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  ه یو    ه  6

 

 

 ب    و ن    بط تج    پ ش      شو  58            ه    1-6

 آق          غف برگزار شد. سخنران اول ساعت  5/2به مدت  18ساعت  99شهریورماه  4سه شنبه  این سخنرانی در روز

 یو پیوستند.ن به ال( از محل دفتر خودشاعضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا دانشگاه اسکس انگلستان اقتصاد از دکتری)

( چند ساعت قبل از شروع برنامه) که به علت مساعد نبودن حال ایشانن در محل انجمن بود هماهنگی قبلی مبنی بر حضور ایشا

آن       ص       تهدید   ؛ق        ق ص     ح   ل  ب  چ نسخنرانی آقای دکتر راغفر  .شدن ایشان فراهم مراجعه حضوری
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های گروه سیستمعضو هیئت علمی دانشگاه لیورپول  اقتصاد از دکتری) آق           د       ح د سخنران دوم  .پوشش داد

    تك  ل تج  ت  ه    و صنعت ایران( برای ایراد سخنرانی با عنوان  اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم -اقتصادی

ای برنامه را شروع با بیان مقدمهحضور پیدا کردند. آقای دکتر صاحبی  18در محل انجمن قبل از ساعت     س   پ ش     آن

ان اول در زمان برقراری ارتباط با ایشان در سخنرفایل ارائه دقیقه تاخیر شروع شد و  10با حدود در ابتدای برنامه سخنرانی . کردند

دقیقه دکتر  18:15. در حدود های انجام شده تاخیر در شروع برنامه از جانب سخنران بود()عالرغم هماهنگی دبرنامه زنده دریافت ش

ادامه داشت. بعد از اتمام برنامه الیو  19 ساعت تا دقیقه و 45به مدت  نن رو شروع کردند و سخنرانی ایشار سخنرانی خودشاراغف

دقیقه  19:50یک ساعته، بخش دوم با معرفی اولیه توسط دکتر صاحبی و سخنرانی دکتر میرزامحمدی ادامه پیدا کرد. ساعت 

تهای سخنرانی دکتر میرزامحمدی به اتمام رسید و آقای دکتر راغفر مجددا به الیو پیوستند و بخش پرسش و پاسخ شروع شد. تا ان

که به ادامه قسمت  ادامه داشتالیو یک ساعته بخش دوم یک سوال از آقای دکتر راغفر پرسیده شد. بخش سوم الیو نیم ساعت 

نفر  29حدود  ها پاسخ داده شد.های شرکت کنندگان در الیو توسط سخنرانتعداد محدودی از پرسش پرسش و پاسخ پرداخته شد.

در انتهای برنامه از سخنرانان برنامه تقدیر و  کردند. به صورت زنده بازدیدنفر در اینستاگرام از این برنامه  89و  vclassدر سامانه 

آقای دکتر حسین صاحبی، خانم دکتر روشنی و خانم دکتر سلخی در اجرای این برنامه سه نفر از اعضا کمیته  تشکر به عمل آمد.

  سخنرانی مشارکت داشتند.
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 آق         س و    ل   ید   ب  بز   ن 15    ه  ز    ب         2-6

 ی، وروددکتر مسعود نیلیبه  (النیانجمن فارغ التحص یفرهنگ تهیکم)با بزرگان  دارید یهاسلسله برنامهبرنامه از  پانزدهمین

 نیا در اختصاص داشت. فیشر یدانشگاه صنعت سازه -در رشته مهندسی عمران لیفارغ التحصمهندسی صنایع و  رشته در 1353

ها و خانم نوربخش مهندس حاج رسولیها و مهندس انیبرگزار شد، آقادر منزل آقای دکتر نیلی دادماه مر 14 جمعهکه روز  دارید

شروع شد  آقای دکتردوران دانش آموزی بیوگرافی، خانواده،  از دارید نیا یهاصحبت حضور داشتند. مهندس باذوق و دکتر سلخی

و تجارب مدیریتی های ادامه پیدا کرد. ایشان به مسئولیت زمان انقالب دوران دانشجویی ایشان مصادف و اتفاقات دوران دانشجوییو با 

و فضای   و ارشد مجدد و دکترای خارج از کشور طع ارشداادامه تحصیل در مق شده برای فراهم هایو مسیرهای مختلف در زمانخود 

از این برنامه  در ادامه آقای مهندس حاج رسولیها سواالتی را ازآقای دکتر مطرح کردند. اشاره کردند. معه در این سالهاحاکم بر جا

نفر به صورت آنالین بازدید کردند. بازخوردهای مثبتی نسبت به این برنامه دریافت شد. از آقای دکتر دعوت به عمل آمد تا در  143

 های مدیریتی مشارکت کنند. اجتماعی حول ناگفته یصورت تمایل در یک سری گفتگو

 

 

 ب   ه    ك       طلب     ب     غ  ل حص الن    ل حو ه        ب  ز     شس   ج      3-6

