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  استاندارد و الگوي سايت هاي شاخه دانشجويي

، براي يكپارچه سازي، نظم و تعامل بيشتر سايت هاي شاخه دانشجويي دانشگاه هاي  IEEE با توجه به استاندارد هاي جديد سايت بخش ايران

موارد موظف اند اندازي كرده و  انشگاه خود را راهسايت شاخه دانشجويي د مي بايستايران، شاخه هاي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور 

  :قرار دهندقابل دسترس) در سايت خود  رعايت كرده و قسمت هاي خواسته شده را (در صفحه اي مناسب و زير را

(بهتر است نسخه فارسي نيز تهيه  طراحي شودزبان انگليسي  به  در درجه ي اول سايت هاي شاخه دانشجويي بايد: زبان انگليسي -1

 اري شود).ذو بارگ

درنظر گرفته شده است كه دانشگاه ها شجويي قابل ذكر است كه بخشي در سايت بخش ايران براي اخبار شاخه هاي دان •

بخش ايران به زبان انگليسي است،  اخبار شاخه هاي دانشجويي فقط به  IEEEبه اين كه سايت  در حال حاضر با توجه

صورت انگليسي پذيرفته خواهد شد و در بخش مذكور به نمايش در خواهد آمد. در صورت تمايل به انتشار خبر شاخه 

بخش راي بخش ايران، موضوع، لينك و متن خبر خود را به زبان انگليسي و فارسي ب IEEEدانشجويي خود در سايت 

 .نماييدارسال 

 

 .به همراه عكس بليقهيئت رئيسه دوره هاي و اطالعات : تاريخچه اي از تشكيل شاخه دانشجويي تاريخچه -2

شاخه  عضو و افراد مسئول كنوني در صورت نياز عكس)هيئت رئيسهاطالعات (: شاخه دانشجويي هيئت رئيسه و مشاور -3

  .(هيئت علمي مسئول)شجويي دانشگاه و مشاور شاخه دان دانشجويي

 .در سال هاي متمادي و در حال حاضر : تعداد اعضاي شاخه دانشجوييتعداد اعضا -4

و همچنين  ليست و اطالعات دقيق تمامي كارگاه ها و كنفرانس هاي برگزار شده به همراه عكس آن ها :كارگاه ها و كنفرانس ها -5

 در حال برگزاري بر روي سايت قرار گيرد.

 كسب نموده است. كه از ابتداي تاسيس شاخه دانشجويي دانشگاه خود تا به حال: ليست جوايز و افتخاراتي جوايز و افتخارات -6

 .و گلگشت هاي برگزار شده IEEE dayليست برنامه هايي نظير تور :مختص شاخه بازيد علمي گلگشت ها و برنامه هاي -7

  .گالري عكس از برنامه ها و رخداد هاي انجام شده در شاخه دانشجويي دانشگاه :عكس ها -8

برگزار كرده و اطالعات،  ررا در تاريخ هاي مقر و...) مقاله نويسي مسابقه( ياخه هاي دانشجويي موظف اند مسابقات: شاتمسابق -9

 .نمايد سايت خود اعالم شرايط و نتيجه مسابقه را از طريق وب

را  ارسالي بخش ايران كميته دانشجويي، مقررات و آيين نامه هايهر شاخه مي بايست اساسنامه مصوب  :و آيين نامه ها نامهاساس -10

 .خود قرار دهد وب سايتدر 

) شاخه خود را تشكيل داده Chapters: در صورتي كه مجامع تخصصي دانشجويي (دانشجويي )Chaptersمجامع تخصصي ( -11

 ايد، اطالعات آن را در وبسايت قرار دهيد.

: سايت هاي شاخه دانشجويي دانشگاه ها موظف اند كه پيوند هاي زير را به نحو مناسبي (يا در صفحه اي لينك هاي الزامي -12

 :داشته باشندجداگانه و يا در كنار وبسايت خود) 
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  سامانه هاي بخش ايران و شاخه هاي دانشجويي ديگر دانشگاهها. •

  


