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 بسمه تعالی

 سالم و احترامتقدیم  با 

 مقدمه

خنرانی، س )در چهار کمیتهماهه رویدادهای اجتماعی برگزار شده در معاونت اجتماعی انجمن فارغ التحصیالن  5گزارش  

مانی حاضر، زدر برهه  19گردد. آن چه که روشن است ظهور اپیدمی کوید پیوست ایفاد میدر فایل ( فرهنگی، گردشگری، و ورزش

های اجرا شده ههای مجازی سوق داده است. برنامهای تدارک دیده شده در حوزه اجتماعی را به سمت تهیه و اجرای برنامهبرنامه

شده است.  مجازی انجمن فارغ التحصیالن پوشش داده انهسامو در  Sharifeventsصفحه اینستاگرامی در اغلب به صورت آنالین 

ین در نجمن و همچدر صفحه آپارات ان Sharifeventsعالوه بر  صفحه اینستاگرامی ها و برخی دیگر از برنامههای اجرا شده سخنرانی

غییر روند اجرای ت در طی هستیم کهما واقف به این موضوع . اند)که به تازگی ایجاد شده است( بارگذاری شده یوتیوپ انجمنصفحه 

. در این بوده است هایی همراهبا کاستی ها، گاها اجرای برنامههای کامال حضوری به رویدادهای مجازیرویدادهای اجتماعی از برنامه

یات حاصل شده در ربو تج از حمایت و پشتیبانی شما عزیزان کمال تشکر را داریم. امیدواریم که با حضور موثرتر شما عزیزان راستا

 های ارزشمندی در این حوزه برداشته شود.گام این دوران

در  جتماعیامعاونت حوزه  در برگزار شده های مجازیبرنامهدر زمینه  بازخوردهای شمانظرات و  ما همواره منتظر دریافت

 .سپاسگزاریمهمکاری شما توجه و . پیشایش از هستیمهای بعدی برگزاری هرچه بهتر برنامه جهت

 

 

 

                                                                                                                                      

 خسرقی مانه سلخیس                                                                                             

 اجتماعی انجمن فارغ التحصیالن عاونم                                                                                            

 مهندسی شیمی 93دانش آموخته دکتری ورودی 
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 1399فروردین ماه  -1

 

 

 با آقای دکتر علینقی مشایخیبرنامه شماره یک گفتگوهای اجتماعی در کمیته فرهنگی  1-1

در  فروردین ماه 28و در تاریخ  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص یفرهنگ تهیتوسط کم گفتگوهای اجتماعیاولین برنامه 

میهمان  است. 99این برنامه اولین برنامه مجازی اجرا شده در انجمن در سال  اجرا شد.با موضوع شیوع کرونا و کنترل آن  18ساعت 

در مورد سناریوهای شیوع کرونا،  مدیریت و اقتصاد شریف موسس و هیئت علمی دانشکدهمدعو آقای دکتر علینقی مشایخی 

در  و برگزار شد دانشگاهاین سخنرانی در . ی خود را مطرح کردندهاو تحلیل هابینیونا و سیاست مهار کرونا پیشامواج پی در پی کر

به هنگام  sharifevents صفحه اینستاگرامیسه صفحه اینستاگرامی عمران شریف، صنایع شریف، و مکانیک شریف پخش زنده شد. 
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نفر به صورت زنده این  120برنامه به صورت زنده در این صفحه انجام نشد. حدودا  و پوشش مشکل شد دچارشروع این برنامه الیو 

)دبیر کمیته دانشکده صنایع(  سرداریحاجی و خانم مهندس  نوربخش برنامه مهندساین اجرای در  ی گفتگو را دنبال کردند.برنامه

 .مشارکت داشتند
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 1399اردیبهشت ماه  -2

 

 

 

 از کرونا خروج از رکود حاصلبا موضوع  51گزارش سخنرانی شماره    1-2

آقای دکتر انجام شد.  18در ساعت  99ماه اردیبهشت  15دوشنبه در روز  99این سخنرانی به عنوان اولین سخنرانی در سال 

برگزاری برنامه گفتگو اجتماعی با پس از  .برگزار نمودندخروج از رکود حاصل از کرونا با عنوان  را سخنرانی علینقی مشایخی این

