
 به نام خدا

     چهلمین روز درگذشتمراسم یادبود 

آقای دکتر کامران احمدگلی فقیدفرهیخته و استاد   
  0011 شهریور  9سه شنبه 

 ردیف زمان بندی موضوع

کریم قرآن آیاتی از پخش  00:11- 00:11  0 

آقای دکتر باقری،  عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب  00:11-00:01  2 

خوارزمی جناب آقای دکتر حبیبی، رییس محترم دانشگاه  00:01-01:00  3 

12:00-01:00 جناب آقای دکتر سارلی، رییس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی  0 

پور، رییس محترم پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانیجناب آقای دکتر رسولی  12:00-21:00  5 

01:00-21:00 پخش کلیپ اول  6 

00:00-01:00 جناب آقای دکتر باقری   7 

هوشنگ ابتهاجپخش شعری از   00:00-00:01  8 

  ترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرسجناب آقای دکتر تاج الدین، عضو مح

 از دوستان قدیمی آقای دکتر احمدگلی

01:00-01:00  9 

تهران جناب آقای دکتر مرندی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه  

 از دوستان قدیمی آقای دکتر احمدگلی

01:00-01:00  01 

دوست قدیمی دکتر احمدگلی ،سنی، پزشک متخصص از آمریکادجناب آقای دکتر ح    01:00-11:00  00 

00:11-00:11 پخش کلیپ دوم   02 

00:11-00:11  جناب آقای دکتر باقری  03 

دانشگاه خوارزمیجناب آقای دکتر اسدی امجد، عضو محترم هیات علمی   

 دوست و همکار قدیمی آقای دکتر احمدگلی

00:11-00:11  00 

 جناب آقای دکتر عطایی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

 دوست و همکار قدیمی آقای دکتر احمدگلی

00:11-00:01  50  

دکتر احمدگلیدوست قدیمی ، جناب آقای دکتر بیگی، دکترای انسان شناسی پزشکی از دانشگاه برکلی  00:01-00:01  06 

 جناب آقای بنفشه، رییس محترم اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 دوست و همکار قدیمی آقای دکتر احمدگلی 

00:01-21:00  70  

 جناب آقای دکتر حنیف، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 دانشجو و همکار دکتر احمدگلی

21:00-21:00  80  

700:2-12:00 جناب آقای دکتر باقری  90  

01:00-700:2 صحبت های یکی از دانشجویان محترم درباره استاد  21 

00:01-01:00 سرکار خانم مهندس منتظری، همسر گرامی آقای دکتر احمدگلی  20 

00:01-00:01 کلیپ سوم )شعر خوانی دو نفر از دانشجویان محترم آقای دکتر احمدگلی درباره  استاد(  22 

اختتام مراسم    جناب آقای دکتر باقری:  00:01 32  

 


