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مقام معظ م رهبری: 
محیط دانشگاه ، محیط روشنفکری و دریچه های باز 

به سوی اندیشه های جهانی است

ریاســت جمـهوری: 
در دانشگاه ها باید علم در کنار نیازمندی های جامعه قرار بگیرد

تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده دانشگاه

در آیین تجلیل از پژوهشــگران برتر استان که روز پنج 
شنبه 21 آذرماه با حضور استاندار یزد، رئیس دانشگاه یزد 
و جمعی از مســووالن و فعاالن صنایع و محققان در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد، از سه 

پژوهشگر دانشگاه یزد تقدیر شد.
در این مراسم در بخش دانشگاهیان از دکتر بیژن دواز به 
عنوان پژوهشگر رتبه اول دانشگاه های گروه اول از دانشگاه 
یزد، در بخش هیأت علمی فناور برتر از دکتر محمدرضا 

اختصاصی و دکتر شهرام آقایی به عنوان پژوهشگر برتر 
اســتان از دانشگاه یزد تجلیل شــد و غرفه نمایشگاهی 
دانشگاه یزد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 

و فن بازار به عنوان غرفه برتر استان شناخته شد.

دکتر محمد مظلوم اردکانی و دکتر علی مصطفایی پور به 
عنوان یک درصد برتر دانشمندان جهان، دکتر سیدعلیرضا 
افشانی و دکتر سعید علیخانی پژوهشگران برتر دانشگاه ، دکتر 
نجما اسمعیل پور پژوهشگر نمونه دانشکده هنر و معماری، 
دکتر فرهاد نژادکورکی، پژوهشــگر نمونه دانشکده منابع 
طبیعی و کویرشناسی، دکتر حسین افراسیابی، دکتر عباس 
عسکری ندوشن و دکتر محمدحسین سرایی پژوهشگران 
نمونه پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دکتر علی بنویدی، 
دکتر عبــاس بهجت، دکتر حمیدرضا زارع پژوهشــگران 

نمونــه پردیس علوم، دکتر محمدمهــدی خبیری، دکتر 
محمدمهدی لطفی و دکتر مهدی فالح تفتی پژوهشگران 
نمونه پردیس فنی و مهندسی، دکتر سمیه قاسمی به عنوان 
پژوهشگر برگزیده جوان دانشگاه، دکتر فضل اهلل ادیب نیا و 
دکتر حبیب زارع به عنوان پژوهشــگران نمونه طرح های 
کاربردی، دکتر محسن حکیمی دبیر همایش راهکارهای 
رفع موانع فرهنگــی و اجرایی پایان نامه هــای کاربردی، 
مهدی شکیبامنش؛ دانشــجوی پژوهشگر برتر دانشکده 
هنر و معماری، مهدی ســپهری دانشجوی پژوهشگر برتر 

دانشــکده منابع طبیعی و کویرشناســی و نگار جلیلیان، 
مرجان صباغچی و اسماعیل بیگدلو دانشجویان پژوهشگر 
برتر پردیس علوم انسانی و اجتماعی، حسین نادب، ابراهیم 
قاسمیان، مسعود رضایی نسب دانشجویان پژوهشگر برتر 
پردیس علوم، امید جعفرپور، حسین محمدی انائی و مریم 
رضائی دانشجویان پژوهشگر برتر پردیس فنی و مهندسی 
و علیرضا محمود آبادی دانشجوی فناور برتر دانشکده هنر 
و معماری و محمد صادق مظفری طرح برتر دانشــجویی 

کارگاه نوآوری. 

انتخاب سه پژوهشگر برتر و نمونه استان از دانشگاه یزد

اسامی پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه در سال 98 



Email:public@offices.yazd.ac.ir 2 98 شماره 23 - پاییز مروری برخبرها

دانشجویان دانشگاه یزد صاحب سه مقام برتر شدند در 
سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان 
کشور حسین قدسی دانشجوی دانشگاه یزد در بخش تواشیح 
مقام دوم ملــی را از آن خود کرد. همچنین حبیب میرزایی 
در خوشنویسی و سیدمهدی شفاعتییان در حفظ 10جزء نیز 

صاحب مقام سوم شدند.

برگزاری  پنجمین  همایش  ملی  کاربرد  فناوری هسته ای 
در کشاورزی  و منابع طبیعی   پنجمین  همایش  ملی  کاربرد 
 فناوری هسته ای درکشاورزی  و منابع طبیعی ،  روز  چهارشنبه 
29  آبــان  ماه  با حضورمعاون  ســازمان  انرژی  اتمی  کشــور ، 
مسئوالن استانی  و  دانشگاه  یزد و  پژوهشگران  سراسر کشور در 

سالن  منتظر قائم دانشگاه یزد  برگزارشد.

