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مقام معظ م رهبری: 
یکی از تفاوت های اساسی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته 

در تکمیل زنجیره علم و فناوری نهفته است 

ریاســت جمـهوری: 
تحول علمی در سایه نقد پذیری علم شکل می گیرد.

دهه هشتادی ها آمدند 

2

3

4

که بــا تالش و همــت اعضای  جای بســی خوشــبختی اســت 
کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاهمان، امروز  هیــأت علمــی، 
شــاهد رشد و شــکوفایی و موفقیت های چشمگیر دانشگاه 
یزد در عرصه های ملی و بین المللی هســتیم و به خواســت 

خدا خواهیم بود. 
بدیهی اســت که اســتمرار این مسیر پرافتخار در آینده پیش 
روی دانشگاه نیازمند مراقبت، تالش و همدلی بیشتر از سوی 
همگان است. بنابر این انتظار می رود شما دانشجویان عزیز 

گری و در پرتو تالش مضاعف،  با روحیه علم جویی و مطالبه 
به کمک استادان توانمند و با انگیزه خود، به تحصیل دانش 
کسب مهارت پرداخته و در راستای اهداف عالیه دانشگاه  و 
های نسل سوم و چهارم که به مقوله های کارآفرینی و توسعه 

محلی و منطقه ای اهتمام دارند، قدم بردارید.
آری؛ در شــرایط امــروز و بــه ویــژه در دوران تحریــم ظالمانــه 
کشــور ما بیش از هر زمان دیگر به دانش آموختگانی  کنونی، 
که بتوانند با شناسایی مشکالت جامعه و نیازهای  نیاز دارد 

عرصــه صنعت در قالب شــرکت های دانش بنیــان ، عالوه بر 
کشــور  گره از مشــکالت  اشــتغال آفرینی برای خود و دیگران، 

نیز باز کنند. 
انشــااهلل در آینده ای نزدیک نام شــما دانشــجویان در شــمار 
افتخار آفرینان ملی و بین المللی، درج شــود و بدرخشــد و از 
این رهگذر برگی زرین به دفتر افتخارات دانشــگاه یزد اضافه 

کنید. 
دکتر قاسم برید لقمانی  - سرپرست دانشگاه یزد

پیام تبریک سرپرست دانشگاه یزد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
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طــرح تحقیقاتــی عضــو هیــأت علمی دانشــگاه یــزد مورد 
پذیرش بنیاد پژوهش آلمان قرار گرفت.

ݢاین طرح با عنوان نسل آینده سیستم های موجی میلی  ݢ ݢ ݢ  ݢ
کــه از اردیبهشــت ماه  متــری یــک طرح یک ســاله اســت 
ســال جاری آغاز شــده و تا اردیبهشــت ســال آینــده ادامه 
خواهــد داشــت.   بنیــاد پژوهــش آلمــان)DFG( یک نهاد 
که با بیش از نود سال سابقه بزرگترین  دانش بنیان بوده 

کشــور اســت.  موسســه غیر دولتی حامی پژوهش در این 
رسالت اصلی این بنیاد فراهم آوردن حمایت های پایدار از 
پژوهشگران جوان، میان رشته ای سازی علوم و تسهیل 
در برقــراری ارتبــاط میــان رشــته های مختلــف پژوهشــی 
دانشــگاه ها،  را  آلمــان  پژوهــش  بنیــاد  اعضــای  اســت. 
موسسات پژوهشی غیردانشگاهی، انجمن های علمی و 

فرهنگستان های علوم تشکیل می دهند.

نخســتین موافقــت نامه اراســموس پــالس دانشــگاه یزد 
کشــور رومانــی   Oradea مابیــن ایــن دانشــگاه و دانشــگاه
منعقد شــد. این موافقت نامــه در قالــب Key Action 1 از 
برنامه اراســموس پالس و شــامل مبادله استاد و دانشجو 

بین دانشکده های مهندسی نساجی دو دانشگاه است.
ایــن موافقــت نامــه از ســال 2019 تــا 2021 معتبــر اســت و 

اعضــای هیــأت علمی دانشــکده های نســاجی هــر یک از 
دو دانشــگاه به مدت دو هفته و دانشجویان هر یک از دو 
دانشــگاه به مدت دو ماه در ســال می توانند در دانشــگاه 
کار و تحقیق باشــندو هر یــک مبلغی را  دیگــر مشــغول بــه 
بــه عنوان کمک هزینه نقــدی از اتحادیه اروپایی دریافت 

خواهند کرد. 

مراســم آغاز عملیات احداث پروژه ســرای فرهنگی رسولیان 
پیــش از ظهر پنجشــنبه بیســتم تیرمــاه با حضور سرپرســت 
دانشگاه یزد و بانی این پروژه در محله گلچینان یزدو با نصب 

نمادین نخستین خشت های این بنا برگزار شد.
در ایــن مراســم چنــد تــن از اعضــای هیــأت رییســه، مدیــر 
طرح های عمرانی دانشگاه، رییس دانشکده هنر و معماری، 
تنی چند از اعضای هیأت علمی این دانشکده، دکتر محسن 
عباســی عضو هیأت علمی دانشــکده و عضو شورای اسالمی 

شهر و برخی دیگر از مسئوالن دانشگاه نیز حضور داشتند.
احداث پروژه سرای فرهنگی رسولیان در زمینی به مساحت 
810 مترمربــع و در دو بخــش مرمتی و ســاخت انجام خواهد 

گرفت.
قرار است 310 مترمربع از این پروژه پس از بازسازی و مرمت در 
اختیار مرکز پژوهش بین المللی بادگیر قرار گیرد و 500مترمربع 
کارگاه های آموزشی  نیز به احداث سالن های چند منظوره و 

دانشکده هنر و معماری اختصاص یابد.

دکتر قاســم بریدلقمانی در شــورای هماهنگی آمــوزش عالی 
اســتان یــزد، از راه انــدازی ســامانه آمــوزش عالــی اســتان به 
منظور تعامل و ارتباط بیشتر دانشگاه های سراسر استان در 
گزارش روابط عمومی دانشگاه  آینده ای نزدیک خبر داد. به 

یزد، شــورای هماهنگی آموزش عالی اســتان، روز پنج شنبه 
ســوم مردادمــاه بــا حضــور سرپرســت دانشــگاه یــزد، روســا 
کز مشاوره  ونمایندگان دانشگاه های استان و نمایندگان مرا

تحصیلی در تاالر اندیشه برگزار شد.