کنندگان در برنامه مبنی بر برگزاری برنامه دیگری با آقای دکتر به جهت بررسی آقای دکتر مشایخی پیشنهاداتی از طرف شرکت

نامه در این برترتیب داده شد.  51تر موضوع و بررسی تحلیل های انجام شده دریافت شد و در این جهت جلسه سخنرانی شماره جامع
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این سخنرانی در محل از دیدگاه آقای دکتر مشایخی پوشش داده شد.  و احتماالت پیش رو راهکاری مناسب برای خروج از کرونا

، خانم مهندس کریمی، آقای مهندس نوربخش، خانم دکتر کیانی )دبیر کمیته سخنرانی() نفر از اعضای کمیته 4انجمن برگزار شد و 

وی کالس، اینستاگرام و آپارات به  سامانهبرنامه در سه  ی این سخنرانی مشارکت داشتند.برگزار درو آقای مهندس آتش جامه( 

های شرکت کنندگان در الیو توسط تعداد محدودی از پرسشبا توجه به زمان باقی مانده در انتهای برنامه صورت زنده پخش شد. 

 بسیاری از این سخنرانیبازخوردهای مثبت  بازدید کردند و ت زندهبه صور از این برنامه نفر 252 پاسخ داده شد. حدود سخنران

 دریافت شد. 

 

 

 برنامه شماره یک با هنرمندان شریف در کمیته فرهنگی    2-2

در ساعت  ردیبهشتا 19و در تاریخ  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص یفرهنگ تهیتوسط کم اولین برنامه با هنرمندان شریف

آهنگساز و  حسین سلیمانی )دانش آموخته عمران شریف وب ترتیب آقایان ن شریفی الیفارغ التحص سه نفر از اجرا شد. 21:30

رکستر کالسیک و رهبر ا شریف MBAنوازنده کمانچه و سرپرست گروه موسیقی سایه سار(، یکتا یزدانی فرد )دانش آموخته صنایع و 

ظیم کننده و مدرس حقیقی )دانش آموخته علوم کامپیوتر شریف، خواننده ، آهنگساز و تن شریف، خواننده و نوازنده ویولن( و محمد

حوه عالقمندی و نبه شنیدن  از این برنامه یبخش .به عنوان هنرمندان عرصه موسیقی میهمان برنامه بودند تئوری موسیقی و سلفژ(

رای زنده آقای ت. بخش دیگری از این برنامه اختصاص به اجارغ التحصیالن در عرصه موسیقی اختصاص یافای این فشروع کار حرفه

نوربخش هندس برنامه ماین اجرای در ئوهای ارکستر شریف داشت. صورت جداگانه و پخش قسمتی از ویدسلیمانی و محمد حقیقی به 

 .مشارکت داشتند
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 : سفر به جنوب ویتنامسفر مجازی 1برنامه شماره   3-2

در ساعت  اردیبهشت 22و در تاریخ  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص گردشگری تهیتوسط کم اولین برنامه سفر مجازی

سفر و  ی هرگونهبر توقف برگزار تصمیم با توجه به ظهور اپیدمی کرونا در برهه حاضر در جلسه کمیته گردشگری اجرا شد. 21:30

ندس علی بیگ مجازی با یکی از اعضای کمیته گردشگری آقای مهشروع سفر  .ه شدبرگزاری تجربه سفر به صورت مجازی قرار گرفت

لیل انتخاب دآقای بیگ رضایی در مورد . ن به جنوب ویتنام انجام شدمکاترونیک شریف در مورد سفر ایشا رضایی دانش آموخته

ن منطقه صحبت والت غذایی آجات و  محصهای و تنوع غذایی و میوهریزی برای سفر، جاذبهجنوب ویتنام  برای سفر، نحوه برنامه

ه صورت زنده بنفر این برنامه را  40حدود  ن پخش شد.یی از سفر ایشاهاکردند. در حین صحبت آقای بیگ رضایی تصاویر و فیلم

 .نوربخش مشارکت داشتند برنامه مهندساین اجرای در  تماشا کردند.
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 1399ماه  خرداد -3

 

 99گزارش مربوط به فراخوان خرداد   1-3

 
های رنامهفراخوانی برای جلب مشارکت در جهت ارتقا ب 1399شریف در خردادماه  صنعتی انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه

