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مقام معظ م رهبری: 
رویکرد مصرف کنندگِی علم را باید به رویکرد تولید علم تبدیل 

کنیم.

ریاســت جمـهوری: 
هرتوانایی که داریم از علم و دانش و دانایی است.

کادرهــای  رییــس دانشــگاه یــزد بــا قدردانــی از خدمــات 
کرونــا  کشــور در مقابلــه بــا بیمــاری  بهداشــتی و درمانــی 
)کوویــد-۱۹(، از نامگذاری یکــی از خیابان های اصلی این 

دانشگاه به نام مدافعان سالمت خبر داد.

رییس دانشــگاه یزد با اشــاره به اینکه در این روزها اقشــار 
مختلــف مــردم، ســازمان ها، نهاد هــا و بــه ویــژه پزشــکان 
کادر درمانــی کشــور در خط مقــدم مبارزه با  و پرســتاران و 
گیر کرونا قرار دارند، زحمات شبانه روزی آنان را  ویروس فرا
که با از خودگذشتگی و ایثار همراه است، حرکتی قهرمانانه 

و بسیار ارزشمند توصیف کرد..
کادر  کــرد: با تالش  دکتر قاســم بریدلقمانــی ابراز امیدواری 
کشور و همکاری تمامی سازمان ها و ارگان ها و به  درمانی 
کشــورمان بتوانیم بر ایــن چالش جهانی  ویــژه مردم عزیز 

فائق آییم.

و  پزشــکان  محافظتــی  و  ایزولــه  گان هــای  تولیــد  کارگاه 
پرستاران به همت دانشکده نساجی دانشگاه یزد و کارگاه 
دوخت دانشگاه امام جواد )ع( در دانشگاه یزد و با هدف 
کادر درمانی اســتان در  تأمین بخشــی از نیازهای ضروری 

حال فعالیت است.

کرونا و اعالم نیاز دانشگاه  کارگاه در پی شیوع بیماری  این 
کادر  علوم پزشــکی یــزد برای تامین پوشــش های ایمنــی 
درمانی در محل دانشکده نساجی دانشگاه یزد دایر شده 

است.
کارگاه جهت پرتودهی به پژوهشگاه علوم و  تولیدات این 
فنون هسته ای یزد ارسال شده و به تایید مرکز پرتونگاری 

انــرژی اتمی و بیمارســتان شــهید صدوقی می رســد. این 
کاماًل رایــگان و در قالــب یک فعالیت  لباس هــا به صــورت 

خیریه در اختیار کادر درمانی استان قرار خواهد گرفت.
از  تــا ۲۰۰ دســت  کارگاه، روزانــه ۱۵۰  ایــن  توانایــی تولیــد 
که در روزهای آینده با بسیج  گان های بیمارستانی اســت 

کثر ظرفیت خواهد رسید. تمام امکانات موجود، به حدا

 نامگذاری یک خیابان در دانشگاه یزد به نام »مدافعان سالمت«

تولید لباس گان پزشکان و پرستاران به صورت خیریه در دانشگاه یزد 

شکست زمستان کرونا با بهار همدلی و پیشگیری
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افتخار آفرینی دانشــجویان دانشگاه یزد 
در مسابقات ورزشــی منطقه۶ کشور  در 
مســابقات قهرمانــی دانشــجویان منطقــه 6 
کاراتــه و تکوانــدو  کشــور و در رشــته های شــنا، 
دانشــجویان دانشــگاه یــزد مقام های برتــر را از 
کردند.در رشــته شــنای دختران تیم  آن خــود 
دانشــگاه یــزد نایب قهرمان رقابت ها شــد.  در 
که به  کاراتــه قهرمانــی پســران نیــز  مســابقات 
میزبانــی دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد، تیــم 
دانشگاه یزد پس از تیم های دانشگاه اصفهان 
کاربــردی اصفهــان به مقام  و دانشــگاه علمی 
سوم رســید. همچنین در مســابقات تکواندو 
کســب یک  نیــز تکوانــدوکارن دانشــگاه یــزد با 
مدال طال و یک نقره و چهار برنز بر سکوی سوم 

ایستادند.

آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی در 
سال جاری  آخرین جلسه شــورای فرهنگ 
عمومــی، عصــر روز چهارشــنبه 7 اســفندماه 
بــا حضــور نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام 
جمعه یزد، استاندار یزد و اعضای این شورا به 

میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد.

الگوبرداری دانشگاه کاشان از دانشگاه یزد 
در حوزه دانشجویی  نمایندگانی از دانشگاه 
کاشــان ظهر امــروز چهارشــنبه ۲3بهمن ماه با 
هدف آشنایی با امکانات و تجهیزات دانشگاه 
یزد و الگوبرداری از آن برای خدمت رسانی بهتر 

به دانشجویان، از این دانشگاه بازید کردند.
کارشناســان امــور  در ایــن بازدیــد مســئوالن و 
خوابگاه ها، امور دانشجویی و فناوری اطالعات 
کاشان از پردیس های خوابگاهی ۱ و  دانشگاه 
کردند و در جریان نحوه  ۲ دانشــگاه یزد دیدن 
کنترل تــردد موجود در  اســتفاده از گیت هــای 
پردیس های خوابگاهی و نحوه خدمت رسانی 

به دانشجویان قرار گرفتند.

پیکر مرحوم دکتر ابویی تشییع و به خاک 
سپرده شد پیکــر مرحوم دکتر محمد حسین 
گــروه مهندســی  ابویــی؛ عضــو هیــأت علمــی 

صنایــع دانشــگاه یــزد، عصــر روز چهارشــنبه 
۲3بهمن ماه با حضــور بازماندگان و جمعی از 
دانشگاهیان و آشنایان آن مرحوم در خلدبرین 

ک سپرده شد.  و در قطعه خانوادگی به خا
شادروان دکتر محمدحســین ابویی، عصر روز 
گفت  سه شنبه ۲۲ بهمن ماه دار فانی را وداع 
و مراسم یادبود وی روز دوشنبه ۲8 بهمن ماه 

نیز در مسجد دانشگاه یزد برگزار شد.

تیم والیبال دانشــگاه یزد دوم شــد  در 
مســابقات قهرمانــی دختران منطقه 6 کشــور 
کــه از تاریــخ ۱7 تــا ۲۲ بهمــن مــاه بــه میزبانــی 
کاشــان برگــزار شــد، تیــم والیبال دانشــگاه یزد 
کرد. هانیه  مقام دوم این مســابقات را کســب 
خوش بین، ارغوان حســینی، زهــرا مرصادی، 
مریم ابراهیمی، محیا صلواتی، زینب مظفری، 
مائــده  خبــاززاده،  فاطمــه  جــوکار،  محبوبــه 
محمــدی، مریــم وفایــی، زهرانصراصفهانــی و 
مریم رامین فر از اعضای تیم والیبال دانشــگاه 
یزد بودند که به مربیگری ســلیمه عسکری در 

این دوره از رقابت  ها حضور داشتند.

 

 تیم بدمینتون پسران دانشگاه یزد قهرمان 
شد مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه 
شش ورزش کشور در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه 
جاری بــه میزبانی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
کــه تیــم بدمینتــون دانشــگاه یــزد  برگــزار شــد 
موفق به کسب مقام اول و تیم های اصفهان و 

شهرکرد به ترتیب دوم و سوم شدند. 

ســفر زوج های دانشجوی دانشگاه یزد به 
مشــهد مقدس تعــداد ۱3۰ نفــر از زوج های 
دانشــجوی دانشــگاه یــزد، عصــر روز دوشــنبه 

مشــهد  ســفر  عــازم  جــاری  بهمن مــاه   ۲8
مقدس شــدند.برنامه های تفریحی و برگزاری 
کارگاه های آموزشــی با حضور استادان مسائل 
خانــواده از برنامه های جنبی این ســفر زیارتی 

سه روزه بود.

