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  ها،دانشجويان گروه برق از تمام مقاطع و وروديخطاب به 
  ، دوستانسالم

دانشجويان درباره مسائل آموزشي يـا علمـي گـروه ماننـد نحـوه               اتو پيشنهاد دنبال كردن انتقادات    
ظير  بسياري مسائل ن   ها و ، آزمايشگاه ارزيابي، طرح درس، چارت آموزشي، نحوه ارائه دروس و اساتيد آنها            

 ت علمي با دانـشجويان    أهاي تفريحي گروه، ارتباط اعضاي هي     تر مانند برنامه  ايظاهر حاشيه آن، يا مسائل به   
گوشه و كنـار  هاي دوستانه  گپ و گفت  هاي فعال، عملكرد مسئولين گروه ونظاير آن، در         ، تشكل كارشناسي

رسد كه نبود يك كانال انتقـاد و        نظر مي با اين حال، به     . هاي دانشكده يا تريا چندان كار سختي نيست       سالن
شـوند و   هـا پختـه نمـي      آن ايـده   در نتيجـه،  فكر نشوند و    صدا و هم  شود افراد هم   باعث مي  پيشنهاد منسجم 

مـسلم  . اين در نهايت باعث ضعف عملكرد دانشجويان و اساتيد خواهد شد          . برندهيچگاه راه به جايي نمي    
 و سـستي  سـكون تواند موجب  ميبازخوردهاادل جدي و پايدار  است كه در چنين سيستمي، عدم وجود تب       

  .تمام اعضاي آن سيستم شود

لذا شاخه تصميم گرفته است تيمي از دانشجويان صاحب ايـده و قلـم بـراي توليـد گزارشـات يـا                      
. باشـد هاي پراكنده بين دانشجويان مـي     هدف اين تيم بيان و انتقال آن زمزمه       . مقاالت تحليلي گرد هم آورد    

 موضـوع يـا موضـوعاتي را بـراي تحليـل            ،طرح اوليه به اين شكل است كه اعضاي تيم با توجه به شرايط            
كنند و پس از انجام تحقيقات و تبادل نظر در جلسات تيم، نتايج كار خود را در قالـب گـزارش                 انتخاب مي 

ساتيد گـروه قـرار خواهـد       مكتوبات توليدي اين تيم در اختيار دانشجويان و ا        سپس  . كننديا مقاله منتشر مي   
ها خواهند   قطعاً نخواهيم توانست ادعا كنيم كه اين مكتوبات انعكاس تمامي مسائل و تمامي ديدگاه              .گرفت

هـاي   كه البته اميد داريم تـا بـا تـشكيل كانـال            .هاي خاصي نيز بوجود خواهد آمد     گيريبود و مسلماً جهت   
وجه به شروع فعاليت انجمن علمـي بـراي توليـد يـك             خصوصاً، با ت  . مشابه ديگر، اين نقص برطرف گردد     

هاي درخور تحسين مديريت گروه برق براي باال بردن سطح ارتبـاط            صنفي و همچنين تالش   -نشريه علمي 
  .نمايداندازي نزديك ميدانشجويان با گروه، چنين چشم

خـر نـام آن را       براي اين تيم به سختي دچـار شـديم و در آ            ي مناسب  نام  انتخاب نكته ديگر آنكه در   
 از طريـق    شـاخه لطفاً در صورت تمايل بـراي همكـاري بـا ايـن تـيم، بـا                  !انتخاب نموديم " Xتيم  "موقتاً  

sb.fum@ieee.orgتماس بگيريد .  
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