 همایش تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی و کیفرشناسی
همایش تعامل حقوق کیفری با جرم شناسی و کیفرشناسی، 
روز چهارشــنبه 22 آبان ماه با سخنرانی دکتر علی حسین 
نجفی ابرندآبادی در دانشــگاه یزد و در حاشیه این همایش، 
اســتادان حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه های استان 
و دانشــجویان فعال در تولیت کتابخانه موقوفه علوم جنایی 
دانشگاه یزد با استاد علی حسین نجفی دیدار و گفتگو کردند. 

همایش راهکارهای رفع موانع پایان نامه های کاربردی در 
دانشگاه یزد  آیین همایش راهکارهای رفع موانع پایان نامه های 
کاربردی به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد 
و با حضور مدیران و صاحب نظران دانشگاه ، مسئوالن استانی و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی روز چهارشنبه 6 آذرماه در تاالر 

فرهنگ دانشگاه یزد برگزار شد.

نکوداشــت ابوالفضل زرویی نصرآباد در دانشــگاه یزد 
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت ادیب و طنزپرداز معاصر 
یزدی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، همایش ملی نکوداشت وی با 
حضور مسئوالن استان، پژوهشگران و طنزپردازان کشوری و 
استانی، دانشجویان و عالقه مندان، روز پنجشنبه هفتم آذرماه 

در تاالر فرهنگ یزد برگزار شد.

بازدید مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین از 
مرکز فناوری دانشگاه یزد مهندس مریم ملونی، مدیرکل 
دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری، 
شامگاه یکشنبه دهم آذرماه از مرکز فناوری دانشگاه یزد بازدید 

کرد. 

دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با دانشــجویان 
دانشگاه یزد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشور، عصر 
روز یکشنبه 19 آبان ماه با دانشجویان و تشکل های دانشجویی 

در تاالر دکتر جلیل شاهی دیدار و گفتگو کرد.
 

برگزاری ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران 
در دانشگاه یزد ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی 
ایران روز چهارشنبه اول آبان با حضور رییس و عضو انجمن 
فیزیولوژی گیاهی ایران، سرپرست دانشگاه یزد، پژوهشگران، 
محققان و دانشجویان رشته زیســت شناسی در تاالر دکتر 

جلیل شاهی آغاز به کار کرد.
روز باز دانشــکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد آیین 
افتتاحیه روز باز دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد، روز 
سه شنبه نهم مهرماه با حضور رییس پردیس فنی و مهندسی، 
رییس دانشکده مهندسی مکانیک، سرپرست مرکز رشد جامع 
دانشگاه یزد و دانشجویان در سالن اجتماعات پردیس فنی و 

مهندسی برگزار شد.

بازدید معاون وزیر علوم از مجموعه فناوری دانشگاه یزد
دکتر مســعود برومند معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری در حاشــیه سفرش به یزد سه شنبه ۳0 
مهرماه با حضور در دانشگاه یزد از مراکز فناوری و مهمانسرای 

سبز دانشگاه یزد بازیدکرد. 

مراســم بزرگداشت روز جهانی خاک  به مناسبت پنجم 
دسامبر روز جهانی خاک، مراسم بزرگداشت این روز به همت 
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و با همکاری 
سازمان جهاد کشــاورزی استان روز چهارشنبه 1۳آذرماه در 

تاالر شهید منتظرقائم دانشگاه یزد برگزار شد.

 کارگاه کسب و کار بازی سازی در دانشگاه یزد  به همت 
کارگاه نوآوری و حمایت دانشگاه نخستین رویداد کسب و کار 
بازی ســازی روز پنج شــنبه و جمعه 14 و 15 آذرماه سال 
جاری در کارگاه نوآوری دانشگاه یزد با حضور 40 نفر از شرکت 

کنندگان برگزار گردید.
 

 برگزاری همایش یک انگشــت عســل همایش ازدواج 
دانشــجویی استان با عنوان یک انگشــت عسل، شامگاه روز 
دوشــنبه 18 آذرماه بــا حضور رییس و معــاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشــگاه یزد، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در 

دانشگاه و دانشجویان در سالن غدیر برگزار شد.

دیدار رییس دانشــگاه یزد و سفیر ایران در مجارستان 
سفیر ایران در مجارستان و هیات همراه، روز شنبه 16 آذر ماه 
با مسئوالن دانشگاه یزد، نمایندگان شهرداری و پارک علم و 

فناوری یزد دیدار و گفتگو کرد.

 دانشــگاه یزد میزبان کارگاه آموزشی کارکنان دفاتر 
بین الملل دانشگاه های کشــور کارگاه آموزشی و مهارت 
افزایی کارکنان معاونت ها، ادارات و دفاتر همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری سراسر کشور، صبح روز چهارشنبه 

20آذرماه برای اولین بار در کشور برگزارشد.
 