هنگی، گردشگری، های فرالتحصیالن و دانشجویان دانشگاه در حوزهی فارغهای جامعهانجمن و همچنین در جهت استفاده از ظرفیت

از طریق تکمیل فرم  د. از کلیه فارغ التحصیالن و دانشجویان عالقمند و فعال در هر حوزه دعوت به عمل آمد تاو ورزشی ارسال نمو

 د. م نماینانجمن فارغ التحصیالن اعالمربوط به حوزه فعالیت مورد عالقه در فراخوان مشارکت نموده و همکاری خود را با 

نفر  17برای دریافت مشارکت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل بیانگر تعداد  99رماه تی 20تا  99خرداد  20ی زمانی یک ماهه از بازه

آوران و مربیان دارای گواهینامه در مربوط به مدال نفر مشارکت در حوزه ورزش )فراخوان ورزش 9هنگی، مشارکت در حوزه فر

مربوط به فارغ التحصیالن دارای تجربه کار  تعداد نفر در حوزه گردشگری )فراخوان گردشگری 18های مختلف ورزشی(، و رشته
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ای و گواهینامه تور لیدری و همچنین فارغ التحصیالن عالقمند به همکاری داوطلبانه با انجمن( بود. نتایج حاصل از فراخوان حرفه

با افراد مشارکت کننده در جداول زیر گزارش شده است. با افراد مشارکت کننده در فراخوان گردشگری ارتباط برقرار شد. در ادامه 

 .در فراخوان فرهنگی و ورزشی ارتباط برقرار خواهد شد

 

 ورزشیافراد شرکت کننده در فراخوان 
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 فرهنگیافراد شرکت کننده در فراخوان 
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 گردشگریافراد شرکت کننده در فراخوان 
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 سفر مجازی: سفر به آفریقا 2برنامه شماره    2-3

 21ر ساعت د ماهخرداد 4و در تاریخ  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص گردشگری تهیتوسط کم دومین برنامه سفر مجازی

در مورد  شریفاجرا شد. دومین سفر مجازی با دبیر کمیته گردشگری آقای مهندس عبدالرضا وتر دانش آموخته دانشکده شیمی 

ا تور، قبایل و افراد قبیله، ن به آفریقا انجام شد. آقای مهندس وتر در دلیل انتخاب آفریقا برای سفر، تجربه سفر ببیان تجربه سفر ایشا

های از ای و حیات وحش منطقه صحبت کردند. در حین صحبت آقای مهندس وتر تصاویر و فیلمهای منطقهسوم، جاذبهآداب و ر

سلخی مشارکت تر دکخانم برنامه این اجرای در نفر این برنامه را به صورت زنده را تماشا کردند.  42حدود  ن پخش شد.سفر ایشا

 .داشتند

 

 با موضوع تغییرات اجتماعی بر اثر کرونا 52گزارش سخنرانی شماره    3-3

 99ماه خرداد 7 در روز دوشنبه با موضوع تغییرات اجتماعی بر اثر کرونا 99سخنرانی در سال  دومین این سخنرانی به عنوان

راهبردی  ه ریزیمشاور برنام ،استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتیمحمد فاضلی انجام شد. سخنران مدعو آقای دکتر  18ساعت 

ه در مورد تغییرات ایجاد در این برنام .بودند  رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، و و توسعه پایدار وزیر نیرو

پوشش داده  اضلیهای مناسب برخورد در این دوران از دیدگاه آقای دکتر فو روش کرونا شده در مورد مناسبات اجتماعی در دوران

به صورت زنده  Sharifevents وی کالس و اینستاگرام سامانهاین برنامه در دو . برگزار شد لی دفتر کار آقای دکتر فاضاین سخنرانی در شد. 

از  نفر 120 حدودپاسخ داده شد.  های شرکت کنندگان در الیو توسط سخنراندر انتهای برنامه تعداد محدودی از پرسشپخش شد. 

 .نوربخش مشارکت داشتند برنامه مهندساین اجرای در . کردند بازدید زندهمه به صورت این برنا
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 چالش عکس   4-3

ز خانواده شریف و نطینه در دوران کرونا برگزار کرد. اچالش عکسی را با محوریت تجارب قرکمیته فرهنگی انجمن فارغ التحصیالن 

گرام و یا آدرس صفحه اینستابه دو تیر  15خرداد تا  15در بازه زمانی یک ماهه بین های خود را عکس درخواست شد که عالقمندان

شارکت جمعی ارسال کردند. برای جلب م ها رااعضای کمیته برای شروع کار اولین عکس ایمیل انجمن برای کمیته ارسال کنند.