شــناگران دانشــگاه یزد بر سکوی سوم 
شــنای  قهرمانــی  مســابقات  ایســتادند 
دانشجویان منطقه 6 کشور از ۱6 تا ۱۹ بهمن ماه 
به میزبانی دانشــگاه شــهرکرد برگزار شد، که در 
کسب  پایان تیم پسران دانشگاه یزد موفق به 
مقام سوم شد.تیم دانشگاه یزد در این دوره از 
رقابت ها با 6 ورزشــکار شــرکت کرد که در پایان 
کسب 3۰7 امتیاز بعد از دانشگاه اصفهان و  با 

پیام نور اصفهان قرار گرفت.

اعطــای مجوز برگــزاری ســمپوزیوم و 
اسکوالرشــیب به استاد دانشگاه یزد دکتر 
سعید علیخانی، استاد دانشکده علوم ریاضی 
کســب مجــوز برگزاری  دانشــگاه یــزد موفق به 
مینــی ســمپوزیوم و دریافــت اسکوالرشــیپ از 
کنگره ریاضیات در اسلوونی  طرف هشــتمین 

شد. 

نایب قهرمانی تیم کشــتی دانشگاه یزد 
دانشــجویان  کشــتی  قهرمانــی  رقابت هــای 
ورزشــی  المپیــاد  انتخابــی  6کشــور  منطقــه 
دانشجویان کشور با نایب قهرمانی تیم کشتی 

دانشگاه یزد به پایان رسید.
در این رقابت ها که از ۱۲ تا ۱4 بهمن ماه جاری 
بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان در دو بخــش 
فرنگــی و آزاد برگــزار شــد، تیــم دانشــگاه یــزد با 
کار و بــه مربیگــری منصــور ملک زاده  ۱۱ ورزش 
کبــر علیخانــی بــه مصــاف  و سرپرســتی علــی ا

حریفان رفت. 

برگزاری سمینار سواد: دیروز، امروز، فردا 
در دانشگاه یزد

به مناسبت هفته سوادآموزی، انجمن علمی 
پژوهــش و رفــاه اجتماعی با همــکاری انجمن 
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علمی جمعیت شناسی سمینار سواد: دیروز، 
امروز و فردا را روز سه شنبه سوم دی ماه در تاالر 

علوم اجتماعی دانشگاه یزد برگزارکرد.

 تیم دانشــگاه یزد در مسابقات کارکنان 
دولت پیروز شــد در رقابت هــای فوتســال 
که روز هفتم بهمن  کارکنان دولت در یزد  بین 
مــاه در ســالن ورزشــی شــهدای رحمــت آبــاد 
برگزار شد، تیم دانشگاه یزد توانست با نتیجه 
پــرگل 7 بــر3 بر تیــم بنیاد شــهید پیروز شــود.
مهدی رحیمی، غالمعلی مظفری، سیداحمد 
موسوی، کاظم مندگاری، حامد امراللهی، روح 
اهلل طاهریان، سید کاظم طباطبایی، حسین 
صمدی،احمــد زندوانیــان، حمیدرضا باقری 
و حســن دهقان نیری از اعضای تیم دانشگاه 
که به سرپرســتی رجبعلی ســاقی و  یــزد بودند 
کرم غریبی و وحیدرضا سموات  مربیگری خدا

در این دوره از رقابت ها حضور داشتند. 

برگزاری دومین همایــش ملی معماری 
فضاهای دانشگاهی در دانشگاه یزد دومین 
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی در 
تاریخ ۱7 و ۱8 دی ماه با حضور معاون اداری و 
مالــی و مدیــرکل اداره کل نظارت بر طرح های 
عمرانــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
معــاون وزیر مســکن و شهرســازی، مســئوالن 
کشــوری و اســتانی و دانشــجویان در تاالر دکتر 

جلیل شاهی برگزار شد. 