دیدار رییس سازمان فضایی ایران و دانشگاهیان نشست 
مشترک رییس سازمان فضایی ایران و هیات همراه با رییس 
دانشگاه یزد و دانشگاهیان، روز چهارشنبه 20 آذر ماه در تاالر 

اندیشه برگزار شد.

حکم ریاست دانشگاه یزد صادر شد وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری صبح روز ســوم آذرماه با صدور حکمی دکتر قاسم 
بریدلقمانی را به ریاست دانشــگاه یزد برای مدت چهارسال 

منصوب کرد. 
 

موافقت وزارت علوم با ایجاد دانشکده مهندسی کامپیوتر 
در دانشگاه یزد شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 
وزارت عتف، با ایجاد دانشکده مهندسی کامپیوتردر دانشگاه 

یزد موافقت کرد.

آغاز به کار مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه یزد 
دانشگاه یزد به عنوان پنجمین دانشگاه کشور توانست مجوز 
فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان غیر ایرانی 
را از سازمان امور دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری 

دریافت کند.
 

اختصاص 10 بورســیه تحصیلی به ارمنستان در مقاطع 
مختلف تحصیلی سرپرست دانشگاه یزد و سفیر ارمنستان 
روز دوشنبه اول مهرماه با حضور در دانشگاه یزد با سرپرست 
دانشگاه یزد، مدیر همکاری های علمی و بین المللی، سرپرست 
دانشــجویان غیر ایرانــی و رابط بین الملل دانشــگاه یزد در 

کشورهای روسیه و حوزه دریای خزر دیدار و گفتگو کرد.

دو عضو هیات علمی دانشــگاه یزد، در بین دانشمندان 
یک درصد برتر دنیا قــرار گرفتند دو عضو هیات علمی 
دانشــگاه یزد، در بین دانشــمندان یک درصد برتر دنیا قرار 
گرفتندبراساس گزارش دریافتی از معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه یزد، دکتر علی مصطفایی پور و دکتر محمد مظلوم 
اردکانی بر اســاس پایگاه های اطالعاتی WOSو ESI موفق 
شدند در ســال 2019 بین یک درصد دانشمندان برتر دنیا 

قرار بگیرند. 

 بازدید سفیر کشور اوکراین از دانشگاه یزد سفیر کشور 
اوکراین سرگی بور ویلیاک و دبیرسوم سفارت اولگ شات روز 
شنبه 9 آذرماه با حضور در دانشگاه یزد با رییس این دانشگاه 

دیدار و گفتگو کردند.

دانشگاه یزد در رتبه 14 دانشگاه های غیرپزشکی کشور 
قرار گرفت بر اســاس ویرایــش 2020 رتبه بندی بهترین 
دانشگاه های جهان )یو.اس. نیوز(، ۳1 موسسه ایرانی در میان 
موسسه های برتر جهان قرار گرفتند و در این میان، دانشگاه یزد 
موفق به کسب رتبه چهاردهم در میان دانشگاه های غیرپزشکی 

ایران زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

کســب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی دکتر مهدی 
حسن زاده مقدم اباتری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
نساجی دانشگاه یزد، موفق به کسب جایزه علمی دکتر کاظمی 

آشتیانی بنیاد ملی نخبگان شد. 

برتری دانشــجویان دانشــگاه یزد در مسابقات استانی 
دفاع سه دقیقه ای مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات 
ملی دفاع ســه دقیقه  ای پایان  نامه  های دانشجویی با برتری 
دانشجویان دانشــگاه یزد، روز چهارشنبه سیزدهم آذرماه در 

محل دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر به کار خود پایان داد.
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انتصابات
دکتر محمد فرشی: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر ولی درهمی: معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه و عضــو کارگروه تخصصی و گروه 
بازدیدکننده مؤسسات پژوهشی و فناوری

دکتر علیرضا صدیقی انارکی: مدیر امور پژوهشی دانشگاه
دکتر هادی صفدر خانی: معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و رئیس پژوهشکده های 

سامانه های هوشمند
دکتر جمال برزگری خانقاه: دبیر هجدهمین همایش ملی حسابداری

دکتر حجت اهلل ذاکر زاده فروشانی: دبیر پانزدهمین کنفرانس آمار ایران
دکتر حسین افراسیابی: مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه و نماینده رئیس دانشگاه 

در کمیسیون معامالت، رئیس نظام پیشنهادهای دانشگاه 
دکتر محمدحسن فضایلی پور: مدیرگروه آموزشی مهندسی شیمی و پلیمر 

دکتر علیرضا فتوحی فیروز آباد: مدیر امور آموزشــی دانشگاه و عضو شورای بررسی موارد 
خاص

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی: معاون پژوهشی دانشــکده مهندسی معدن و متالوژی و 
رئیس پژوهشکده فناوری معدنکاری 