این چالش  فارغ التحصیل در 10. در حالت کلی ها هم به عنوان نمونه برای چالش در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شدعکس

آرشیو در  های دریافتی به صورتام استوری شدند. در نهایت هم عکسمشارکت کردند. عکس های دریافتی هر هفته در اینستاگر

 .سلخی مشارکت داشتند دکتر این چالش خانماجرای در  صفحه اینستاگرام قرار گرفت.
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 اکبر ترکان آقای دکتر دیدار با بزرگان 14شماره گزارش برنامه    5-3

شود، یم یزیرنامهبر النیانجمن فارغ التحص یفرهنگ تهیبا بزرگان که توسط کم دارید یهاسلسله برنامهبرنامه از  نیچهاردهم

که روز  دارید نیا در اختصاص داشت. فیشر یدانشگاه صنعت کیرشته مکان 1349 یورود لیاکبر ترکان، فارغ التحص دکتر یبه آقا

 ،یریش محمود مهندس انیشستا برگزار شد، آقا یگذارهیشرکت سرما رهیمد أتیدر دفتر ه یخردادماه سال جار 20سه شنبه 

 یاهعمد بخش نوربخش حضور داشتند. نیآرممهندس و  یگلزار یابوعل مهندس ،یمسعود صدقمهندس  انفر،یمحمد عطرمهندس 

در  شانتیلاز دوران مسئو ینقاط عطف شانیترکان داشت و ا دکتر یآقا یتیریاختصاص به تجارب مد دار،ید نیا یهااز صحبت

 .ردندبرنامه، برشم نیو مخاطبان آنال نیحاضر یرا برا یو وزارت دفاع و راه و ترابر الم،یهرمزگان و ا یاستاندار
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 با موضوع رویکرد داده محور برای پیشگیری از کرونا 53گزارش سخنرانی شماره     6-3

شد. سخنران  انجام 18در ساعت  99ماه  خرداد 21چهارشنبه در روز  99سخنرانی در سال  سومیناین سخنرانی به عنوان 

سرپرست  وپژوهشگر پژوهشگاه رویان ، ) مهندسی کامپیوتر شریف هیئت علمی دانشکده دکتر علی شریفی زارچی مدعو آقای

رگزار شد. در این برویکرد داده محور برای پیشگیری از شیوع کرونا بودند و سخنرانی با عنوان  («ماسک»تیم طراحی اپلیکیشن 

دهد و نوع رار میدر مورد اپلیکیشن ماسک، ایده اولیه این طرح، نوع اطالعاتی که این اپلیکیشن در اختیار کاربر قبرنامه 

حل ستاد مرکزی این سخنرانی در م. بود ا وزارت بهداشت مبنی بر دریافت اطالعات بیماران کروناییهای انجام شده بهمکاری

حه آپارات و و در صف شداینستاگرام برگزار  وی کالس و انجام شد و برنامه در دو سامانهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ها پاسخ رانهای شرکت کنندگان در الیو توسط سخنپرسش در انتهای برنامه تعداد محدودی از. یوتیوپ انجمن بارگذاری شد

سلخی  خانم دکترو نی خانم دکتر روشاین برنامه  اجرای در کردند. به صورت زنده بازدید نفر از این برنامه  58داده شد. حدود 

 .مشارکت داشتند

 

 

 سفر مجازی: سفر به هند 3برنامه شماره    7-3

 21خرداد در ساعت  26و در تاریخ  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص گردشگری تهیتوسط کم سومین برنامه سفر مجازی

اجرا شد. سومین سفر مجازی با آقای مهندس محسن محمد قمی دانش آموخته دانشکده مهندسی شیمی شریف در مورد بیان تجربه 

دارای سابقه حرفه ای در حوزه گردشگری هستند و  آقای مهندس محمدقمی از فارغ التحصیالن. به هند انجام شد ایشانسفر 

گواهینامه تور لیدری دارند. ایشان تجربه طراحی و برگزاری سفرهای داخلی و خارجی و همکاری با تورهای مختلف را داشتند. آقای 