نشریه انگلیسی زبان دانشــکده علوم ریاضی دانشگاه یزد با 
کاربردهــای آن )ASTA( موفق  عنوان ســاختارهای جبری و 

شد در پایگاه اسکوپوس ایندکس شود.
در حــال حاضــر پایــگاه بســیار معتبــر جهانــی اســکوپوس بــا 
ایندکس کردن این نشریه و مقاالت آن در این پایگاه موافقت 
کرده اســت و در ســه ماه آینده از طــرف این پایگاه با صاحب 

امتیاز نشریه )دانشگاه یزد( مکاتبه خواهد شد. 
کاربردهــای آن، اولین نشــریه  نشــریه ســاختارهای جبــری و 
کار  که از سال 1392 آغاز به  انگلیسی زبان دانشگاه یزد است 
کسب درجه علمی پژوهشی  کرد و در اسفند 1395 موفق به 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

ݢمراســم تکریــم دکتــر محمــد صالــح اولیــا، رئیــس پیشــین  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
دانشــگاه یــزد و معارفــه دکتــر قاســم برید لقمانی سرپرســت 
دانشــگاه یــزد درتاریــخ 9 تیرمــاه در تــاالر دکتر جلیل شــاهی 

برگزارشد. 
که نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد،  دراین مراسم 

دکتر محمد حســین امید ، نماینده وزارت علوم مســئوالن، 
اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه حضور 
داشــتند، ضمــن تقدیــر از خدمــات ارزشــمند دکتــر اولیــا در 
ســمت ریاست دانشــگاه، حکم وزیرعلوم به دکترقاسم برید 

لقمانی به عنوان سرپرست دانشگاه یزد اعطا شد.

 DFG کسب حمایت مالی از بنیاد پژوهش آلمان

اولین موافقتنامه اراسموس پالس دانشگاه یزد منعقد شد

عملیات احداث سرای فرهنگی رسولیان آغاز شد

راه اندازی سامانه آموزش عالی استان یزد

ایندکس شدن نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد در پایگاه اسکوپوس

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

دکتر قاسم برید لقمانی، سرپرست دانشگاه یزد شد

اخبار ویژه
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دبیــر اجرایــی شــورای راهبــری مدیریــت ســبز دانشــگاه یــزد 
مدیریــت مصــرف انــرژی، مــواد و حفــظ محیــط زیســت در 
کارآمــد و تــالش بــرای رســیدن  ســازمان بــا بکارگیــری مؤثــر و 
بــه اهــداف زیســت محیطی را از اهداف مدیریت ســبز عنوان 
کــرد و گفــت: دانشــگاه ســبز یــک تفکر اســت. تحقــق اهداف 

کلی  محیط زیســتی از سیاســت های 
نظام و بخشــی از چشــم انداز توســعه 
کشور اســت. به همین دلیل آغاز این 
برنامه نیز از دانشگاه ها و آموزش عالی 
کن فرهنگی و ورزشی بوده است. و اما
دکتر ســید محمــد مشــتاقیون افزود: 
دانشگاه یزد حتی پیش از ابالغ راهبرد 
مدیریت سبز، یکســری اقدامات را در 
کــرده بود. پــس از  همیــن راســتا آغــاز 
ابــالغ نیز بــا تالش مضاعــف در جهت 
فعالیت هــای  آن  اهــداف  پیشــبرد 
گرفته  خوبی در دانشــگاه یزد صورت 

است.
دکتر مشتاقیون مهم ترین پروژه های مدیریت سبز دانشگاه 
را پروژه های آب و پساب، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
ســاختمان های ســبز، بهینه ســازی و اصالح الگوی مصرف، 
مدیریت پسماند و همچنین فعالیت های فرهنگی و آموزشی 

عنوان کرد.
وی ادامــه داد: فــاز نخســت تصفیــه پســاب دانشــگاه قبل از 
ابــالغ مدیریت ســبز در دانشــگاه آغاز شــد و طــی آن 1500 متر 
گرفت. ســال  لوله گــذاری مجتمــع خوابــگاه خواهــران انجام 

97 فاز دوم آن با لوله گذاری به طول 1000 متر انجام شــد و فاز 
ســوم آن نیز اجرای پکیج تصفیه خانه با مشارکت شرکت آب 
و فاضالب استان بوده است. ذخیره و پمپاژ آب تصفیه شده 
برای اســتفاده در فضای ســبز دانشــگاه فاز چهارم این پروژه 
کستری  اســت که در حال اســتفاده است. اســتفاده از آب خا
دانشــگاه،  اســتخر  شــده  بازیافــت 
مهمانسرای شــماره 2 و آب چاه برای 
آبیاری فضای سبز دانشگاه نیز از دیگر 

اقدامات در این زمینه است. 
پــروژه  اجــرای  مشــتاقیون  دکتــر 
در  را  دانشــگاه  ســبز  مهمانســرای 
راستای استفاده از انرژی های تجدید 
گفت: این پروژه 95  کرد و  پذیر عنوان 
درصــد پیشــرفت داشــته و در آینــده 
نزدیــک بــه بهــره بــرداری می رســد و 
در همیــن راســتا نیروگاه خورشــیدی 
دانشــگاه نیــز در حــال فعالیت اســت 
پمپــاژ آب  بــرای  آن  تولیــدی  بــرق  و 

استفاده می شود.
گرمایی مجاور ســاختمان احمدی روشــن  وی پــروژه زمیــن 
دانشگاه را نیز یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته ذکر کرد 
و افزود: برای گرمایش و ســرمایش ســاختمان، از انرژی زمین 
استفاده می شود. البته این ساختمان تاسیسات سرمایشی 
گرمایی نیز به کمک تاسیسات  گرمایشی دارد اما پروژه زمین 

آمده و مصرف را کاهش می دهد.
دکتر مشــتاقیون، طرح جامع مدیریت پسماند، طرح جامع 

کو پارک  گیاه شناسی و ا مدیریت ســبز دانشگاه، تاسیس باغ 
تجدیدپذیــر دانشــگاه را از برنامه هــای آینــده مدیریــت ســبز 

دانشگاه یزد عنوان کرد.
وی در خصوص صرفه جویی انجام شده در نتیجه اقدامات 
گفــت: در 6ماهــه اول ســال 96  بهینــه ســازی مصــرف انرژی 
مصــرف بــرق پردیســه های شــرقی و غربــی و پردیــس آزادی 
کیلــووات ســاعت و در  دانشــگاه یــزد در مجمــوع 4602660 
کیلووات ســاعت بوده  6ماهه اول 97 در مجموع 4345820 
است که حدود 6 درصد صرفه جویی داشته است. همچنین 
گاز مصرفی پردیســه های غربی و شرقی در نیمه  در خصوص 
اول سال 96 در مجموع 603412 مترمکعب و نیمه اول سال 
که حدود  97 در مجمــوع 474687 مترمکعــب بــوده اســت 
کاهش داشته است و در نیمه دوم سال 96 نسبت  20درصد 
به نیمه دوم سال 95 به میزا ن 10 درصد کاهش مصرف داشته 
که روند توســعه ســاختمان های  اســت. این در حالی اســت 
دانشگاه نیز در این بازه زمانی تداوم داشته است. در خصوص 
گرفته در نتیجه اقدامات بهینه ســازی  صرفــه جویی صورت 
مصــرف آب نیــز، در 6ماهه اول ســال 96 مجموع مصرف آب 
پردیســه های غربی و شــرقی 189771مترمکعــب و در 6ماهه 
که  اول ســال 97 در مجموع 178850 متر مکعب بوده اســت 
در مجمــوع حــدود 6درصــد صرفــه جویی داشــته اســت. در 
خصوص تفکیک زباله ها نیز در شرایط فعلی حدود 6 درصد 
کاغذ جداسازی  زباله های دانشگاه به صورت زباله خشک و 
که امید اســت با توسعه زیرســاخت الزم و آموزش و  می شــود 
فرهنگ ســازی این رقم در آینده نزدیک به 10 درصد و بیشتر 

برسد.