 همکاری دانشــگاه یزد در برگزاری یک 
کنفرانس بین المللــی در تونس   نهمین 
کاربــردی در  کنفرانــس بین المللی تحقیقــات 
نساجی و مواد ۲3 و ۲4 آبان ماه ۱3۹۹ در شهر 
کشــور تونس با همکاری دانشکده  موناســتیر 
مهندســی نساجی دانشــگاه یزد برگزار خواهد 

شد. 
عالوه بر دانشگاه یزد، دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی از کشورهای تونس، رومانی، پرتغال، 
فرانسه و ایران و انجمن های علمی بین المللی 
تخصصی نســاجی AUTEX و BASTE نیز در 

برگــزاری این رویــداد معتبر مشــارکت خواهند 
داشت.

 
بازسازی سالن جلسات ساختمان عدل با 
مشارکت دکتر حسین ضیاء  با مشارکت دکتر 
حسین ضیاء، عضو هیأت علمی پیشکسوت 
دانشگاه یزد، سالن جلسات ساختمان عدل 
در پردیس علوم انسانی و اجتماعی بازسازی و 

به فناوری روز مجهز می شود. 

دانشگاه یزد در ردیف پنج دانشگاه سرآمد 
در توســعه سرمایه انســانی  در هفتمین 
کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، 
از دانشــگاه یزد به عنوان یکی از پنج دانشــگاه 

سرآمد در این حوزه تقدیر شد.
کــه بــا هــدف بررســی نقش  در ایــن کنفرانــس 
فنــاوری نویــن در آمــوزش و یادگیــری منابــع 
انســانی برگــزار شــد، عــالوه بر دانشــگاه یــزد، از 
دانشــگاه شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، 
فردوســی مشــهد و دانشــگاه شــیراز نیــز تقدیر 

شد.

بازدید هیأت رییسه دانشگاه یزد از مرکز 
منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری و 
پایگاه ISC هیأت رییسه دانشگاه یزد با هدف 
توســعه ی همکاری های علمــی و تحقیقاتی، 
روز چهارشــنبه یازدهــم دی مــاه ۹8 از مرکــز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه 
اســتنادی علــوم جهــان اســالم )ISC( بازدیــد 

کردند. 

تیم دانشجویی دانشگاه یزد در مسابقات 
ملی - دانشجویی بتن سوم شد   دانشگاه 
یــزد در بخــش مســابقات ملــی دانشــجویی 
که در حاشــیه بیســت و دومین همایش  بتن 
ملی ســالیانه انجمــن علمــی بین المللی بتن 
گرایش بتن  شــاخه ایران برگزار شد، رتبه سوم 

متخلخل را کسب کرد.  

رســاله دانشجوی دانشــگاه یزد، یکی از 
سه رساله منتخب معرفی شد در چهارمین 
کنفرانــس ملــی مدیریــت منابــع انســانی و در 
کلیــه  دانشــجویی  برتــر  رســاله های  بخــش 
کشــور در حوزه مدیریت منابع  دانشــگاه های 
انســانی و رفتــار ســازمانی، رســاله دکتــر مونــا 
اســماعیل  زاده دانش آموخته رشــته مدیریت 
بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع 

انسانی با عنوان طراحی مدل سنجش دانش 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه  ها و مؤسسات 
آموزش عالی ایران به عنوان یکی از ســه رساله 
منتخب طرح پارســا انتخاب شــده و از ایشان 

تقدیر به عمل آمد.

اولیــن آزمون الکترونیک پایــان ترم در 
دانشگاه یزد برگزارشد با همکاری مدیریت 
امور فناوری اطالعات و مدیریت امور آموزشــی 
دانشــگاه یــزد اولین آزمــون الکترونیــک پایان 
تــرم این دانشــگاه بــا هدف الکترونیــک کردن 
فرایندها و در راستای اهداف دانشگاه سبز روز 

یکشنبه ۲۲دی ماه برگزار شد.