ت کرده بودند، ن در این سفر شرکنی که تحت لیدری ایشامهندس محمدقمی در مورد سفر خود به هند در کنار چند تن از کسا

صحبت کردند. در حین صحبت آقای  ایهای منطقهجاذبهو  جشن رنگ در هند، آیین مرده سوزی ،جامعه هندی آداب و رسوم



 Alum-SR-99-01                 99سال  زارش معاونت اجتماعیگ              

 

17 
 

تماشا کردند. نفر این برنامه را به صورت زنده را  87پخش شد. حدود  به هند ایشانهای از سفر تصاویر و فیلم مهندس محمد قمی

 نوربخش مشارکت داشتند. خانم دکتر سلخی و آقای مهندسدر اجرای این برنامه 

 

 99خرداد گزارش مسابقات نردبانی تنیس    8-3

ردن ک نیگزیجا دهیخواه اریمهندس نعمت زاده و مهندس خ آقایان یبا همفکردبیر کمیته ورزشی آقای مهندس رایمند 

 تیاوب سدر  یند. جداول مسابقات نردباعملی کردن 99در خرداد ماه را  یبا مسابقات انفراد فیشر یمسابقات نردبان

GlobalTennisNetwork.com ه ساخت تیوب سا نیدر ا فیشر سیتن کنانیباز یبرا ایسامانه. شدو متمرکز  یراهبر ،یزیبرنامه ر

و واتس  یتلگرام از همه دوستان عضو گروه .ه شدشکل داد تیوب سا این روش آن در نیبا ساده تر ار فیشر یو مسابقات نردبان شد

 ریندس خمه یبا کمک و هفکر توسط آقای مهندس رایمند نیو قوان به عمل آمد تیدعوت به ثبت نام در وب سا فیشر سیاپ تن

 تا امروز تیوب سا بر اساس آمار .شدگروه منتشر  در و یساز ادهیپ زین تیو در وب سا شد دهیتدارک د یمسابقات نردبان یخواه برا

 است. برگزار شده هاتعداد زیادی از این بازیصورت گرفته و  کنانیباز یدعوت از سو 28 نفر در این گروه عضو شده و  20

بر عهده  یشود. داوریانجام م کنانیزمان مسابقه و محل توسط خود باز نییتع ف،یاست که انتخاب حر نیروش ا نیا یایاز مزا

ها و یباز شده میتنظ نیبصورت خودکار بر اساس قوان تیکنند. وبسایرا ثبت م ازاتیتام یخودشان است و خودشان پس از باز

 کند.یرا جابجا م یبندرده
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 1399ماه تیر -4

 

 ستون پنجم توسعه در ایران کرونا ؛با موضوع  54زارش سخنرانی شماره گ   1-4

 5/2به مدت  18، ساعت  99ماه تیر 10شنبه در روز سه  ستون پنجم توسعه در ایران کرونا ؛ا موضوع این سخنرانی ب

نظریه پرداز توسعه، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، و مولف چندین استاد  محسن رنانیانجام شد. سخنران مدعو آقای دکتر ساعت 

یط ایجاد شده بر اثر های مختلف  ناشی از شراتوسعه و رشد ایجاد شده در زمینه بودند. در این برنامه در مورد کتاب در حوزه اقتصاد

 این برنامه در دو سامانهشد.  صحبتاز دیدگاه آقای دکتر فاضلی  های موجود برای توسعه در شرایط کروناو همینطور پتانسیل کرونا

های شرکت کنندگان در الیو توسط در انتهای برنامه تعداد محدودی از پرسش. وی کالس و اینستاگرام به صورت زنده پخش شد
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 بازخوردهای بسیار خوبی از این الیو دریافت شد. کردند.نفر به صورت زنده از این برنامه بازدید  337پاسخ داده شد. حدود  سخنران

 آقای مهندس نوربخش، خانم دکتر کیانی و خانم دکتر سلخی مشارکت داشتند.در اجرای این برنامه 

 

 

 قلم شریف 1برنامه شماره    2-4

فرهنگ  یدر عرصه یشریف هقریح خوش موختگانآدانش  ثارآای و های حرفهفعالیتکمیته فرهنگی در پی شناسایی و معرفی 

ادبیات عرصه  عزیزانو  آموختگانمیان دانش  قصد دارد پلی هامجموعه برنامهاین  .ای با نام قلم شریف را بنیان نهادبرنامهو ادبیات 