یــزد  دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی  معــاون 
و  آموزشــی  امــور  کثــر  ا در  کاغــذ  از  اســتفاده  ممنوعیــت  از 

تحصیالت تکمیلی این دانشگاه خبر داد.
گفت: در راستای  دکتر محمد تقی صادقی در این خصوص 
تحقق اهداف مدیریت ســبز در دانشــگاه ها، حذف نســخه 
کارشناســی ارشــد و دکترا در دســتور  چاپی پایان نامه های 
کار قرار گرفت. این موضوع در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه 
گرفت و مقرر شد از شهریور ماه امسال  نیز مورد بررسی قرار 
و همزمان با شروع زمان دفاع از پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی، پایان نامه ها صرفا به صورت الکترونیک در اختیار 

استاد راهنما و مشاور قرار بگیرد.
کــه وجود داشــت در روند  دکتــر صادقــی افــزود: دغدغه ای 
کیــد شــد حتــی در فراینــد  کــه تا داوری پایــان نامه هاســت 
داوری نیز از نســخه الکترونیک پایان نامه اســتفاده شــود. 

کلی جهــت فراغــت از تحصیل دانشــجویان، صرفا  بــه طــور 
گــزارش پــروژه و  نســخه الکترونیــک 
پایان نامه به اســتاد راهنما و مشاور 
کتابخانه مرکزی دانشــگاه تحویل  و 

داده می شود.
تحصیــالت  و  آموزشــی  معــاون 
کــرد: در  تکمیلــی دانشــگاه تصریــح 
کنــار بحــث پایــان نامه هــا، مســئله 
تمریــن  حــل  و  علمــی  گزارش هــای 
کید  کــه تا دروس نیــز مــد نظر اســت 
شــده از نســخه الکترونیک استفاده 

شــود. در همیــن زمینــه ســامانه ســامیاد در بحــث آموزش 
الکترونیــک بــه خصــوص در پردیس های فنی مهندســی و 
علوم پایه مورد استفاده قرار می گیرد. از برنامه های معاونت 

آموزشی توسعه استفاده از این سامانه در سایر دانشکده ها 
گروه هاست. و 

دکتــر صادقــی در پایــان در خصوص 
الکترونیــک  نســخه  بــه  دسترســی 
گفــت: دسترســی بــه  پایــان نامه هــا 
متن پایــان نامه ها از طریق ســامانه 
البتــه  و  اســت  مرکــزی  کتابخانــه 
محدودیت های دسترسی به نسخه 
کامل پایان نامه اعمال خواهد شد. 
عــالوه بر این دانشــجویان دانشــگاه 
یزد موظف هســتند پایان نامه های 
که دسترسی به  کنند  ک بارگزاری  خود را در سایت ایران دا
نسخه الکترونیک پایان نامه ها نیز در این سایت با ضوابط 

و قوانین است. 

در راستای ابالغ راهبرد مدیریت سبز:

دانشگاه یزد پیشرو در تحقق 
اهداف مدیریت سبز

در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز:

دانشگاه یزد پیشگام 
کاغذ از فرایندهای آموزشی در حذف 

دکتر سید محمد مشتاقیون:
دانشگاه سبز یک تفکر است. 
تحقق اهداف محیط زیستی از 

سیاست های کلی نظام و بخشی 
از چشم انداز توسعه کشور است. 
به همین دلیل آغاز این برنامه نیز از 
کن  دانشگاه ها و آموزش عالی و اما

فرهنگی و ورزشی بوده است

دکتر محمد تقی صادقی:
در راستای تحقق اهداف مدیریت 
سبز در دانشگاه ها، حذف نسخه 
چاپی پایان نامه های کارشناسی 

ارشد و دکترا در دستور کار 
قرار گرفت

گفتگو
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 راهبردهای نظام آموزش عالی  در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

ســمت  بــه  یــزد  دانشــگاه  اخیــر،  ســال های  طــی 
کرده اســت  الکترونیک کــردن تمــام فعالیت هــا حرکت 
و ایــن، ماحصل سیاســت گذاری صحیح دانشــگاه برای 

تحقق اهداف دولت الکترونیک است.
یکــی از فعالیت هــای دانشــگاه یــزد در زمینــه الکترونیــک 
گامی موثر در پیاده ســازی الگوی اقتصاد  که  کردن فرایندها 
مقاومتی است، اتوماسیون اداری و بخش IT دانشگاه است. 
تقریبا 150 ماه است که سازمان الکترونیک آیکن )اتوماسیون 
اداری فرزیــن( در دانشــگاه یــزد در حال بهره برداری اســت در 
این مدت بیش از 236 هزار فرم در سازمان الکترونیک، ثبت 
شــده و حداقــل ارزش تولیدشــده بالــغ بــر دو میلیــارد بوده 
است. طی این مدت، ماهیانه 3 میلیون دقیقه ی عملیاتی 
معادل حداقل 3 نفر تمام  وقت در ماه صرفه جویی شده 
کــه بخش قابــل توجهــی از ارزش تولیدشــده را به خود 
اختصــاص داده اســت. همچنیــن در طــول مــدت 
بهره برداری، حدود 54 درخت نجات یافته است.
کاهش زمان دست یابی به مدارک به 3 دقیقه
صرفه جویــی  کاغــذ،  گــردش  حــذف 
قابــل توجهــی را در وقــت مدیــران و 
کارکنان به دنبــال دارد. برای 
نمونــه، در سیســتم 

با نجات 54 درخت:

اتوماسیون اداری دانشگاه یزد
گامی بلند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  

* آقــای دکتــر بــه نظر شــما راهبردهای نظــام آمــوزش عالی در 
توسعه یافتگی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟

زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می شود تصور می کنیم 
که اقتصاد مقاومتی یعنی ریاضت بلند مدت به علت کمبود 
که این برداشــت درســت  بودجه یا نیروی انســانی. در حالی 
کنیم بدون  گر خودمان را به این طریق محدود  نیست زیرا ا
ُکند خواهد شــد. اقتصــاد مقاومتی مانند  شــک پیشــرفت، 
کم مصرف  کردن اســت و نــه  صرفــه جویی، درســت مصرف 
کردن. اما در خصوص دانشگاه و نظام آموزش عالی، به نظرم 
مهم ترین نقشی که دانشگاه می تواند در این زمینه ایفا کند، 
تاثیرگذاری روی جامعه و نهادهای خارج از دانشــگاه مانند 
کشاورزی و حتی خدمات است. ما در  بخش های صنعت و 
این بخش ها مشــکالت جدی داریــم به طور مثال در بخش 
صنعت هنوز از ماشــین آالت فرســوده استفاده می کنیم. در 
کشاورزی  برخی موارد تکنولوژی قدیمی داریم و یا در بخش 
بیشــترین هدر رفــت آب را داریــم. دانشــگاه می تواند به این 
بخش ها خط فکری و برنامه بلند مدت بدهد به این صورت 
که مد نظر  گــر می خواهید به جایــگاه اقتصاد مقاومتــی  کــه ا
کنید و تمام نهادها باید  اســت برسید باید این مســیر را طی 

تمام قد از قشر دانشگاهی حمایت کنند. 

