمیته تامین اعتبار

- دکتر محمدمهدی حیدری: دبیر ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی 

- دکتر مهدی حاج امینی نجف آبادی: مدیر گروه  پژوهشی کیفیت زندگی

- دکتر سیدرضا جوادیان: مدیر گروه  پژوهشی سالمت اجتماعی 

-دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی: مدیر داخلی نشریه علمی-پژوهشی 
کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی

- دکتر نصرت اهلل امانیان:رییس بخش آب

- دکتر بهروز احمدی ندوشن: رییس بخش سازه 

- دکتر فرهاد محمدتراب: رییس بخش اکتشاف معدن 

-دکتر رستم نمیرانیان: رییس بخش پوشاک

- دکتر سیدولی اهلل میرحسینی: عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیات بازدید 

کننده واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی

- دکتر منصور دهقان منشادی: عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی و فرهنگیان و عضو هیات بازدید کننده 

واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی

- دکتر نرگس نیکونهاد: عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، غیر دولتی و 

موسسات آموزش عالی آزاد

- دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی، دکتر سجاد ظریف زاده، دکتر علیرضا 
گرجی و دکتر سیداکبر مصطفوی: اعضای شورای فناوری اطالعات دانشگاه

- دکتر محمدعلی ایرانمنش: معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 
علوم ریاضی

- دکتر زهره چراغی چالشتری: رییس بخش تاریخ 

-دکتر حمید سعیدی: رییس بخش مهندسی مخابرات

-دکتر ملیحه علی مندگاری: رییس بخش مردم شناسی

دکتر علی دلشاد: دبیر و عضو کانون تفکر گردشگری

- دکتر منصور مهینی زاده، دکتر محسن رفیعیان، دکتر محمدحسین 
سرایی، دکتر محمدحسین ایران نژاد پاریزی، دکتر بهزاد کریمی، 

سیدعبدالعظیم پویا، حمید رفیعی، محمدمهدی شرافت، علی داد، 
سیدرضا بهادری، محمدرضا فهیمی بافقی، احسان کریمی میبدی، هما 

خورشیدی و مهدی لسان صدق: اعضای کانون تفکر گردشگری

-دکتر کاظم مندگاری: دبیر»نخستین کارگاه بین المللی معماری خشتی، 
شهر میراث جهان یزد: مشکالت و چالش های حفاظت«

-دکتر محمدرضا مشرفی فر: دبیر “ششمین همایش ملی گوهرشناسی 
و بلورشناسی”

-دکتر حسین مهدوی  پوربابکی: دبیر “دومین همایش ملی فضاهای 
دانشگاهی”

-دکتر علی دالور خلفی: دبیر هشتمین کنفرانس ملی ریاضیات مالی و 
کاربردهای آن

-دکتر محمدجواد صراف شیرازی: دبیر هفدهمین کنفرانس ملی 
مهندسی شیمی ایران

-دکتر مجید پویان: دبیر همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد زرویی 
نصرآباد

-دکتر علیرضا صدیقی انارکی: مسئول راه اندازی گروه پژوهشی »کیفیت 
توان الکتریکی و شبکه های هوشمند«

- علیرضا شاکر اردکانی : قائم مقام منطقه 6 آموزش عالی کشور و عضو 
شورای سیاستگذاری مناطق حوزه امور اداری و پشتیبانی وزارت متبوع

- معصومه برقی: کارشناس مسئول امور قراردادها 

-آرزو آسایش: کارشناس مسئول حوزه مدیریت امور فناوری

دکتر حمیدرضا ابوطالبی: دبیر هیات ممیزه دانشگاه 

-کمیسیون تخصصی )1( فنی و مهندسی؛ رییس: دکتر حمیدرضا 
ابوطالبی-اعضا: دکتر ولی درهمی، دکتر وحید ابوطالبی و دکتر قاسم 

 میرجلیلی

-کمیسیون تخصصی )2( فنی و مهندسی؛ رییس:دکتر محمد سفید-
 اعضا: دکتر احمد صادقیه، دکتر علیرضا شفیعی، دکتر کاظم برخورداری

-کمیسیون تخصصی )3( فنی و مهندسی؛ رییس : دکتر عبدالحمید 
انصاری-اعضا: دکتر محمدعلی توانایی، دکتر جواد غالم نژاد، دکتر 