دکتر رضا دهقان: عضو شورای رفاهی دانشگاه 
دکتر بهمن کیانی: مدیر گروه پژوهشی رستنی های خشکبوم

دکتر وحیدرضا ابوطالبی: مشاور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
دکتر مهدی یزدیان دهکردی: رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر 

دکتر علی یزدانی راد: سرپرست پردیس مهریز
دکتر سعید پاک طینت مهدی آبادی: رئیس اداره دانشجویان غیرایرانی 

دکتر محمدرضا رضایی: مدیر گروه آموزشی جغرافیا 
دکتر قاسم امیریان: رئیس دانشکده مهندسی مکانیک 

دکتر محمدجواد عبقری: سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده نساجی 
دکتر محمدصالح اولیا: رئیس کمیســیون دائمی هیات امنای دانشــگاه ولی عصر )عج( 

رفسنجان
دکتر مجید شخصی نیائی: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

دکتر حمزه ترابی: رئیس دانشکده علوم ریاضی
دکتر عبدالمجید سودمندی: عضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدید کننده دانشگاه های 

پیام نور استان
دکتر عبدالحمید انصاری: مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
دکتر احسان لشگری: رئیس بخش آمایش سرزمین گروه جغرافیا 

دکتر عباس عسکری ندوشن، دکتر حمیدرضا ابوطالبی، دکتر حجت اهلل صادقی، دکتر 
علیرضا گرجی، دکتر ولی درهمی، دکتر علی توالیی و دکتر نجما اسمعیل پور: اعضای 

کارگروه اخالق در پژوهش
دکتر امیرجهانگرد رفسنجانی: دبیرکانون تفکر شهر هوشمند 

دکتر علی اصغر سمسار یزدی: دبیرکانون تفکر آب 
دکتر سیدرضا جوادیان: دبیرکانون تفکر سالمت اجتماعی 

دکتر حمید کبیری شاه آباد: عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان 
دکتر اسماعیل فرنود: رابط دانشگاه در کارگروه همکاری های علمی و بین المللی کشورهای 

فرانسه، لوگزامبورک و بلژیک 
دکتر ســیدمحمدعلی موســوی زاده: عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی 

ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

بازنشستگان

دکتر مهناز فرهمند
عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعی )دانشکده علوم اجتماعی(: 

ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر محسن خواجه امینیان
عضو هیــأت علمی پردیــس علوم 
)دانشــکده فیزیک(: ارتقای مرتبه به 

دانشیاری

دکتر مهدی رحیمی
عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعی )دانشــکده روانشناســی 
و علــوم تربیتی(: ارتقــای مرتبه به 

دانشیاری

هدایت ملکی - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
۳ مهرماه 98 

وحیدرضا سموات - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
2 آبان ماه 1۳98

عباسعلی باقرزاده - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
5 آبان ماه 98

سیدعبدالحمید کمالی - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
25 آبان ماه 98

احمدرضا خواجه - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
14 مهرماه 98

علی محمد دهقان تفتی - کارمند

تاریخ بازنشستگی:
28 مهرماه 98

دکتر زلفا زینل پور یزدی
عضو هیــأت علمی پردیــس فنی و 
برق(:  مهندسی  )دانشکده  مهندسی 

ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر داود شیشه بری
عضو هیــأت علمی پردیــس فنی و 
مهندســی )گروه مهندسی صنایع(: 

ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر علی محمد فضیلت فر
)دانشکده زبان های خارجی(

عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعی )دانشکده زبان و ادبیات(: 

ارتقای مرتبه به استادی

دکتر محمد سفید
عضــو هیــأت علمی پردیــس فنی 
مهندسی  )دانشــکده  مهندســی  و 

مکانیک(: ارتقای مرتبه به استادی

دکتر کاظم برزگر بفرویی
عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعی )دانشــکده روانشناســی 
و علــوم تربیتی(: ارتقــای مرتبه به 

دانشیاری

دکتر سعید عطار
عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی 
و اجتماعــی )گروه حقــوق و علوم 

سیاسی(: ارتقای مرتبه به دانشیاری

دکتر محمدرضا هوشمند اصل
عضو هیــأت علمی پردیــس علوم 
)دانشکده علوم ریاضی(: ارتقای مرتبه 

به استادی



مدیر مسئول و سردبیر: 
سعید دشتی زاد

مجری: شرکت پیام آراد یزد
شماره 23 - پاییز 98 

مدیر اجرایی: مهدی کارگر
دبیر تحریریه: مریم دره شیری
صفحه آرایی : مجتبی دهقانی

Email:public@offices.yazd.ac.ir

مشارکت  دانشگاه یزد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 98

آیین تجلیل از دانشجویان برگزیده دانشگاه در روز دانشجو


