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 خبرنامه به خبر ارسال راهنمای

 

 شوند تهیه شاخه به شرح زیر هایفعالیت یکلیه مورد در توانندمی دانشجویی هایشاخه خبرهای .1

 و علمی سخنرانی ،IEEE Day همایش برگزاری: گردهمایی و آموزشی و علمی سمینار کنفرانس،

 ... کشوری و ایمنطقه انجمنی، و ایشاخه بین ای،شاخه درون هایگردهمایی

 ... و دانشگاهی درون مسابقات ،IEEEXtreme ،IEEEmadC مسابقه برگزاری: مسابقات

 هایطرح در مشارکت دیگر، نهادهای یا علمی هایانجمن با همکاری: هامشارکت و هاهمکاری

 ... و پژوهشی آموزشی،

 ... و مسابقات در مقام کسب برتر، شاخه تقدیر، قابل شاخه اعضا، تعداد رشد: افتخارات

 ... و زیست محیط به کمک نشریه، ایجاد: هافعالیت سایر و خدمات

 کلمه ای باشد. 700یا  500،  250متن خبر باید در قالب یک متن  .2

 . شوند ارسال Word فایل قالب در خبرها یکلیه .3

 شودمی تقاضا. باشد شده تراز Justify حالت در و 13 آن اندازه ،B Nazanin قلم نوع همچنین، .4

 برای همچنین .فرمایید رعایت را (Ctrl + Shift + 4, or 3, or 2) فاصلهنیم خبرها، نگارش هنگامبه

 .باشد 12 آن اندازه و Times New Roman قلم نوع انگلیسی هایعبارت یا هاکلمه

 تصاویری که در متن خبر استفاده میکنید را نیز با کیفیت اصلی درون یک پوشه قرار دهید. .5

و  Word) شامل متن خبر در قابل  zip پسوند با شدهفشرده فایل یک قالب در را خود اخبار کلیه .6

 همچنین، .نمایید ارسال  newsletter@ieee.org.ir الکترونیک پست بهپوشه حاوی تصاویر (، 

 (. شود اضافه مشاور ایمیل ،Cc بخش در) شود ارسال هم مشاور به همزمان ارسالی ایمیل

 برای هر خبر یک ایمیل جداگانه ارسال نمایید. .7

. شود ذکر الکترونیک پست عنوان در خبر ارسال تاریخ همراه به دانشجویی شاخه نام شودمی تقاضا .8

 .شد نخواهند بررسی شده ذکر قالب بدون دریافتی موارد

 :دانشجویی شاخه اخبار ارسال برای الکترونیک پست عنوان نمونه یک

University of Tehran_1400.03.26 

 

 مطالعه را گزارش این خبر، تهیه از قبل لطفاً. استشده داده قرار زیر در قبول مورد خبر از اینمونه .9

 .فرمائید
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 شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز در سال گذشته توانست با افزایش چشمگیر متوسط نرخ رشد تعداد اعضای شاخه دانشجویی 

این شاخه دانشجویی فعالیت های مختلفی شامل برگزاری  96برابر نسبت به دوره قبل برساند. در سال  15خود را به 

در فروردین ماه آغاز و در  "در متلب ش پردازش تصویرآموز"های آموزشی و مدیریتی داشته است. سومین دورۀ دوره

و  "سمینار آموزشی علوم شناختی"به پایان رسید.  در اردیبهشت ماه سمینارهای مختلفی شامل  96اردیبهشت 

و  "کارگاه مدیریت شخصی"های خرداد و تیر برگزار شد. در ماه "کارگاه های کارآفرین دانشگاه را صنعتی کنیم"

دورۀ "تیرماه برگزار شد.  13در  "IEEE سمینار معرفی انجمن"برگزار شد.  "الکترونیککارگاه آموزش فنی برق و "

تیرماه تا اول شهریورماه با  21از  "جلسه( 13آموزش زبان )آماده سازی مهارت رایتینگ در آزمون آیلتس به مدت 

 20مردادماه تا  17جلسه از  10در  "آموزش مقدماتی متلب"استقبال چشمگیر دانشجویان همراه بود. دوره تابستانی 

توسط جناب  "محاسبات علوم شناختی"شهریورماه برگزار شد. به دلیل استقبال دانشجویان، دومین سمینار آموزشی 

مدرسه "با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز  96مرداد برگزار گردید. در تابستان  10آقای دکتر اعرابی در تاریخ 

 "کارگاه آموزشی پردازش تصویر و آموزش عمیق"برپا شد و در این دوره  "فناوری نوینتابستانی مهندسی پزشکی و 

همایش کارآفرینی استارتاپ "توسط سرکار خانم رضایی )خزانه دار شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز( ارائه شد. 

ماه برگزار شد. در ادامۀ این وم آبانتوسط آقای دکتر دهقانی از دانشگاه دابلین ایرلند در تاریخ س "بایدها و نبایدها

ماه به بازدید از مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز )شتاب دهنده آبان 4همایش افراد شرکت کننده در تاریخ 

 دیموند( دعوت و با چندین استارتاپ نوپا آشنا شدند.
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