 محمدحسن فضائلی پور 

-کمیسیون تخصصی )1( علوم انسانی؛ رییس: دکتر یداهلل جاللی 
پندری-اعضا: دکتر رضا افخمی عقدا، دکتر علی محمد فضیلت فر، دکتر 

 مهدی ملک ثابت

-کمیسیون تخصصی )2( علوم انسانی؛ رییس: دکتر محمد عابدی 
اردکانی-اعضا: دکتر علی توالیی، دکتر امیر جودوی، دکتر محمدرضا 

 نجاریان

-کمیسیون تخصصی )3( علوم انسانی؛ رییس: دکتر سیدحیدر 
میرفخرالدینی-اعضا: دکتر سیدعلیرضا افشانی، دکتر حسین افراسیابی، 

 دکتر کمال امیدوار

-کمیسیون تخصصی )1( علوم پایه؛ رییس: دکتر بیژن دواز-اعضا: دکتر 
محمدرضا هوشمند اصل، دکتر محمدعلی صادق زاده، دکتر محمدکاظم 

 توسلی
-کمیسیون تخصصی )2( علوم پایه؛ رییس: دکتر محمدعلی امراللهی- 

اعضا: دکتر شایسته دادفرنیا، دکتر مهری خاتمی، دکتر کوروش رشیدی 
 شریف آباد

-کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی؛ رییس: دکتر حمید 
سودایی زاده- اعضا: دکتر علی طالبی، دکتر علی اکبر کریمیان، دکتر 

 اصغر مصلح آرانی

-کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی؛ رییس: دکتر محمدرضا 
حافظی- اعضا: دکتر محمد خزائی، دکتر محمدرضا نقصان محمدی، دکتر 

سیدمحمدحسین آیت اللهی

صفحه 3

-دکتر حسینعلی رحیمی بندرآبادی: رییس دانشکده مهندسی عمران

شناخت برای  فرصتی  علمی  های   کنفرانس 
 متخصصان جوان است

 دکتر محمدرضا عارف رییس 27 امین کنفرانس مهندسی برق، کنفرانس
و متخصصان  از  گیری  بهره  و  شناسایی  برای  ظرفیتی  را  علمی   های 
 محققان جوان در راستای توسعه و پیشرفت کشور دانست. وی با اشاره به
 برگزاری 27 امین کنفرانس مهندسی برق کشور در اردیبهشت ماه سال
برترین رویدادهای علمی کشور دانست از  را یکی  این کنفرانس   آینده 

برای پیشرفت و توسعه کشور دارد.  زیادی  که ظرفیت های بسیار 

در ریاضی  علوم  در  اخیر  پیشرفت های  بین المللی  کنفرانس  اولین   برگزاری 
 دانشگاه یزد

ریاضی علوم  دانشکده  همت  به  ریاضی  علوم  در  اخیر  پیشرفت های  بین المللی  کنفرانس   اولین 
محققان و  پژوهشگران  و  دانشجویان  استادان،  از  جمعی  حضور  با  ریاضی  سازی  مدل  مرکز   و 
ایرانمنش محمدعلی  دکتر  شد  برگزار  یزد  دانشگاه  در  دیماه   24 یکشنبه  روز  خارجی  و   داخلی 
پس که  شد  ارسال  کنفرانس  دبیرخانه  به  مقاله  خالصه   17۰ بر  بالغ  گفت:  کنفرانس  این   دبیر 

شد.   پذیرفته  پوستر  و  شفاهی  ارائه  قالب  در  مقاله  خالصه   12۰ تخصصی  ارزیابی های  از 

 برگزاری پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
در دانشگاه یزد

از با حضور جمعی  مهندسی صنایع  بین المللی  کنفرانس   پانزدهمین 
 استادان، دانشجویان، مدیران، کارشناسان بخش های دولتی و صنعتی
 و پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی و بزرگان مهندسی صنایع
چهارشنبه روز  ایران  صنایع  مهندسی  انجمن  مشارکت  با   کشور 
لطفی محمدمهدی  دکتر  شد.  برگزار  یزد  دانشگاه  در  بهمن ماه   3 
دبیرخانه سوی  از  مقاله   ۵64 مجموع  در  گفت:  کنفرانس  این   دبیر 
مقاله  1۵7 تعداد  آنها  داوری  از  پس  که  شد  دریافت   کنفرانس 
روزهای در  پوستر  صورت  به  نیز  مقاله   296 و  شفاهی  صورت   به 