ســفر هیأت اســتانی یزد به دانشــگاه 
جنوب غرب چین  به دعوت رییس دانشــگاه 
جنوب غرب چین و رییس انجمن ایرانشناسی 
کامــل هزینه های  این دانشــگاه، و با پوشــش 
اقامــت در چیــن، دکتــر قاســم بریدلقمانــی، 
رییس دانشگاه یزد به همراه دکتر محمدعلی 
حداد مدیر همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه یزد و دکتر محمدباقر اولیاء مدیر امور 
بین الملــل دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزد در 
تاریخ ۱6 تا ۱۹ دی ماه از دانشــگاه جنوب  غرب 
کز وابسته به آن بازدید کردند.  کشور چین و مرا

امضای توافق نامه اجرایی تبادل دانشــجو 
بین دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای 
ایتالیا در راستای اجرایی شدن تفاهم  نامه بین 
دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای ایتالیا 
که در سال گذشته منعقد شده بود، مقدمات 
تبادل دانشجو میان این دانشگاه ها با امضای 

توافق نامه در اسفندماه جاری آغاز شد.
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دکتر کاظم کمالی علی آباد
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده منابع 
کویرشناسی )گروه مدیریت  طبیعی و 
مناطــق خشــک و بیابانــی(: ارتقــای 

مرتبه به دانشیاری 

دکتر محمدصالح احمدی
فنــی  پردیــس  علمــی  هیــأت  عضــو 
مهندســی  )دانشــکده  مهندســی  و 

نساجی(: ارتقای مرتبه به دانشیاری 

دکتر محمد اسالمی کالنتری
علــوم  پردیــس  علمــی  هیــأت  عضــو 
)دانشــکده فیزیک(: ارتقــای مرتبه به 

دانشیاری

دکتر ولی درهمی
فنــی  پردیــس  علمــی  هیــأت  عضــو 
مهندســی  )دانشــکده  مهندســی  و 

کامپیوتر(: ارتقای مرتبه به استادی 

دکتر جمال برزگری خانقاه
علــوم  پردیــس  علمــی  هیــأت  عضــو 
انسانی و اجتماعی )دانشکده اقتصاد، 
مدیریت و حسابداری(: ارتقای مرتبه 

به دانشیاری 

دکتر رضا دهقان
فنــی  پردیــس  علمــی  هیــأت  عضــو 
مهندســی  )دانشــکده  مهندســی  و 
معــدن و متالورژی(: ارتقــای مرتبه به 

دانشیاری 

محمد جعفر احرامپوش- کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 1 بهمن ماه 98 

محمدرضا فالطونی - کارمند 
تاریخ بازنشستگی 2 بهمن ماه 98 

مولود مافی- کارمند 
تاریخ بازنشستگی- 6 بهمن ماه 98 

دکتر غالمرضا بردبار
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت

تاریخ بازنشستگی: 12 بهمن ماه 98 

رمضانعلی بابایی - کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 19 اسفندماه 98 

جعفر جمشیدی - کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 20 اسفندماه 98 

محمد علی کریمی - کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 24 اسفندماه 98 

ابوالفضل عاشق طوسی- کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 25 اسفند ماه 98 

سید عباس یاسینی- کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 25 اسفندماه 98 

محمدحسن اقبالی زارچ - کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 25 اسفند 98

فاطمه رفیعی خرانق - کارمند 
تاریخ بازنشستگی: 28 اسفند ماه 98 

بازنشستگان

ارتقای مرتبه اعضای  هیات علمی دانشگاه یزد

انتصابات
دکتر قاسم بریدلقمانی: رییس کارگروه آموزش ستاد راهبردی میراث شهر جهانی 

دکتر علیرضا صدیقی انارکی: عضو حقیقی کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری 

 دکتر مهدی فالح تفتی: عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری 

دکتر مرتضی ودود: رییس اداره آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یزد 
دکتر سیدمحمد مشتاقیون: معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی 

دکتر عیسی محمودی: معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم ریاضی 
دکتر فرحناز آیتی زاده، دکتر حمید عباسی بافقی، دکتر ولی درهمی، محمد علیزاده و 

فائزه نجفی: اعضای شورای ورزشی دانشگاه
دکتر وحید رنجبر بافقی: سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کامپیوتر  

