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وﯾﮋه ﻧﻮروز ۱۳۹۵

ﻧﻮروز ﻣﺒﺎرک
ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾـﺮان

و

ﺗﺒﺮﯾﮏﮔﻔﺘﻪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏ را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﯾ

ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎد ﺻﺒﺢ و ﺑﻮی ﻧﻮروز

ژ
ه

ﺑﻪﮐﺎم دوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺖ ﭘﯿﺮوز

ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدت اﯾﻦ ﺳﺎل و ﻫﻤﻪ ﺳﺎل

ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎدت اﯾﻦ روز و ﻫﻤﻪ روز

ﭼﻮﻧﺮﮔﺲﭼﺸﻢﺑﺨﺖازﺧﻮابﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

ﺣﺴﺪﮔﻮ دﺷﻤﻨﺎن را دﯾﺪه ﺑﺮدوز

ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﺑﻮدﺳﺖ و ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮادر ﺟﺰ ﻧﮑﻮﻧﺎﻣﯽ ﻣﯿﻨﺪوز

ﻣﻨﻪ دل ﺑﺮ ﺳﺮای ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪی

ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ روز

ﭼﻮ آﺗﺶ در درﺧﺖ اﻓﮑﻨﺪ ﮔﻠﻨﺎر

"

دﮔﺮ ﻣﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ آﺗﺶ ﻣﯿﻔﺮوز

ﺑﻬﺎری ﺧﺮﻣﺴﺖ ایﮔﻞﮐﺠﺎﯾﯽ

ﺷ
ﻧ

ﻧﮑﻮﯾﯽﮐﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﻨﯽ از ﺑﺨﺖ

ا

ﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﮔﻮی ﺑﺪآﻣﻮز

درﯾﻐﺎ ﻋﯿﺶ اﮔﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﻧﺒﻮدی

درﯾﻎ آﻫﻮ اﮔﺮ ﺑﮕﺬاﺷﺘﯽ ﯾﻮز

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺗﺎرﯾﺦاﻧﺘﺸﺎر :اولﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه۱۳۹۵
ﻧﺴﺨﻪﭼﺎﭘﯽ

ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﺒﻼن را ﻧﺎﻟﻪ و ﺳﻮز

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻬﻢ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ

در ﺳﺎﻟﯽﮐﻪﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻬﻤﯿﻦﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ

در ﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ،اﺳـﺎﺗﯿﺪ و

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾـﺮان

ﻣﺤﻘﻘــﯿﻦ ﺣــﻮزه ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﺑﯿﻨــﺎﯾﯽ و ﭘــﺮدازش ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﻪ

در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.

اﻧﺠﻤــﻦ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻨﺪ .ﺿــﻤﻦ ﻗــﺪرداﻧﯽ از اﯾــﻦ ﺑﺰرﮔــﻮاران،

در اداﻣــﻪ،ﮔــﺰارش ﻣﺒﺴــﻮﻃﯽ از روﻧــﺪ

ﻣﻮﻓﻘﯿـــﺖ رواﻓـــﺰون آن ﻋﺰﯾـــﺰان را از ﺧﺪاوﻧـــﺪ ﻣﺘﻌـــﺎل

ﺑﺮﮔــﺰاری اﯾــﻦ ﻫﻤــﺎﯾﺶ در دﺳــﺘﺮس

آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ <<

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ <<

ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﻠﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹٤
ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﻓـﺖﻧﻤـﺎی
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر و آﻣﺎره ﻫﺎی ﻧﺮخ رد و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞﮔﻮاه آن اﺳﺖﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﻣﺠﻠـﻪ
ﺣﺪود  %۱٦اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﺎه و زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ رد ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻘﺎﻻتﺗﺎزهدرﯾﺎﻓﺖ

درﺣﺎلﺑﺎزﻧﮕﺮی

ﺑﺎزﻧﮕﺮیﺷﺪه

ﺷﺪه)ﺗﻌﯿﯿﻦداور(

)ارﺳﺎلﺷﺪهﺑﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(

)دوردومداوری(

۹

۱۰

۳

درﺣﺎلداوری
)ارﺳﺎلﺑﻪداوراندرﻣﺮﺣﻠﻪﻧﺨﺴﺖ(
ﺑﺪونداوری

ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞﯾﮏداوری

۱۱

۱۲

ﻣﺮدود
۶۲

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
۱۲

ﺗﻌﺪادﮐﻞﻣﻘﺎﻻت
درﯾﺎﻓﺘﯽ
۱۱۹
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ﻓﺮاﺧﻮان
از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮمﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
http:// www.ismvip.ir
Email: info@ismvip.ir

از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦﮔﺮاﻣﯽ دﻋﻮت ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ،
ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
وﯾﮋهﻧﻮروز۱۳۹۵