شد.  ارائه  مختلف  پنل های  قالب  در  ماه  بهمن  چهارم  و  سوم 

 دانشگاه ها مسئول پرورش و تربیت دینی جوانان هستند
یزد، استان  دانشگاههای  روسای  با  نشستی  در  ها  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد   رییس 
 تعلیم و تربیت را مکمل یکدیگر دانست و ادامه داد: دانشگاه طراز اسالمی در جامعه اسالمی مسئول پرورش
است. فرزندان مسئول  به  نسبت  ها  خانواده  فرهنگی  های  نگرانی  برابر  در  و  است  دینی جوانان  تربیت   و 
 حجت االسالم رستمی افزود: جوان در دانشگاه باید درس زندگی بگیرد و ما باید از دانشجویان انسان های
 بهتری بسازیم. شاهد هستیم که بسیاری از جوانان مراتب باالیی در علم کسب کرده اند اما با مهارت های

زندگی فردی و اجتماعی آشنا نیستند و این نقش دانشگاه است که هر دو را پا به پای هم پیش ببرد. 

 دو گام به سوی افزایش کیفیت نظام آموزش عالی؛ ادغام موسسات غیر انتفاعی
و تخصص گرایی

دفتر مدیرکل  شمیرانی  فرزانه   دکتر 
علوم، وزارت  غیردولتی  عالی   آموزش 
و رییس  نشست  در  فناوری  و   تحقیقات 
و انتفاعی  غیر  موسسات  هیئت   اعضای 
آزاد عالی  آموزش  موسسات  و  دولتی   غیر 
تشریح به  استانی  نظارت  اعضای هیئت   با 
مراکز و  موسسات  روی  پیش  های   چالش 
 آموزش عالی غیر دولتی پرداخت و گفت:
آموزش آزاد  و  دولتی  غیر  موسسات   تعدد 
 عالی با زمینه های مشترک آموزشی یکی
و موسسات  این  های  چالش  بزرگترین   از 
شمیرانی است.دکتر  عالی  آموزش   نظام 
 ادغام موسسات غیر دولتی و آزاد را در کنار
به سوی مهم  گام  دو  آنها  گرایی   تخصص 
رفع و  عالی  آموزش  نظام  کیفیت   افزایش 

برخی چالش های این موسسات دانست.

یزد دانشگاه  در  دی   ۹ حماسه  بزرگداشت   مراسم 
 برگزار شد

 به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 یزد مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی با حضور جمعی از

کارمندان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد. 

ایجاد مکانیزم ارتباطی بین دولت، صنعت و دانشگاه
و امین کنگره همکاری دولت، صنعت  افتتاحیه 21  آیین  در  یزد  دانشگاه  رییس  اولیاء   دکتر محمد صالح 
 دانشگاه به تبیین عواملی پرداخت که در ایجاد مکانیزم ارتباطی بین این حوزه نقش بازدارنده ایفا کرده اند.وی
 گفت: بر اساس تجربیات پس از انقالب و دغدغه های کنونی پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب عدم
 شکل گیری مکانیزم ارتباطی بین دولت، صنعت و دانشگاه شده اند بسیار مهم و حیاتی است و در این راستا
 مدل های تحلیلی و تئوری های مختلفی ساخته وپرداخته شده اند.وی ادامه داد: در بیان علل عدم شکل گیری
 این ارتباط می توان به موارد متعددی اشاره کرد اما شاید بتوان یکی از علت های مهم را در توصیه و تبلیغ
.به جای ایجاد مکانیزم دانست هرچند که در سال های اخیر توانسته ایم تا حدودی مسیر درست را پیدا کنیم

چون عقل زیاد شود، کالم اندک می شود . 
 حضرت علی )ع(

دکتر داریوش دموری: ابقا در سمت ریاست بخش حسابداری

ارتقای مرتبه علمی:

دکترعلی مصطفایی پور : ارتقای مرتبه به دانشیاری 

دکتر مهدی فاتحی نیا : ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر مهدی نجفی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر الهام رسولی ثانی آبادی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر محمدعلی حکیم زاده اردکانی: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر حسین جوانشیری قاسم آبادی: ارتقای مرتبه به دانشیاری        



