
اعضای ستاد و کارگروه های برگزاری ششمین جشن سالیانه
 

محمــد زاهــد شیخ االســامی )رئیــس ســتاد(، ولــی موســوی نژاد، عبدالمهــدی بهین فــر، 
محمــد )فرامــرز( آشــوری موثــق، میرفریــد مصطفــوی، فــرخ ملیحــی، جمــال شمســی، محمــود 
محبــی، فروزنــده طبیبــی، هــدی کریمــی دســتجردی، منصــوره کاویانی نــژاد، حجت الــه بابایــی، 
ــی  ــی اســکوئی، عل ــری، میرحســن جمال ــو، محمد حســین قنب ــی، علیرضــا حمزه ل محمــد زهرای
ــی  ــد تق ــش، محم ــا نجفی من ــاری، محمد رض ــا غف ــید محمد رض ــوی، س ــعید مرتض ــی، س صادق
امیــدوار، علــی جهــان افــروز، بهــزاد مراغــه چــی، فریبــا اســماعیل زاده، ســمیه حســانی، ریحانــه 
اقوامــی، محبوبــه پیراهــش، تــارا حیــدری، احســان الــه ارض پیمــا، امیــر حســین اســدی )نماینــده 

دانشــگاه(، امیــر آراد ثنائــی )نماینــده شــرکت مجــری(



جشن بزرگ سالیانه فارغ التحصیالن

هم دانشگاهی و مدعو گرامی
 

ششــمین جشــن ســالیانه انجمــن فارغ التحصیــان همزمــان بــا پنجاهمیــن ســال تاســیس 
دانشــگاه صنعتــی شــریف در روزهــای 16 و 17 مهرمــاه 1394 در محــل دانشــگاه برگزار می شــود. 
ــی  ــال فارغ التحصیل ــن س ــت چهلمی ــال گرامیداش ــن امس ــت جش ــت محوری ــه پیوس ــق برنام طب

ــود. ــد ب ــم )ورودی 1350( خواه ــگان دوره شش دانش آموخت
 کلیــه فارغ التحصیــان و اعضــای هیئــت علمــی از عمــوم دانشــکده ها و عمــوم دوره هــا مهمانانــی 
ــه گردهمایــی خانوادگــی روز جمعــه 17 مهــر مــاه دعــوت شــده اند. نشســت  از خــارج دانشــگاه ب
ــه دانشــجویان و  ــد از جمل ــه هم دانشــگاهیان عاقمن ــرای کلی ــز پذی ــاه نی روز پنجشــنبه 16 مهرم

ســایر مهمانــان خواهــد بــود. 
مقدم جنابعالی و خانواده محترم را در این جشن گرامی می داریم.

محمود شیری
دبیرکل انجمن فارغ التحصیالن

پنجشنبه 16 مهر، سالن جابرابن حیان، از ساعت 8:30 تا 17:30

نشست دستاوردهای چهل ساله فارغ التحصیالن
ارایه سخنرانی توسط دانش آموختگان منتخب دوره اول تا ششم در سه محور دستاوردهای 	 

حرفه ای و علمی، ارتقای نظام آموزشی دانشگاه و بررسی چالش های کشور
نمایش فیلم های منتخب از دیدار و گفتگو با دانش آموختگان دوره ششم	 
رونمایی و معرفی کتاب زندگی نامه و دستاوردهای دوره ششمی ها )دفتر ششم(	 

جمعه 17 مهر سالن تربیت بدنی استاد غالمرضا جباری، از ساعت 15:00 تا 21:00

گردهمایی بزرگ خانوادگی
تجدید دیدار مهمانان	 
تجلیل از اعضای هیئت علمی پیشکسوت	 
پخش فیلم مستند دوره ششمی ها	 
اهدای تندیس به دانش آموختگان دوره ششم	 

برنامه های جانبی، جمعه 17 مهرماه، محوطه تاالرها،  از ساعت 15:00 تا 21:00

نمایشگاه تالیفات و دستاوردهای دوره ششمی ها	 
نمایشگاه عکس ها و اسناد قدیمی دانشگاه	 
نمایشگاه معرفی سازمان ها و شرکت های حامی	 

اهداف جشن چهلمین سال دانش آموختگی دوره ششمی ها

تکریم دوره ششمی ها با حضور خانواده و مهمانان	 
تقدیر از پایه گذاران و استادان پیشکسوت	 
تهیه و انتشار کتاب زندگی نامه و دستاوردهای دانش آموختگان دوره ششم	 
بزرگداشت یاد و خاطره درگذشتگان از دوره ششم و هیئت علمی پیشکسوت	 
تقویت رابطه فارغ التحصیان دوره های مختلف و آشنایی نسل جدید با نسل قدیم	 
ایجــاد شــبکه های اجتماعــی بیــن  دانش آموختــگان دوره هــای مختلــف و تقویــت احســاس 	 

تعلــق بــه دانشــگاه
تهیه و توزیع فیلم های ویدیویی دیدار و گفتگو با دانش آموختگان و استادان	 

پخش کلیپ و اسایدهای ویژه مراسم	 
بازگویی خاطرات	 
اجرای موسیقی زنده	 

دانشگاه صنعتی شریف

www.alumsharif.org