*دانشــگاه یــزد در زمینــه ی پیــاده ســازی الگــوی اقتصــاد 
مقاومتــی چــه برنامه هایی انجــام داده و چــه برنامه هایی در 

دستور کار است؟
در خصــوص آمــوزش عالــی و مشــخصا دانشــگاه یــزد، یکی 
کار در زمان جناب دکتر اولیا ریاســت پیشــین  از محورهــای 
که نظــام بودجه بندی مبتنی بر عملکرد  دانشــگاه این بود 
باشــد در خصــوص نیــروی انســانی نیــز بــا توجــه بــه حجــم 
کارمندان و با عنایت به عدم امکان استخدام  بازنشســتگی 
جدیــد، یــک نیــرو فعالیــت اضافــه ای انجــام می دهــد و در 
کاری دریافــت می کنــد. ما معتقدیــم نه تنها  مقابــل اضافــه 
بودجــه بلکــه تمامی امکانــات از جملــه اینترنــت، امکانات 
کــه در اختیــار دانشــگاه  ســخت افــزاری، ماشــین آالت و... 
که هــرز نرود.  گونــه ای  هســت بایــد درســت توزیع شــود به 
ایــن امکانات نیز بایــد در اختیار افراد متعهدی قرار بگیرد تا 
به درســتی و در راســتای اهداف دانشــگاه از آن ها اســتفاده 
کلــی در مدیریت چند ســال اخیر دانشــگاه  نمایــد. بــه طور 
کار مبتنی بوده  یــزد، تخصیــص بودجه بر مبنــای عملکــرد 
اســت و خوشــبختانه مدیریــت جدیــد نیــز بــا همین شــیوه 

عملکرد موافق هستند.

*در دانشــگاه یــزد و در بحــث پیــاده ســازی الگــوی اقتصــاد 
مقاومتــی تــا چــه انــدازه از پتانســیل اعضــای هیــأت علمــی 

استفاده شده است؟
کانون های تفکر داریم  در بخش هیأت علمی ما در دانشگاه، 
که بسیار کارساز هستند. در این کانون ها عالوه بر دانشگاهیان 
از متخصصــان خــارج از دانشــگاه نیــز اســتفاده شــده اســت. 
کند و شــاهد تاســیس  گســترش پیدا  امیدواریم این موضوع 

کارمنــدی هم  کانون هــای تفکــر بیشــتری باشــم. در بعد 
کــه مدیریت و  کارمندانــی در دانشــگاه داریم 

مسئولیت بخش ها را به عهده دارند 
که در خصــوص صرفه جویی 

برنامه هــای  داشــتن  و 
بلند مــدت همگام 

برنامه هــای  بــا 
ه  نشــگا ا د

هستند. 

* آقــای دکتــر در حــوزه کاری شــما، اقتصــاد مقاومتی چگونه 
تعریــف می شــود آیا اقتصاد مقاومتی به معنــای صرفه جویی 

است؟
که از دو منبع اصلی  تــالش حــوزه اداری - مالی بر این اســت 
یعنی منابع انسانی اعم از هیأت علمی و کارمند و منابع پولی 
کنیم. در  که دولت در اختیار ما قرار می دهد، بهینه استفاده 
شرایط اقتصاد مقاومتی انتظار می رود که ما به عنوان حافظ 
کثری از آن داشــته باشیم. جلوی  این منابع، اســتفاده حدا
که امکانش هست از  کجا  مصارف غیر ضروری را بگیریم و هر 
کنیم. از پتانسیل  تولیدات داخلی، نیازهای دانشگاه را رفع 
که بعضــا نیروهای خالق بــا ایده های خوبی  نیروی انســانی 
می توانند در صرفه جویی ها به ما کمک کنند و در عین حال 

شرایط رفاهی را نیز بهبود دهند، استفاده کنیم. 

*بــرای تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی در حــوزه اداری مالی 
دانشگاه یزد چه فعالیت هایی صورت گرفته است؟

گرفته  که در سیستم اداری از ما  حجم زیادی از وقت و انرژی 
کاغــذ  می شــود مربــوط بــه مکاتبــات اســت و حجــم زیــادی 
که در سیستم  مصرف می شود. به همین دلیل مدتی است 
اداری اســتفاده از اتوماســیون اداری را بیــش از پیــش جــا 
کاهــش مصرف به معنای  انداختــه ایــم. این صرفه جویی و 
کاری نیز  ســخت شدن شرایط نیست بلکه به بهبود شرایط 
کرده اســت یا مثــال در بحث مربــوط بــه قراردادها، هر  کمــک 
که بین دانشگاه یزد و یک سازمان بیرونی منعقد  قراردادی 
می شــد بایــد چند نســخه از آن تکثیر و در اختیــار واحدهای 
که الزاما نسخه  مختلف قرار بگیرد، االن به غیر از واحدهایی 
کاغذی را الزم دارند، به ســایر واحدها، اســکن قرارداد به  ی 
صــورت الکترونیــک ابالغ می شــود. حتــی برگــزاری مزایده ها 
کاغــذی داشــته، در حال حاضر  کــه قبال جنبه  و مناقصه هــا 
مبتنی بر سامانه الکترونیک شــده است. این ها از مصادیق 

اقتصاد مقاومتی در حوزه اداری مالی دانشگاه یزد است.

*به نظر شما، حوزه اداری مالی چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی 
برای پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی دارد؟

بــه نظــر مــن دو معاونــت از معاونت هــای دانشــگاه در بحث 
اقتصــاد مقاومتــی نقــش پررنــگ تــری دارنــد. یکــی حــوزه 
کــه بــه هر حــال حجم وســیعی  معاونــت دانشــجویی اســت 
از منابــع دانشــگاه برای دانشــجو مصــرف می شــود و در این 
حوزه پتانسیل زیادی در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد 
و خوشــبختانه فعالیت های خوبی هم در این زمینه صورت 
گرفته است. یکی هم حوزه اداری مالی است که پتانسیلش از 
حوزه دانشجویی هم بیشتر است. از این جهت که مسئولیت 

ســنگین 
منابــع  مدیریــت 

دانشــگاه اعــم از منابع 
را  انســانی  نیــروی  و  مالــی 

که  برعهــده دارد. همــه اقداماتــی 
ما در رابطه با استفاده بهینه منابع انجام 

کــه در ایــن  می دهیــم، از جملــه ظرفیت هایــی اســت 
حوزه وجود دارد. 

