پیوست :نمونهی خبر ویرایششده از شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)
عنوان :برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه الزهرا (س)؛
زمان برگزاری :یکشنبه  ۶اسفند  ۱۳۹۶ساعت  ۱۰تا ۱۲
متن خبر 5 :اسفندماه زادروز دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی است که به عنوان روز
مهندس نامگذاری شدهاست .مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس توسط شاخه
دانشجویی  IEEEدانشگاه الزهرا (س) با همکاری انجمن علمی -دانشجویی مهندسی کامپیوتر و مشارکت
سایر انجمنهای علمی-دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه در روز یکشنبه  ۶اسفند ۱۳۹۶
ساعت  ۱۰تا  ۱۲در سالن دکتر تورانی برگزار شد و با استقبال بینظیر و حضور  ۳۰۰نفر از دانشجویان
دانشکده فنی و مهندسی روبرو شد.

پخش قرآن و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران،
سخنرانی دکتر سامانی ،عضو هیات علمی دانشگاه در گروه مهندسی مکانیک ،در مورد تاریخچه
مهندسی در ایران،
خواندن نامه چارلی چاپلین به دخترش،
نمایش کلیپ طنزی پیرامون اعتراضات و مشکالت دانشجویان فنی و مهندسی پرداختهشد که
مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت،
یکی از هدفهای اصلی برگزاری این مراسم ،تعامل میان مسئولین و دانشجویان بهمنظور حل
مشکالت موجود بود تا به شعار مهندسی «یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت» جامه
عمل پوشانده شود،
برگزاری مسابقه لبخوانی،
اهدای جوایز و اجرای موسیقی سنتی زنده،
تقدیر از سرکار خانم مرضیه سادات اسماعیلی موسس و رئیس سابق شاخه دانشجویی IEEE

دانشگاه الزهرا (س) به پاس زحمات ارزنده ایشان،
قدردانی از اعضای انجمن علمی-دانشجویی کامپیوتر این دانشگاه که موفق به کسب مقام اول
در جشنواره حرکت درون دانشگاهی و مقام قابلتقدیر در جشنواره حرکت کشوری شده بودند،
گرفتن عکس یادگاری و اهدای هدیهای به رسم یادبود به تمامی دانشجویان دانشکدهی فنی و
مهندسی

خاتمه مراسم در ساعت .۱۲
مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با مشارکت تعداد زیادی از تشکلهای
دانشجویی فعال این دانشگاه همراه بود که خود زمینهساز فعالیتهای گسترده مشترک بین این تشکلها
و شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه الزهرا (س) در برنامههای آتی از جمله سلسله جلسات معرفی مباحث
تخصصی حوزه  ،ICTپخش مستندات همراه نقد و بررسی تخصصی و برگزاری کالسهای آموزشی شد.
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