برگزاری انتخابات ساالنه برای انتخاب و حضور اعضای جدید عدم امکان  و 19شرایط ایجاد شده در اثر پاندمی کوید  با توجه به

 گرفته شدقرار تصمیم بر این اعضای قبلی در جلسات کمیته  کم تعداد به علت مشارکت غیرمستمر و همینطوردر کمیته فرهنگی و 

. در گام نخست از این حاصل شود اند ارتباطتا با فارغ التحصیالنی که در فراخوان خرداد ماه انجمن در حوزه فرهنگی مشارکت کرده

تماس حاصل شد و از آنها  نفر، 17، تعداد شرکت کرده بودند 99ماه در خرداد فرهنگیکار با فارغ التحصیالنی که در فراخوان کمیته 

ضوع با توجه به اهمیت مو توانند به کار داوطلبانه اختصاص دهند پرسش به عمل آمد.در مورد تجربیات و مدت زمانی که می

سپس اعضا به یک گروه  نفر از اعضا پاسخگو بودند. 14های تلفنی توسط خانم دکتر سلخی صورت گرفت که تقریبا تماس

whatsApp ر دبیر کمیته فرهنگی و با حضو مشارکت در جلسه مجازیبرای از آنها  و ضمن بیان هدف تشکیل گروهاضافه شدند

 نفر از اعضای جدید مشارکت کردند 5شهریور ماه تعداد  19ه مجازی برگزار شده در در جلسدعوت به عمل آمد. اجرایی  نظارت مدیر

هایی که در کمیته فرهنگی ن پرداختند و سپس در مورد انتظار انجمن از کار داوطلبانه و سپس فعالیتکه ابتدا اعضا به معرفی خودشا
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اعضا پاسخ داده شد. خانم مهندس باذوق، خانم مهندس گیرد توضیحاتی به اعضا جدید داده شد و سپس به سواالت صورت می

در تماس تلفنی برقرار شده  به بازخورهای دریافت شده از اعضاسپس با توجه و خانم دکتر سلخی در جلسه حضور داشتند.  کریمی

وان میهمان افزوده کمیته فرهنگی به عن whatsAppنفر از این اعضا به گروه  7و در مشارکت انجام شده در جلسه مجازی تعداد 

تا مراحل رود امید می و توان اجرایی این عزیزان در جهت پیشبرد اهداف کمیته فرهنگی استفاده شود. های جدیدشدند تا از ایده

 د.تدوین و اجرا شود تا این افراد به عنوان عضو انتخابی در کمیته فعالیت کنن ایانتخابات میان دوره

 

 

  ج      چ خ   و    ب      آ و      4-6

 23در روز یکشنبه زاده سرگروه  بخش دوچرخه سواری کمیته ورزش هماهنگ و نعمت ین برنامه به همت آقای مهندسا

وان کارشناس ارشد تربیت بدنی، هیدروتراپ و مربی به عن خانم ندا ترابیاجرا شد. در این برنامه  آب و آتشدر محل پارک  شهریور

سواری مطالبی را عنوان های دوچرخهمجازی را ارائه دادند و ایشان در مورد شناخت و پیشگیری آسیب دوچرخه سواری آموزش

نفر از این برنامه به  28حدود  داشتند. در اجرای برنامه مشارکت مسعود فتاحی زاده و مهندسنمودند. آقایان مهندس حمید نعمت

 صورت زنده بازدید کردند.
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 ه  وه    غ  ل حص النب                  5-6

با توجه به وفقه ایجاد شده در فعالیت گروههای ورزشی انجمن فارغ التحصیالن تصمیم بر معرفی گروه کوهنوردی انجمن فارغ 

شریف قرار گرفت. گروه کوه انجمن فارغ التحصیالن از قدیمی ترین  صنعتی التحصیالن و بیان تاریخچه ورزش کوهنوردی در دانشگاه

گروههای فعال در انجمن هست که دارای اعضای فعال بسیاری است. در این گروه از فارغ التحصیالن دوره های مختلف حضور دارند 

الن با نام جمعه آخر ماه نقش بسیار فارغ التحصیالن دهه اول به عنوان پیشکسوت در هدایت و سرپرستی گروه کوه فارغ التحصیو 

 ،شددر گروه تلگرامی ابراز میکه پویا دارند. با توجه به دلتنگی بسیاری از اعضای گروه کوه نسبت به همنوردان خود و پیشکسوتان 

قرار  کورس ضیائی و مهندس سعید انوری نژاد )به معرفی مهندس ضیائی(ی یک برنامه مجازی با حضور مهندس تصمیم بر اجرا

گرفت. در این برنامه در مورد تاریخچه گروه کوهنوردی دانشگاه، شروع فعالیت گروه کوه بعد از وقفه ایجاد شده در زمان انقالب، 

نفر از این برنامه به صورت زنده بازدید کردند و  35شود از کوه گرفت صحبت شد. حدود هایی که میفلسفه کوهنوردی و درس