*برنامه های آینده معاونت اداری مالی در این زمینه چیست؟
کردن  یکــی از برنامه هــا، اســتفاده بیشــتر از IT و الکترونیــک 
مراجعــات  کــه  ســامانه هایی  از  اســتفاده  فرایندهاســت. 
کمتری  کاغــذ و وقت  کاهش  کند و موجــب  کــم  حضــوری را 
بشود. مورد دوم در حوزه برون سپاری فعالیت ها و استفاده 
از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی اســت. در ایــن حــوزه هم 
شــرکت ها می تواننــد به لحــاظ ســود و درآمد جایــگاه خوبی 
داشــته باشــند و از طرفــی دانشــگاه نیــز از برخــی هزینه های 
تحمیلــی رهــا می شــود. اســتفاده از ظرفیــت منابع انســانی 
دانشــگاه و چرخــش شــغلی نیــز یکــی دیگــر از اولویت هــای 

دانشگاه است. 

مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست :

به قشر دانشگاهی اعتماد کنید

معاون اداری مالی دانشگاه یزد:

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند همکاری همه واحدها 

راهبرد
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 راهبردهای نظام آموزش عالی  در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

دســتی، دســتیابی به یک مــدرک در بایگانی حدود 
5 دقیقــه وقــت از بایــگان و حداقــل 3 تــا 10 دقیقــه از 

درخواســت کننده می گیــرد ولــی در اتوماســیون اداری، 
کاهــش می یابــد و خــود  کمتــر از 3 دقیقــه  ایــن زمــان بــه 

که به خوبی  درخواســت کننده، می تواند نه تنها مدارکــی را 
کــه اصــاًل بایگانــی  بایگانــی شــده اند، بلکــه مدارکــی را هــم 
نشــده اند و در روش دســتی، یافتن آنها بســیار زمانگیر است 
یــا حتــی در برخــی مواقــع، در عمــل، هزینــه ی یافتــن آنهــا 
توجیه ندارد را نیز جســتجو نماید. این جســتجو می تواند در 
دبیرخانه هــا، بایگانی هــا، بایگانــی شــخصی، ارجاعــات و... 

انجام شود.
در اتوماســیون اداری بــا توجــه به نگهداری فــوق داده ها، 

اطالعــات جانبی مفیدی در رابطه با مــدارک وجود دارد 
کثــر ایــن اطالعــات وجــود ندارد  کــه در روش دســتی، ا

یــا بــا هزینــه ی زیــاد می تــوان بــه آنهــا دســت یافت. 
گــردش مــدرک ایجادکننــده ی  اطالعاتــی ماننــد 

طبقه بنــدی  مــدارک،  زنجیــره  مــدرک، 
محرمانگــی مــدارک )عــادی، محرمانــه، 

خیلــی محرمانه( از جملــه اطالعات 
اداری اتوماســیون   جانبــی 

است.

با نجات 54 درخت:

اتوماسیون اداری دانشگاه یزد
گامی بلند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  

* از نظر شــما، دانشــگاه به عنوان نهادی که وظیفــه اش آموزش و 
پژوهش است چگونه می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

گام بردارد؟
گر ادبیات اقتصاد مقاومتی را نگاه کنیم بخشــی که دانشــگاه ها  ا
می توانند در آن ایفای نقش کنند، بخش مربوط به اقتصاد دانش 
کــه مربوط بــه رهایی از صــادرات  بنیان اســت. در قســمت هایی 
نفت هســت، دانشــگاه ها نقــش مســتقیمی ندارند. امــا آنجا که 
وارد حوزه اقتصاد دانش بنیان می شود رسالت اصلی برعهده 
دانشگاه هاست. از منظر دیگر دانشگاه به عنوان 
یک سازمان که در کنار سایر سازمان ها 
عمومــی  بودجــه  از  ارگان هــا  و 
استفاده می کنند، می تواند 
اصالحاتی در ســاختار 
بــرای  سیســتم  و 
جویــی  صرفــه 
افزایــش  و 
بهره وری 
کار  بــه 
ببرد. 

* بــا توجه به اهــداف و وظایف دفتر برنامه بودجه و تحــول اداری 
دانشگاه، چه فعالیت هایی به منظور پیاده سازی الگوی اقتصاد 

مقاومتی صورت گرفته است؟
کیدی در سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، بهره   یکــی از مــوارد تا
کثری مردم، جامعه و دولت اســت. بخشــی  گیری از ظرفیت حدا
کید شده در اداره امور جامعه  که تا از این حوزه، نخبگان هستند 
از آن ها استفاده شود. تعاریف نخبگان را که در نظر بگیریم بدون 
شک بخشی از آن نخبگان دانشگاهی خواهند بود. تالش کردیم 
ارتباط این نخبگان با جامعه بیشتر شود. نمونه مشخص آن که 
که شیوه نامه  کانون های تفکر است،  کرده،  کار  خیلی هم خوب 
آن ســال ها قبل تصویب شــده اســت و در بخش هــای مختلف از 
جمله آب،گردشگری، شهر هوشمند و اقتصاد مقاومتی با حضور 
ســازمان های مرتبط تشکیل جلســه داد و خروجی آن همگرایی 
در مسائل عمده استان است. بخش دیگر استفاده از ظرفیت ها 
در ایــن حــوزه، درون زا بــودن اقتصــاد نه به عنوان عــدم ارتباط با 
بیرون بلکه به معنای رشــد اقتصادی و اشــتغال و شــاخص های 
گر نســل اول و دوم دانشگاه روی  اقتصادی از پایین به باالســت. ا
کید داشته، نسل سوم روی کارآفرینی و نوآوری  آموزش و پژوهش تا
کیــد دارد. بخــش عمده ای از این نوآوری هم ایجاد شــرکت ها و  تا
اســتارت آپ ها توسط دانشجویان است. همچنین ایجاد کسب 
و کارها توســط اعضای هیأت علمی با مشــارکت دانشــجویان. در 
همین راســتا یک زون فناوری و کارآفرینی طراحی شــده است که 
محل استقرار شرکت های نوپا، دفاتر نوآوری و... است. بحث دیگر 
مدیریت مصرف و بهره وری است. ما شورای مدیریت سبز داریم که 
مصرف درست آب و انرژی را پیگیری می کنیم. به هر حال، آنجه که 
در داخل واحد انجام شده، بحث هدفمند کردن بودجه هاست. 
کاغذ اســت و ممکن اســت هزینه  کرد روی  بودجه، برنامه هزینه 
کرد واقعی در عمل تفاوت داشــته باشــد. تالش بر این بوده تا این 
روند اصالح شود به این صورت که به شکل واقعی مشخص شود 
در چــه حوزه هایی چه میزان هزینه خواهد شــد. به عنوان مثال 
دانشگاه ها همیشه از این موضوع آسیب می بینند که بودجه ها از 
بخش پژوهشی به سمت مسائل جاری سوق پیدا می کند. طی 