پور دانش آموخته مهندسی برق نویسنده شریفی خانم فرزانه آقائی از این سلسه برنامه اختصاص یافت به 1برنامه شماره . باشد نشرو 

شامل  رفت. کلیپکه با توجه به مشکالت نویسنده محترم برای برگزاری برنامه مجازی و حضوری این معرفی به صورت کلیپ انجام گ

 مهندس ت خانمهمبا که  است مریم خلیلیمهندس  ی عضو کمیته فرهنگی خانممعرفی آثار نویسنده از زبان خود نویسنده و با صدا

مشارکت  سلخی ه آقای مهندس حمید سلیمانی و خانم دکتردر اجرایی کردن این برنامباذوق دبیر کمیته فرهنگی تدوین شد. 

 داشتند.
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 سفر مجازی: تجربیات گردشگری 4برنامه شماره    3-4

یرماه در ساعت ت 16و در روز دوشنبه  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص گردشگری تهیتوسط کم چهارمین برنامه سفر مجازی

موخته آاجرا شد. چهارمین برنامه سفر مجازی در مورد تجربیات گردشگری عشایر با آقای مهندس محمد ملکشاهی دانش  20

ده پژوهشگر و تسهیلگر توسعه روستایی در پژوهشکآقای مهندس محمد ملکشاهی دانشکده مهندسی برق شریف انجام شد. 

ای در حوزه گردشگری حرفه و از فارغ التحصیالن دارای سابقه بنیانگذار خانه کوچیزو  ایرانومد استارتاپ بنیانگذار، سیاستگذاری شریف

نیانگذاری باهای عشایری خانه کوچیز با هدف معرفی آداب، محصوالت و غذعشایری و برگزاری تور برای گردشگر خارجی هستند. 

 مهندس ایوتر، آق مهندس سه تن از اعضای کمیته گردشگری )آقای امه در محل خانه کوچیز صورت گرفت وشده است. اجرای برن

ه آقای ملکشاهی در داشتند. برنامه با معرفی خانه کوچیز شروع شد. در ادام اجرای برنامه مشارکتسلخی( در  دکتر نوربخش و خانم

عکس و فیلم  ای به همراه پخشمورد آشنایی خود با عشایر، تجربه سفر با عشایر، مردم عشایر و سوابق سفرهای گردشگری حرفه

 نفر این برنامه را به صورت زنده را تماشا کردند.  27حدود صحبت کردند.. 
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 قلم شریف 2برنامه شماره    5-4

انشکده فیزیک دقلم شریف به کتاب اخیرا منتشر شده نویسنده شریفی خانم آتوسا افشین نوید دانش آموخته  2برنامه شماره 

 Sharifeventsمی کتاب بازگشت ماهی های پرنده آخرین کتاب نشریافته خانم آتوسا افشین نوید در صفحه اینستاگرااختصاص یافت. 

خانم افشین نوید  هایی از کتاب با صدای خود نویسنده نیز به اشتراک گذاشته شد. اطالع رسانی مصاحبه ادبی بامعرفی شد و بخش

عه کنند و در جلسه روز زودتر در صفحه اینستاگرام انجام شد و از فارغ التحصیالن درخواست شد تا این کتاب را مطال 25در حدود 

یسنده معرفی و نم نویسنده مشارکت کنند. مصاحبه گر ادبی این برنامه آقای معین فرخی توسط خود نوپرسش و پاسخ مجازی از خا

صورت ل انجمن در مح 18تیرماه ساعت  21برنامه زنده اینستاگرامی در روز شنبه برای اجرا صورت گرفت.  ایشانمراحل دعوت از 

امه در آپارات قرار های ضبط شده برنفایل ادبی تقدیر و تشکر به عمل آمد.گر در پایان برنامه از نویسنده شریفی و مصاحبهگرفت. 

 مهندس جمشیدی، خانممهندس سلیمانی، خانم مهندس در اجرای این برنامه آقای گرفت در یوتیوپ هم بارگذاری خواهد شد. 