 ستان دریافت شد. آقای مهندس علی صفاری و خانم دکتر سلخی در اجرای این برنامه همکاری داشتند.بازخوردهای خوبی از دو

 

 

 ب    و ن بو س   الک  ی  ن 59            ه     6-6

دانشگاه الزهرا )دفتر کار آقای دکتر  در محل ساعت 15/2به مدت  18ساعت  99شهریورماه  25سه شنبه  این سخنرانی در روز

و اولین مدیر عامل بورس اوراق  دانشگاه الزهرا هیئت علمی حسابداری) ل   ح     آق        برگزار شد. سخنران اول رحمانی( 

مدیریت  دکتری) آق        حسن ب نسخنران دوم . صحبت کردند دقیقه 45به مدت  ( در مورد ضرورت تاسیس بورس امالکبهادار

بورس امالک و های در ادامه در مورد مکانیسمدر اواسط بخش اول به جمع ملحق شدند و ( بورس امالکاجرائی و دبیر موسسین 

و اینستاگرام از  Vclassدر ادامه سواالت دریافتی از هر دو شبکه صحبت کردند. دقیقه  45به مدت این پروژه  سازیمراحل پیاده

کردند.  به صورت زنده بازدیدنفر در اینستاگرام از این برنامه  54و  vclassنفر در سامانه  29حدود  .سخنرانان محترم پرسیده شد

 ، خانم دکتر روشنی و خانم دکتر سلخی در اجرای این برنامه سخنرانی مشارکت داشتند.خلیلی مهندس خانمکمیته سه نفر از اعضای 
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        و س ت    ل    حو ه               7-6

موسسه هنگی اجتماعی شریفی پرداخته است. های خود به معرفی موسسات فرکمیته فرهنگی در بخشی از فعالیت کارگروه کار اجتماعی

دیر عامل این موسسه که م کندموسسه شریفی در حوزه توانمندسازی زنان و کودکان فعالیت می به عنوان یکتوانمندسازی مهروماه شمیرانات 

مهندسی عمران شریف هستند. این موسسه برای انتشار فراخوان دعوت به همکاری دواطلبانه  69دانش آموخته ورودی خانم افخم صباغ نوین 

مطرح شد و پس از برای همراهی کودکان بازمانده از تحصیل با انجمن ارتباط برقرار کرده بود. موضوع این موسسه در کمیته فرهنگی انجمن 

این  بررسی و دریافت مستندات  از این موسسه، با اکثریت آرا تصمیم بر معرفی  این موسسه قرار گرفت. الزم به ذکر است که انجمن قبال نیز با

 داشت.موسسه به صورت اختصاص غرفه برای معرفی همکاری کرده است. خانم دکتر سلخی در برقراری تماس و معرفی این موسسه همکاری 

 

 

 ب       ف  ج    ب    ق آ  یق   8-6

شهریورماه در  31و در روز دوشنبه  یزیربرنامه النیانجمن فارغ التحص گردشگری تهیتوسط کم پنجمین برنامه سفر مجازی

دانشکده فیزیک  87ورودی  سفر مجازی با آقای سید علی موسوی دانش آموخته پنجمیناجرا شد. ساعت  2و به مدت  18ساعت 

المللی بینکار داوطلبانه فارغ التحصیالن دارای سابقه  موسوی ازانجام شد. آقای  به شرق آفریقا شریف در مورد بیان تجربه سفر ایشان
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های مناسب را شناسایی و در جهت آن اقدام های آنالین مربوط به این حوزه موقعیتفرمبودند که از طریق پلتدر چندین کشور 

برنامه زنده پیوستند. گفتگو با آقای موسوی در مورد  ریقا مستقر بودند و از اوگاندا بهماه در شرق آف 8. ایشان به مدت کرده بودند

های این سبک ، هزینهدلیل انتخاب شرق آفریقا، تجارب کار داوطلبانه در آفریقا، آشنایی با قبایل مختلف، فقر حاکم در جامعه آفریقا

مشارکت مهندس محسن محمد قمی و خانم دکتر سلخی در اجرای این برنامه آقای جارب شخصی ایشان ادامه پیدا کرد. و ت از زندگی

 نفر از این برنامه به صورت زنده بازدید کردند. 56حدود  داشتند.
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 آ  س  بك       طالع         آ   و

 

 Sharifevents  :صفح   ی س     م 

https://www.instagram.com/sharifevents 

 

 sharifalumniassociation صفح  آپ   ت :

https://www.aparat.com/sharifalumniassociation 

 

 Alumni Association Sharif University of Technology  :صفح  یوت وپ 

                                                                 w6gznky0Zf7ZA2https://www.youtube.com/channel/UCrQmHHWCG

 

 SharifAlumniAssociation  :        ج ن س     مصفح   ی 

 SharifAlumniAssociation /https://www.instagram.com 
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