کردیم و  کرد واقعی پژوهشی را تصویب  چند ســال گذشته هزینه 
گر  مصوب کردیم این مقدار حتما در این حوزه هزینه شود. حتی ا
بودجه هم دیر آمد از محل درآمدهای اختصاصی، نیازمندی های 
پژوهشی تامین شود. در حوزه تملک دارایی و عمران و تجهیزات 
که  گیری خاصی نیســت و بر اســاس نیازهای فوری  گاهی جهت 
پیــش می آیــد اقدامی صورت می گیرد ما این رویــه را عوض کردیم 
و با تشکیل کمیته تامین اعتبار، بر اساس سیاست های دانشگاه 
توزیع اعتبار تملک و دارایی را از آن جا انجام دهیم. در این حوزه 
هــم ســاماندهی ویژه ای شــده اســت. اقــدام دیگر بودجــه ریزی 
مستقل دانشکده هاســت. دانشکده های دانشــگاه یزد، بودجه 
کثر بهره وری  مستقلی دارند که در راستای قوانین و با توجه به حدا
باید هزینه کنند. عالوه بر این ها، طی دو سه سال گذشته پروژه ای 
که شناسنامه فرآیندهای دانشگاه ترسیم و مستند  کردیم  را آغاز 
شــود. این فرآیند ها باید حتی االمکان الکترونیک شــده و کارآیی 
و اثــر بخشــی آن ها بهبود یابــد. این موضــوع در برخی معاونت ها 
و واحدها انجام شــده و در ســایر بخش ها نیز در حال اجر اســت. 

امیدوارم تا دو سال آینده تمام فرایندهای دانشگاه مستند شود.

*با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، هدف گذاری شما برای 
آینده چیست؟

توســعه شــرکت ها و دفاتر نوآوری و افزایش تعداد و کیفیت شتاب 
کار اســت. همچنین  کارهای نوین در دســتور  کســب و  دهنده و 
امیدوارم در بودجه های هزینه ای هم اقدامی مانند کمیته تامین 
اعتبار داشــته باشــیم تا هزینه کرد را به برنامه های کالن دانشگاه 
وصل کنیم. بحثی که باید با همکاری معاونت اداری مالی پیگیری 
شود، حرکت به سمت حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد است. مقدمات آن آغاز شده اما برای دستیابی کامل، 
راه طوالنــی در پیــش داریم. ایــن حرکت، صرفه جویی و مدیریت 
کردن  بهتر بودجه و هزینه را در پی خواهد داشت. شناسنامه دار 
و مستند کردن فرآیندهای دانشگاه نیز همانند قبل ادامه خواهد 

داشت.

*آقای دکتر مفهوم اقتصاد مقاومتی از 
دیدگاه شما چیست ؟

اقتصاد مقاومتی به معنای عدم مصرف نیست و مفهوم 
عام وسیع تری دارد با این مضمون که باید نگاهی به درون داشته 
کارآفرینی  باشــیم. یکی از مفاهیم نگاه بــه درون یعنی اینکه باید 
کنیم و تولید داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی با استقالل اقتصادی 
مترادف اســت. اقتصادی که متکی هستند به خارج یا به یکی از 
محصوالت داخلی، اقتصادهای وابســته هســتند. بنابراین باید 
که با کم ترین تالطم  گونه ای  کنیم به  اقتصاد را مســتقل تعریف 
در جهان با مشکل مواجه نشویم. تحریم نشان داد که اقتصاد ما 
که ما به درون خود  وابســته بوده و البته یکی از برکات آن این بود 

نگاه کردیم و برای رفع این وابستگی تالش می کنیم.

*در دانشــگاه یزد و حوزه معاونت دانشــجویی چه اقداماتی برای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است؟

ابالغیه ای توسط دولت صادر شده که باید از امکانات، تجهیزات، 
وســایل و حتی ماشــین های تولید داخل در تمــام ادارات دولتی 
کــه مرتبــط بــا معاونــت  اســتفاده شــود. مــا در تمــام حوزه هایــی 

دانشجویی است این ابالغیه را رعایت کردیم. مگر در موارد بسیار 
نــادری کــه تکنولــوژی داخلــی وجــود نداشــته از وســایل خارجی 
اســتفاده می شــود. امــا بیــش از 95 درصــد امکانات حتی البســه 
ورزشــی که اســتفاده می کنیم تولید داخل است. موارد مربوط به 
غذا، تجهیزات ســراهای دانشــجویی و... همه از تولیدات داخل 
اســتفاده می شود. ضمن اینکه تالش می کنیم دانشجوهایی که 
غ التحصیل شوند.  تربیت می کنیم با کوله باری از تفکر کارآفرینی فار

یکی از رســالت دانشــگاه این است دانشجوهایی تربیت کنند که 
تولید اشتغال کنند. 

*به نظر شما برای پایدار ماندن این فعالیت ها چه کار باید کرد؟
کار، فرهنگ ســازی و ایجاد تغییر در نگرش دانشــجو  مهــم تریــن 
است. بر این اساس حوزه فرهنگی، دفتر نهاد و حوزه های آموزشی 
و اعضای محترم هیأت علمی نقش مهمی دارند. وزارت علوم نیز 
کارآفرینی که در حــال حاضر به عنــوان درس  درســی را بــه عنــوان 
عمومی ارائه می شــود، ایجاد کرده که به این معناســت که وزارت 

علوم هم در این زمینه دغدغه دارد.

سخن پایانی
یکی از بخش هایی که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومی باید روی 
آن کار شود، توزیع عادالنه منابع و امکانات در تمام کشور هست. 
گر بتوانیم شکاف طبقاتی را که بین اقشار مختلف هست پر کنیم  ا
و گروهی را که از امکانات کمتری برخوردار هستند به اصطالح وارد 
بازی کنیم، بدون شک آن ها هم دارای ایده، فکر و طرح هستند 
که می توانند برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه: 

نگاه ما، هدفمند کردن بودجه هاست

معاون دانشجویی دانشگاه یزد:

اقتصاد مقاومتی یعنی کارآفرینی و استقالل اقتصادی

راهبرد
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تعییــن اعضای هیــأت مدیره صنــدوق رفــاه اعضای 
هیأت علمی  مجمع عمومی عادی نوبت دوم صندوق رفاه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد، پنجم تیرماه در سالن منتظر 
قائــم دانشــگاه برگزار شــد و پــس از رای گیری اعضــای اصلی و 

علی البدل و بازرسان انتخاب شدند. 