 کریمی مشارکت داشتند.مهندس سلخی و خانم دکتر باذوق، خانم 
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 های نرم برای دانشجویان مهندسیمهارتموضوع  با 55شماره زارش سخنرانی گ   6-4

مدت  به 18، ساعت 99ماه تیر 25در روز چهارشنبه های نرم برای دانشجویان مهندسی مهارتاین سخنرانی با موضوع 

ستاد امهندسی شیمی شریف و  62دانش آموخته ورودی  رحمت ستوده قره باغساعت انجام شد. سخنران مدعو آقای دکتر 5/1

پژوهشگاه استاندارد  دبیر نشریه علمی و رئیس سابق موسس و سر تهران بودند که از سوابق علمی و عملی ایشان دانشگاه دانشکده فنی

وی  سامانهامه در دو این برن با انجمن مکاتبه کرده بودند. های نرمدر زمینه مهارت ایشان خودشان برای ایراد سخنرانی. ایران است

ها صحبت ین مهارتهای نرم به ویژه برای قشر دانشجو و نحوه تقویت امهارت در مورد کالس و اینستاگرام به صورت زنده پخش شد و

 ایشاناب توسط با توجه به اینکه آقای دکتر در فرصت تحصیلی در کانادا حضور داشتند و امکان مدیریت هم گوشی و هم لپت. شد

ایی بود که اختالل کالس قرار گرفت. فیلم برداری از صفحه وی کالس همراه با نویزهفراهم نبود تصمیم بر فیلمبرداری از صفحه وی

ه زنده در سامانه های شرکت کنندگان در برنامدر انتهای برنامه تعداد محدودی از پرسشدر اجرای زنده اینستاگرامی ایجاد کرد. 

vclass نم دکتر کیانی و خاکردند.  بازدید به صورت زنده نفر از این برنامه 54پاسخ داده شد. حدود  توسط سخنران و اینستاگرام

 سلخی در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.خانم دکتر 
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 خالقیت و حل مشکل در مهندسیبا موضوع  56زارش سخنرانی شماره گ   7-4

اعت س5/1به مدت  18، ساعت 99تیرماه  31 سه شنبهدر روز خالقیت و حل مشکل در مهندسی این سخنرانی با موضوع 

بره کانادا و عضو انجمن مهندسین خ دانشکده مهندسی عمران شریفاستاد  میرمصدق جمالیانجام شد. سخنران مدعو آقای دکتر 

این صحبت شد.  پردازیهای ایدهدر مهندسی و روشمحورهای هوش و خالقیت، فرآیند حل مساله . در این برنامه در مورد بودند

های حدودی از پرسشمدر انتهای برنامه تعداد . وی کالس و اینستاگرام به صورت زنده پخش شد یسامانهدو برنامه در محل انجمن در 

انی خانم دکتر کی کردند. از این برنامه به صورت زنده بازدید نفر 106پاسخ داده شد. حدود  شرکت کنندگان در الیو توسط سخنران

 داشتند. کریمی در اجرای این برنامه مشارکت مهندس و خانم و سلخی
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 1399ماه مرداد -5

 

 آموزش مجازی دوچرخه سواری    1-5

ارشنبه در روز چهزاده سرگروه  بخش دوچرخه سواری کمیته ورزش هماهنگ و حمید نعمتمهندس ین برنامه به همت آقای ا

یشان در مورد و ا وان مدرس دعوت به عمل آمددر این برنامه آقای سهیل کوچکی به عنشد. مرداد در محل پارک پردیسان اجرا  8

نوربخش  زاده و مهندسحمید نعمت هندسان م. آقایدوچرخه مطالبی را عنوان نمودند کار بااجزای دوچرخه و نحوه صحیح معرفی 

 داشتند. در اجرای برنامه مشارکت
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 زارش جلسه نشست با فارغ التحصیالن فعال حوزه گردشگری برای همکاری در برگزاری سفرگ    2-5

اری سفر با تور یا با توجه به بازخوردهای دریافت شده از فارغ التحصیالن شرکت کننده در سفرهای انجمن )در ارتباط با برگز

ای رای سابقه حرفهتا با فارغ التحصیالن دا تصمیم بر این گرفته شدبرگزاری سفر توسط فارغ التحصیل شریفی برگزار کننده سفر( 

ماه دشگری در خردادقرار شود. در گام نخست از این کار با فارغ التحصیالنی که در فراخوان کمیته گردر حوزه گردشگری ارتباط بر