مروری بر اخبار کوتاه دانشگاه

گزارش تصویری

مدیر مسئول: محمدرضا فاضل
سردبیر: سعید دشتی زاد

امور اجرایی: فاطمه رضازاده
خبر و گزارش: الهام میرفخرایی
عکس: مریم شکری رفسنجانی

صفحه آرایی: شرکت روابط عمومی اسوه پرداز پارسیان

 بازدید جمعی از

 دانشجویان دانشگاه یزد از خانه

سالمندان تفت
آموزشی دوره   برگزاری 

با سیستم آشنایی  و   اطفاء حریق 

تولیداتهای آتش نشانی در دانشگاه یزد بازارچه   برپایی 

دانشجویی در دانشگاه یزد
در  نفر  3هزار  از  بیش   رقابت 

استان یزد برای ورود به مقطع دکترا

 حضور گسترده دانشگاهیان

بهمن  22 راهپیمایی  مراسم  در 

 غرفه دانشگاه یزد در نمایشگاه

انقالب سالگی  چهل   دستاوردهای 

اسالمی

فوتسال مسابقات   برگزاری 

کارکنان دانشگاه جام فجر
دانشجویان بیشتر   آشنایی 

آگاهی مغز در غرفه های “هفته   درباره 

“از مغز
سالگی چهل   جشن 

مراسم روز درختکاریانقالب اسالمی ایران

را نخورید که دشمن زبانی ستایشگران   فریب خوش سخنی و شیرین 
پنهانی شمایند. 

  امام صادق )ع(

 )Large scale deep learning( کارگاه یکروزه با عنوان یادگیری عمیق در مقیاس بزرگ
به همت مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.

 دوره رسانه ای فانوس به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد در پنج رشته تخصصی 
»گویندگی« ، »مجریگری« ، »تدوین« ، »گرافیک« ، »عکاسی« برگزار شد.

بافت های عصبی، به همت  الکتروریسی شده در مهندسی   سمینار علمی کاربرد داربستهای 
گروه مهندسی نساجی و با همکاری انجمن علمی مهندسی نساجی دانشگاه یزد روز سه شنبه 11 

دیماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

همکاری  با  و  معدنکاری  های  فناوری  پژوهشکده  راهبردی  عناصر  پژوهشی  هسته  همت  به   
کارگاه  سه  یزد  دانشگاه  معدن  مهندسی  علمی  انجمن  و  متالورژی  و  معدن  مهندسی  دانشکده 
تخصصی با حضور دکتر سعید چهره چلگانی عضو هیات علمی دانشگاه لولئا )Lulea( سوئد در 

دانشگاه یزد برگزار شد.

و  طبیعی  منابع  دانشکده  پیشکسوت  علمی  هیات  عضو  اردکانی  عطایی زاده  محمد  مهندس   
کویرشناسی دانشگاه یزد سحرگاه شنبه 22 دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 74 

سالگی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

 به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد نشست صمیمانه ای با حضور 
حجت االسالم مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و تشکل های 
دانشجویی و دانشجویان فعال فرهنگی و دینی دانشگاه یزد و دیگر دانشگاه های استان برگزار شد.

 کارگاه مدیریت استرس به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه یزد به مدت سه روز 
ویژه کارمندان دانشگاه یزد در تاالر اندیشه برگزار شد.

 کارگاه ثبت مالکیت فکری روز چهارشنبه 28 دی ماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

 مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کارکنان دولت استان یزد روز چهارشنبه 26 دی ماه به 
میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد.

 با همکاری مدیریت امور آموزشی و دایره امتحانات سیستم الکترونیکی حضور و غیاب امتحانات 
دانشگاه به طور کامل در امتحانات پایانی دروس مشترک نیمسال اول 98-97 عملیاتی شد.

به همت اداره توسعه منابع انسانی دانشگاه یزد و به منظور حفظ و ارتقای سالمت منابع انسانی 
دانشگاه، افزایش بهره وری و نشاط سازمانی؛ طرح معاینه طبی سازمانی برای کلیه اعضای هیأت 
علمی و کارکنان دانشگاه یزد از دوم دی ماه در این دانشگاه آغاز و طی دو مرحله با استقبال خوب 

دانشگاهیان انجام شد.

همایش عتبات عالیات دانشگاهیان با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور و 
جمعی از مسئولین کشوری، استانی و مدیران کاروان های زیارتی برگزار شد.

در »چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطالعات« که در پردیس کرج 
دانشگاه خوارزمی برگزار شد مقاله منصوره رضایی دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه 

یزد به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد.