کنکــور  آزمــون  یــزد  در  ۱۸هزارنفــری  علمــی  ماراتــن   
سراسری98، در تاریخ 13 و 14 تیرماه، همزمان با سراسر کشور 

در دانشگاه یزد نیز برگزار شد.
  

حضور خادمان و پرچم متبرک آستان قدس رضوی در 
دانشگاه یزد به همت هیأت امام هادی )ع( کارکنان دانشگاه 
یزد و به مناسبت دهه کرامت مراسمی با حضور خادمان حرم 

امام رضا)ع( روز 17 تیرماه در مسجد دانشگاه یزد برگزار شد.

تدویــن شــیوه نامه عضویت اعضای هیــأت علمی در 
واحدهــای پژوهشــی در ایــن آییــن نامــه کــه در 24 تیرمــاه 
اجرایی شد، اعالم شده است که اعضای هیأت علمی می توانند 

50 درصد زمان خود را در واحدهای پژوهشی بگذارنند.

ایجــاد دانشــکده مهندســی نســاجی در دانشــگاه یــزد 
گســترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف، در  شــورای 
تاریخ 31 تیر  با ایجاد دانشکده مهندسی نساجی در دانشگاه 

یزد موافقت کرد.

طرح احداث پارک صنعتی دانشگاه یزد نخستین جلسه 
کمیته راهبردی تاسیس پارک صنعتی دانشگاه یزد چهارشنبه 
19 تیرماه در دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

برگزاری بیســت وهفتمین نشســت کمیســیون دایمی 
هیأت امنای دانشــگاه یزد  این نشســت در روز پنج شــنبه 
27تیرماه به ریاست دکتر محمدحسین امید و با حضور اعضای 

حقیقی و حقوقی در سالن کنفرانس برگزار شد.

وکارگاه هــای  ملــی  همایــش  چهارمیــن  برگــزاری 
تخصصی نانو فناوری آیین افتتاحیه این همایش روز پنج 
شنبه 31 مرداد ماه با حضور اعضای هیأت علمی، دانشجویان 

و عالقه مندان در تاالر فرهنگ دانشگاه یزد برگزار شد. 

و  مطالعــات  دفتــر  بــا  آشــنایی  نشســت  برگــزاری 
همکاری هــای بین المللــی وزارت عتــف این نشســت در 
تاریــخ 26 تیــر  با حضور معاون این مرکز و تنــی چند از اعضای 

هیأت علمی دانشگاه یزد در تاالر اندیشه دانشگاه برگزار شد.

وبینار معرفی طرح پژوهشــی افــق 2020 اتحادیه اروپا 
برگــزار شــد  مرکــز خدمــات همــکاری بین المللــی 18تیرماه 
سمینار آنالین معرفی طرح پژوهشی افق 2020 اتحادیه اروپا را 

برگزار کرد و دانشگاه یزد نیز در این سمینار آنالین حضور یافت.

تدویــن شــیوه نامه فرصت مطالعاتــی اعضای هیأت 
کارآفرینی و ارتباط  گروه  علمی در جامعه و صنعت  رئیس 
با صنعت دانشــگاه یزد از تدوین و تصویب این شــیوه نامه در 
مردادمــاه به منظــور افزایش بهــره وری و کمک به رونق تولید 

خبر داد.

تیم های هفت سنگ دختران و هندپلو پسران دانشگاه 
یزد برگزیده شدند چهارمین المپیاد ورزش های همگانی 
کشــور، در تاریــخ 26 تــا 31 تیرمــاه در دانشــگاه  دانشــگاه های 
الزهرای تهران و بوعلی سینای همدان با حضور تیم های برتر 

ورزش همگانی سراسر کشور برگزار شد 

گردهمایی دانش آموزان و مشــاوران تحصیلی استان 
در دانشــگاه یزد این گردهمایی روز دوشنبه 14 مرداد ماه با 
حضور جمعی از داوطلبان کنکور سراسری و خانواده های آنان 

در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد.

برگزاری چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها 
کنفرانس روز پنجم تیرمــاه در تاالر فرهنگ دانشــگاه یزد  ایــن 
کرد و با برگزاری پنل های تخصصی عصر پنج شنبه  کار  آغاز به 

6 تیر ماه به پایان رسید.

 

نشست جداگانه نمایندگان دانشگاه یزد و سرپرست 
گــروه  سرپرســت دانشــگاه و رئیــس  ســفارت مجارســتان 
همکاری های علمی و بین المللی دانشــگاه یزد، روز دوشنبه 
14 مردادماه با سرپرست سفارت مجارستان در سالن وزارت 

علوم دیدار و گفتگو کردند.

مجموعه رسولیان به مجموعه مرتاض متصل می شود 
خانــه براری که حلقه واســط مجموعه رســولیان به مجموعه 
مرتاض هست، پس از طی فرآیند اداری و حقوقی در مردادماه، 

در دفتر خانه 38 یزد به نام دانشگاه یزد ثبت شد.

درخشش دانشجوی دانشگاه یزد در مسابقات جهانی 
کامپیوتر  گروه مهندسی  رباتیک حســین قدسی دانشــجوی 
دانشــگاه یــزد در مرداد ماه ســال جاری در مســابقات جهانی 

رباتیک کره جنوبی مقام پنجم را از آن خود کرد.

برگزاری مراسم جشن اصحاب رسانه و خبرگزاری ها 
در دانشگاه یزد  این جشن با حضور سرپرست دانشگاه یزد 
و جمعی از مسئوالن استان، روز پنج شنبه 31 مردادماه در تاالر 

دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار شد.

در هفتمین جشنواره ملی رویش: کانون های "بوی بهشت" 
و "سیر مطالعاتی شهید مطهری" دانشگاه یزد در این جشنواره 

که 7 و 8 شهریور برگزار شد، برگزیده شدند.

تیم بدمینتون دانشــگاه یزد بر سکوی سوم ایستاد  دور 
رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور 
روز های پنجشــنبه 31 مرداد و جمعه اول شــهریور در ســالن 
ورزشی امام علی دانشگاه یزد برگزار شد و تیم دانشگاه یزد در 

گروه ب قرار گرفت.  مکان سوم جدول رده بندی 

برگزاری دوازدهمین جشــنواره فرهنگی-دانشــگاهی 
حرکــت  این جشــنواره عصر پنج شــنبه 30 خــرداد با حضور 
هیأت رییسه دانشگاه، روسای دانشکده ها و فعاالن فرهنگی 

دانشجویی در تاالر دکتر جلیل شاهی برگزار شد.

نشریه برداشت؛ شایسته تقدیر شناخته شد  در یازدهمین 
جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور، نشریه برداشت 
به ســردبیری شایســته حاجــی بابایی عنوان شایســته تقدیر 

نشریات فرهنگی را کسب کرد.