دکتر محمدرضا صادقیان شاهی: دبیر شورای معاونان دانشجویی منطقه شش کشور
علیرضا شــاکر اردکانی: دبیر منطقه 6 آموزش عالی کشــور و عضو شــورای سیاســتگذاری 

مناطق منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم
دکتر عباسعلی حیدری: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

کویر شناســی و ریاســت  دکتــر بهمن کیانی: معــاون پژوهشــی دانشــکده منابع طبیعــی و 
پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی 

کارگروه تخصصی   دکتر حمید    رضا آریانپور و دکتر ســید ابوالقاسم میرحســینی: عضو 
دانشگاه های آزاد اسالمی

دکتر عباس موحدی نسب: عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی و فرهنگیان
کز علمی و کاربردی   دکتر محمد فرشی: عضو کارگروه تخصصی مرا

دکتر محمدتقی صادقی: عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی و فرهنگیان 

دکتر مجید شخصی نیایی: عضو کمیته اجرایی نظام پیشنهادها 
 دکترسیدمحسن موسوی: رییس گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

دکتر سعید حسنی: رییس گروه برنامه ریزی توسعه و آمایش دانشگاه معرفی 
دکتر محمدتقی گل محمدی شورکی: مدیر گروه آموزشی معارف اسالمی 

دکتر محمدرضا نجاریان: دبیر اولین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان وکودکان در 
فضای مجازی

عبدالخالق ابویی: سرپرست اداره امور تغذیه 
دکتر محمد جواد عبقری: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی 

دکتر آناهیتا رشــتیان: مدیرگــروه آموزشــی مرتــع و آبخیــز داری دانشــکده منابــع طبیعی و 
کویرشناسی

دکتر محمدحسین مختاری: مدیرگروه آموزشی احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 دکتر علی اکبر تدین: نماینده ریاســت و عضو شــورای برنامه ریزی طــرح تحول همکاری 

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت 
دکتر محســن هادی زاده، دکتر مهدی رضاییان، دکتر حبیب زارع احمدآبادی، دکتر 
حمید میرجانی، دکتر بهمن کیانی، دکتر رسول روزگار و دکتر علیرضا صدیقی انارکی: 
کشور با  اعضای شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه ها  و موسسات پژوهشی 

جامعه و صنعت
دکتر عباس مزیدی: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

 دکتر محمدمهدی خبیری: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
 دکتر رسول روزگار: مدیر تحصیالت تکمیلی

دکتر سیدمحمود زنجیرچی: عضو کمیته آموزش منابع انسانی
دکتر محمدمهدی جلیلی: رییس بخش دینامیک و کنترل در دانشکده مکانیک 

علیرضا عارف نژاد: سرپرست امور نقلیه و نظارت بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی 
 دکتر علی روحانی: مشاوره حوزه معاونت دانشجویی 



سردبیر: سعید دشتی زاد
مجری: شرکت پیام آراد یزد

ویراستار: مهری زینی
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مدیر اجرایی: مهدی کارگر
دبیر تحریریه: مریم دره شیری
صفحه آرایی : مجتبی دهقانی
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اقدامات انجام شده برای مقابله با شیوع کرونا در دانشگاه یزد
 تشکیل کمیته ویژه کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در دانشگاه یزد
 لغو کلیه مراسم دانشگاه و گردهمایی های دانشجویی در اسفند ماه

 تعطیلی استخر سرپوشیده و کلیه سالن های ورزشی این دانشگاه
 عملیات ضدعفونی کردن سراهای دانشجویی و اتوبوس های دانشگاه یزد

 برگــزاری کارگاه آموزشــی را ه های پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونــا در مرکز 
بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه

 کاهش ساعت کار اداری بر مبنای مصوبه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا
 برگزاری کالسهای درس به صورت مجازی از طریق سامانه سامیاد

  فعال سازی سامانه جدید و پیشرفته آموزش دانشگاه یزد
  فعالیت های داوطلبانه تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد در تامین 

 خدمات و تجهیزات مورد نیاز 