دومین نمایشگاه روز پروژه گروه مهندسی کامپیوتر در راستای افزایش کیفی، ارزیابی بهتر، 
و ایجاد انگیزه و شور در دانشجویان برای ارائه پروژه های کارشناسی روز یکشنبه 28 بهمن ماه 

برگزار شد.

 عصر روز دوشنبه 6 اسفندماه در نشستی با حضور مدیر کل امور دانشجویان بین المللی وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوری از دانشجویان بین المللی برتر دانشگاه یزد تجلیل شد.

 به همت معاونت پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
یزد نشست علمی تخصصی »پیشگیری از اعتیاد: چرا و چگونه؟« در تاالر علوم اجتماعی دانشگاه 

یزد برگزار شد.

 صفورا امیری پور مادر یکی از دانشجویان معلول جسمی حرکتی دانشگاه یزد است که زندگی 
خود را وقف پیشرفت فرزندش کرده است. هیات رییسه دانشگاه یزد  در سالروز میالد حضرت فاطمه 

زهرا )س( از این مادر دلسوز و فداکار تجلیل کرد.

با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور روز سه شنبه 7  ارتباط   سومین نشست مدیران 
دی ماه با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه ها در توسعه ارتباط با جامعه و صنعت با حضور 

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.

با رئیس  پاسخ دانشجویان  یزد نشست پرسش و  اعتدال دانشگاه  و  به همت تشکل توسعه   
دانشگاه شامگاه یکشنبه ۵ اسفندماه در سالن دکتر شاهی برگزار شد.

اجتماعی  رفاه  و  پژوهش  علمی  انجمن  همکاری  با  یزد  دانشگاه  تفکر  کانون های  دبیرخانه   
شامگاه شنبه 11 اسفند ماه 1397 نشستی با عنوان بررسی وضعیت آب در استان یزد به همراه 
کارشناسان  و  مدیران  استان،  آب  کارشناسان  مستند،  کارگردان  حضور  با  تاالن  مستند  پخش 

سازمان های استان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یزد و عالقه مندان برگزار کرد.

به مناسبت ایام والدت حضرت زهرا )س( و امام خمینی)ره( نشست علمی مشترک دانشکده 
الهیات و دانشکده علوم اجتماعی روز چهارشنبه 8 اسفندماه با محوریت بررسی سرمایه اجتماعی 

در اندیشه امام خمینی )ره( برگزار شد.

گیری؛  رای  از  پس  یزد  دانشگاه  کارکنان  صنفی  شورای  دوره  دومین  انتخابات  برگزاری  با 
عنوان  به  شریفیان  مژگان  و  ابویی  عبدالخالق  مظفری،  ناصر  صدرایی،  مهدی  بنایی،  حمیدرضا 
اعضای اصلی و فاطمه سلمان روغنی و مینو خاوری به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی و 

سیدحمیدرضا فاطمی عقدا و حمیدرضا باقری به عنوان بازرسان شورا انتخاب شدند.

اولین کارگاه از سری کارگاه های توان افزایی فعاالن فرهنگی روز پنج شنبه 9 اسفندماه در سالن 
کنفرانس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی برگزار شد.

سمپوزیوم  سومین  یزد،  دانشگاه  شناسی  زیست  گروه  ژنتیک  علمی  هیات  اعضای  همت  به 
ژنتیک، کاربردها و چالش ها روز شنبه 11 اسفند در این دانشگاه برگزار شد.

 » عمرانی  های  پروژه  مدیریت  کاربردی  های  روش  با  آشنایی   « موضوع  با  آموزشی  کارگاه 
باحضور مدیران و کارشناسان عمرانی منطقه 6 دانشگاه های کشور در سالن اجتماعات دانشکده 

روانشناسی دانشگاه یزد برگزار شد.

دوره  چهارمین  صنعت،  و  دانشگاه  بیشتر  ارتباط  و  دانشجویان  مهارت  افزایش  راستای  در 
مسابقات ملی دانشجویی طراحی مهندسی و هنری پارچه و پوشاک روز دوشنبه 13 اسفند در 

دانشگاه یزد برگزار شد.

 مطهره اسفندیاری اولین دانشجوی دکترای بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی 
دانشگاه یزد از پایان نامه خود با عنوان »بررسی نقش کمربند سبز کنار جاده ای مسیر دشت یزد- 

اردکان در کاهش غبار ریزشی و جذب برخی از عناصر سنگین« با موفقیت دفاع کرد. 