کلیــات منشــور اخالقی دانشــجویان دانشــگاه یزد به 
تصویب رســید  در دویســت و بیســت و ششــمین نشســت 
کلیات این منشور  شــورای دانشــگاه یزد در تاریخ 17 شهریور، 

مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و تصویب شد. 

 موفقیــت ورزشــکاران تیــم دو و میدانــی دانشــگاه یزد   
تیــم دو و میدانــی دانشــگاه یــزد در مســابقات قهرمانــی لیگ 
باشگاه های کشور که روزهای 27 و 28 مرداد برگزار شد، به دو 

مقام نایب قهرمانی و یک مقام سوم امدادی دست یافت.

عضو هیأت علمی جوان دانشگاه یزد درگذشت  صبح 
کریمی زارچــی عضو هیأت  روز 12 تیرمــاه 98 دکتــر حمیدرضــا 
علمی دانشــکده مهندســی معدن و متالــورژی دانشــگاه یزد 

دارفانی را وداع گفت.

طرح ضیافت اندیشــه استادان برگزار شد   این طرح با 
موضوع ســبک زندگی اسالمی و با هدف ارتقای سطح علمی 
و جایگاه استادان و ایجاد فضای علمی و گفتگو محور دینی از 

تاریخ 15 تا 19 تیر به مدت 5 روز در دانشگاه یزد برگزار شد.  

برگزاری کارگاه تدوین آیین نامه معماری خشتی در 
دانشگاه یزد  کارگاه دو روزه تدوین آیین نامه معماری خشتی 
بــه میزبانی پژوهشــکده معماری بومی دانشــگاه یــزد از تاریخ 

11شهریور به مدت دو روز در یزد برگزارشد.

در  دانشــجویی  عالیــات  عتبــات  همایــش  برگــزاری 
دانشگاه یزد  این همایش عصر چهارشنبه 26 تیرماه در تاالر 

دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد برگزار شد.

برگــزاری دومین دوره طرح توانمنــدی صدف در یزد  
دومیــن دوره طرح توانمندی صدف روز جمعــه 25 مردادماه 
و با حضور معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس در تاالر 

دکتر جلیل شاهی برگزار شد.

 ثبــت نــام دانشــجویان ورودی جدید  در ســال تحصیلی
 98-99 تعــداد 106 دانشــجوی دکتــرا، 1217 نفــر دانشــجوی 
کارشناســی در  کارشناســی ارشــد و 1931 دانشــجوی مقطــع 

دانشگاه یزد پذیرش شده اند.

مروری بر خبرها
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دکتر بهمن کیانی
عضو هیأت علمی دانشکده منابع 

طبیعی و کویرشناسی 
)گروه محیط زیست(: ارتقای مرتبه 

به دانشیاری

دکتر مهدی شریفیان
عضو هیأت علمی پردیس علوم 

)دانشکده فیزیک(: ارتقای مرتبه به 
دانشیاری

دکتر سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی

عضو هیأت علمی پردیس علوم 
)دانشکده علوم ریاضی(: ارتقای 

مرتبه به دانشیاری

دکتر محمدعلی وحدت زاد
عضو هیأت علمی پردیس فنی و 

مهندسی )گروه مهندسی صنایع(: 
ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر فضل اله ادیب نیا
عضو هیأت علمی پردیس فنی و 

مهندسی )گروه مهندسی کامپیوتر(: 
ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر حسین محمدی منش
عضو هیأت علمی پردیس علوم 

)دانشکده شیمی(: ارتقای مرتبه به 
دانشیاری

علیرضا حیدری- کارمند
تاریخ بازنشستگی:

 15 تیر 1398

عباس محرومیه - کارمند
تاریخ بازنشستگی:

 5 شهریور 1398

دکتر سید مجید میر رکنی-عضو هیأت علمی

تاریخ بازنشستگی:
 16 شهریور 1398

ارتقای مرتبه  اعضای هیأت علمی  دانشگاه یزد:

بازنشستگان:

انتصابات:
دکتر علی دولتی:   مدیر کارگروه  تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی آمار 

دکتر امین حسین مرشدی:  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی 
دکتر عباسعلی حیدری:  دبیر کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده نظارت و ارزیابی موسسه های پژوهشی و فناوری  

دکتر سیده زینب عمادیان رضوی: سرپرست مرکز پژوهش بین المللی بادگیر 
دکتر حمیدرضا تودجی:  رییس بخش قدرت دانشکده مهندسی برق

ریاست دانشکده مهندسی برق  دکتر مصطفی شاه نظری درچه:  
مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده  دکتر زینب سلطانزاده:  

ابقا در سمت معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی  دکتر محمد رضا علمی:  
سرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی دکتر احمد کالته ساداتی:  

کز استان ها نایب رئیس مجمع روسای کمیسیون های معماری مرا دکتر محسن عباسی هرفته:  
دکتر محسن حکیمی بغدادآبادی: مسئول ارتباط دانشکده ها و گروه های آموزشی با جامعه وصنعت 

دکترسیدمجتبی حسینی بامکان: مسئول راه اندازی پژوهشکده علوم داده - رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشورهای چین وژاپن 
ابوالفضل فالح تفتی:   سرپرست اداره پذیرش 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد دکتر محمد تقی صادقی:  
دکتر عباسعلی جعفری نجف آبادی: عضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی و موسسات آموزش عالی آزاد 

سرپرست اداره نظارت بر چاپ و نشر دانشگاه مهری زینی:   
رییس بخش برنامه ریزی محیطی گروه جغرافیا  دکتر ایمان روستا:  

عضو شورای راهبری توسعه مدیریت استان  دکتر سیدمحمود زنجیرچی:  
دکتر محمدعلی محمد میرزایی بافقی:       مجری پروژه پارک صنعتی یزد

مسئول کمیته علمی فرهنگی ستاد برگزاری هفدهمین اجالس بین المللی پیر غالمان و خادمان حسینی دکتر قاسم بریدلقمانی:  
دبیر علمی کمیته علمی فرهنگی ستاد برگزاری هفدهمین اجالس بین المللی پیر غالمان و خادمان حسینی  دکتر مهدی سعادتمند:  

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دکتر سعید فتاحی:   
معاون آموزشی دانشکده فیزیک - رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشور روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر  دکتر محمدحسین معماریان:  

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیک  دکتر مهدی شریفیان:   
دکتر منصوره تاتاری ورنو سفادرانی: رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری های علمی کشور کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا 

معاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد   دکتر علیرضا رجبی پورمیبدی:  
مدیرمسئول نشریه نقد ادب معاصر عربی  دکتر فاطمه قادری:   

مدیرمسئول جدید نشریه خشک بوم دکتر فرهاد نژاد کورکی:  
سرپرست پارک علم و فناوری یزد دکتر محمد مهدی لطفی: 
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