
 

 شده از شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا )س(ی خبر ویرایشپیوست: نمونه

 وز مهندس در دانشگاه الزهرا )س(؛مراسم بزرگداشت ر یبرگزار عنوان:

 ۱۲تا  ۱۰ساعت  ۱۳۹۶اسفند  ۶ کشنبهی :یبرگزار زمان

که به عنوان روز  است یطوس نیالدریخواجه نص یرانیاسفندماه زادروز دانشمند بزرگ ا 5 خبر: متن
و روز مهندس توسط شاخه  یطوس نیالدریمراسم بزرگداشت خواجه نص .استشده یگذارمهندس نام

و مشارکت  وتریکامپ یمهندس ییدانشجو -یانجمن علم ی)س( با همکار دانشگاه الزهرا IEEE ییدانشجو
 ۱۳۹۶اسفند  ۶ کشنبهیدانشگاه در روز  نیا یو مهندس یدانشکده فن ییدانشجو-یعلم یهاانجمن ریسا

 انیدانشجونفر از  ۳۰۰و حضور  رینظیو با استقبال ب شد برگزار یتوران کتردر سالن د ۱۲تا  ۱۰ساعت 
 .روبرو شد یو مهندس یدانشکده فن

 ران،یا یاسالم یجمهور یپخش قرآن و سرود مل 
 خچهیدر مورد تار ک،یمکان یدانشگاه در گروه مهندس یعلم تایعضو ه ،یدکتر سامانسخنرانی  

 ،رانیدر ا یمهندس
 ،به دخترش نیچاپل یخواندن نامه چارل 
شد که پرداخته یو مهندس یفن انیو مشکالت دانشجو عتراضاتا رامونیپ یطنز پیکل شینما 

 ،قرار گرفت انیمورد استقبال دانشجو

منظور حل به انیو دانشجو نیمسئول انیمراسم، تعامل م نیا یبرگزار یاصل هایهدفاز  یکی 
جامه « خواهم ساخت یراه ایو  افتیخواهم  یراه ای» یمشکالت موجود بود تا به شعار مهندس

 ،عمل پوشانده شود

 ،یخوانمسابقه لب یبرگزار 

 ه،زند یسنت یقیموس یو اجرا زیجوا یاهدا 

 IEEE ییسابق شاخه دانشجو سیموسس و رئ یلیسادات اسماع هیاز سرکار خانم مرض ریتقد 

 ،شانیدانشگاه الزهرا )س( به پاس زحمات ارزنده ا

دانشگاه که موفق به کسب مقام اول  نیا وتریکامپ ییدانشجو-یانجمن علم یاز اعضا یقدردان 
 ،شده بودند یدر جشنواره حرکت کشور ریتقدابلو مقام ق یدر جشنواره حرکت درون دانشگاه

و  یفن یدانشکده انیدانشجو یبه تمام ادبودیبه رسم  ایهیهد یو اهدا یادگاریگرفتن عکس  
 یمهندس
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 .۱۲خاتمه مراسم در ساعت  

 هایاز تشکل یادیو روز مهندس با مشارکت تعداد ز یطوس نیالدریبزرگداشت خواجه نصمراسم 
ها تشکل نیا نیگسترده مشترک ب یهاتیفعال سازنهیدانشگاه همراه بود که خود زم نیفعال ا ییدانشجو

مباحث  یجمله سلسله جلسات معرف زا یآت یهادانشگاه الزهرا )س( در برنامه IEEE ییو شاخه دانشجو
 .شد یآموزش هایکالس یو برگزار یتخصص ی، پخش مستندات همراه نقد و بررسICT حوزه یتخصص

 :هاعکس

 (IEEEبالگ بخش ایران  –مجله پرتو ها )پس از انتشار در عکس یریقرارگ محل

 صحرانورد هیهان :سندگانینو/سندهینو

 