رغ التحصیل نفر فا 4شرکت کرده بودند تماس حاصل شد و از آنها برای جلسه حضوری دعوت به عمل آمد. تعداد سه نفر از  99

سلخی از تر دکن جلسه حضور پیدا کردند. آقای مهندس وتر و خانم ای سفر در ایشرکت کننده در فراخوان و دارای تجربه حرفه

ین افراد برای طرف کمیته گردشگری در جلسه حضور داشتند و جلسه را مدیریت کردند. در این جلسه در مورد همکاری مناسب با ا

جازی مکه میهمان سفر  آقای محمد محسن قمیبرگزاری هرچه بهتر سفر و رسیدن به استانداردهای خوب بحث و بررسی شد. 

دارای گواهینامه  وای و تجربه خوب در زمینه برگزاری تورهای داخلی و خارجی کمیته گردشگری نیز شده بودند و دارای سابقه حرفه

ات و در مورد انتظار در ادامه به جلسه پیوستندکریمی مهندس ارائه دادند. خانم های خوبی در زمینه همکاری تورلیدری بودند، ایده

شرایط این همکاری  با عادی شدن رودجلسه بسیار مفید ارزیابی شد و امید می انجمن در برگزاری سفر مواردی را اضافه کردند. این

 .سیستماتیک و با عقد تعهدنامه ادامه یابدبه صورت 
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 با موضوع بازار سرمایه 57زارش سخنرانی شماره گ    3-5

دکتر پویا  آقایانجام شد. سخنران اول  18ساعت  99مردادماه  19در روز یک شنبه  با موضوع بازار سرمایه این سخنرانی

مجری ه الیو پیوستند. ب( از نیویورک آموخته شریف، دانشآمریکا در اوهایو ایالتی دانشگاه اقتصاد دانشکده از اقتصاد دکترای) ناظران

ن سخنرانی در فرد )دانش آموخته دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف( برای پوشش دادمدعو کمیته آقای مهندس کاوه یزدی

( انگلستان ترمنچسمدسه کسب و کار دانشگاه  از و بانکداری مالی کتراید) آقای دکتر حسین عبده تبریزیدفتر کار سخنران دوم 

کالس به در وی  قبل از شروع سخنرانی حضور پیدا کردند. استودیوی پخش دانشگاه مقدمات انتقال مستقیم برنامه الیو اجرا شده

سه سر فصل زیر ارائه  با "مسیرهای پیشِ روی بازارهای مالی کشور". سخنرانی آقای دکتر ناظران در مورد اینستاگرام را فراهم کردند

ر فصل زیر تحت سه زی "کشور سرمایه بازار گذاری ریل"دوم آقای دکتر عبده تبریزی به صحبت در مورد  در ادامه سخنران شد.

 پرداختند.

ترین ربازدید کنندهپها پاسخ داده شد. این الیو های شرکت کنندگان در الیو توسط سخنراندر انتهای برنامه تعداد محدودی از پرسش

 به صورت زنده اگرامنفر در اینست 570و  vclassنفر در سامانه  750سخنرانی اجرا شده توسط کمیته تا به اینجا بوده است که حدود 

ها را مفید و آموزنده بیان کردند. بازخوردهای مثبت و منفی از دوستان همراه دریافت شد. برخی افراد این برنامه بازدید از این برنامه

آقای مهندس  طرح کردند.مو تقاضای استمرار برنامه ها را داشتند. غالبا انتخاب میهمان برنامه را به عنوان نقطه قوت برنامه کردند 

ای برنامه )در محل استودیوی پخش( و خانم دکتر روشنی و خانم دکتر سلخی )در محل دفتر کار سخنران دوم( در اجرنوربخش 

 مشارکت داشتند.
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 ساعت پس از برگزاری الیو به صورت زیر است. 24برنامه الیو این سخنرانی در طول ها و استوری
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 آدرس شبکه های اطالع رسانی و آرشیو

 

 

 Sharifevents  :صفحه اینستاگرام 

https://www.instagram.com/sharifevents 

 

 sharifalumniassociation صفحه آپارات :

https://www.aparat.com/sharifalumniassociation 

 

 Alumni Association Sharif University of Technology  :صفحه یوتیوپ 

https://www.youtube.com/channel/UCrQmHHWCG2ZA7Zf0gznky6w 

 

 با سپاس از توجه شما
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