
جمعه ۲۹ ماه دسامبر ۲۰۱۶ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه شماره ۹ در ۲ صفحه

ـبرـنامـه دوشـنبه ۹ مـاه ژانـویـه ۲۰۱۷ 

موضوع : روند هنر معاصر در ایران بعد از انقالب  
سخنران : علیرضا آسانلو 

علیرضا آسانلو متولد ۱۳۵۳، شهر ری، وی از کودکی پی 
به استعداد خویش در زمینه ی هنر به خصوص نقاشی و 
مجسمه سازی برد و در پی رشد و تعالی خود در هنر هر 

آنجا که می توانست بیاموزد حضور داشت.عالقه ی وی به هنر در حوزه ی فیگوراتیو، باعث 
شد تا بیش از ده سال به آموزش آکادمیک هنر در این زمینه، نزد استادان بنام بپردازد و 

آثار شاخصی پدید آورد 

حال که در آستانه سال ۲۰۱۷ میباشیم، جای آن دارد یادی کرده باشیم از ۳ عضو عزیز 
کانون که در سال ۲۰۱۶ پرگشوده و ما را ترک نمودند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
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ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۳ مـاه ژانـویـه ۲۰۱۷ 
مـوضـوع :محـمد رضـا شـفیعی کـدکـنی 

سـخنران : دکـتر رضـا قـنادان 

رضا قنادان در بيرجند به دنيا آمد و در 
همانجا به مدرسه رفت. پس از دريافت 

ديپلم دبيرستان به دانشگاِه مشهد رفت و 
از دانشكدهی ادبيات و علوم انسانی آن 

دانشگاه در رشته زبان و ادبيات انگليسی 
فارغالتحصيل شد. بعد از دانشگاه 

لنكستر در انگلستان در رشتهی ادبيات 
انگليسی فوِق ليسانس و سپس دكترا 

گرفت. وی سالها با عنوان استاديار گروه 
زبان و ادبيات انگليسی عضو هيأت علمی 

دانشگاه فردوسی (مشهد) بود وی تا 
يكسال پس از انقالب سال ۱۳۵۷ در آن 

دانشگاه ادبيات انگليسی تدريس میكرد. 

دکتر قنادان پس از تعطيل شدن 
دانشگاهها به آمريكا رفت و در 

دانشگاههای جرجتاون، دی.سی، ونيز 
كالج نُووا به تدريس مشغول شد. دكتر 

قنادان در حال حاضر ضمن اينكه 
مسؤوليت يكی از برنامههای انگليسی 

آموزش و پرورش در شهر واشنگنت 
دیسی را به عهده دارد در بارهی شعر و 
ادبيات فارسی به تحقیق مشغول است. 

دوشنبه دوم ژانویه ۲۰۱۷ کانون تعطیل میباشد 
آغـاز سـال ۲۰۱۷ مـیالدی را ـبه شـما دوســتداران کـانـون شـادبـاش مـیگوئـیم!
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پـربـیننده ـترـین ویـدئـوهـای سـخنرانـی 
!کـانـون در سـاـلی کـه گـذشـت 

در ایـن گـزارش ویـدئـوئـی ۱۰ ویـدئـو کـه 
بیشـتریـن بـیننده را در سـال ۲۰۱۶ 

داشـته اسـت ـبه تـرتـیب نـام بـرده مـیشود.  

و امـا در مـورد ویـدئـوی سـخنرانـی 
دوشـنبه قـبل 

برنامه سخنرانی دوشنبه قبل توسط خانواده 
سخنران ادیت شد و ویدئوی بسیار کوتاهی 

بدست ما رسید که آنرا برای شما در اینجا به 
اشتراک میگذاریم. متأسفانه ویدئوی کامل 

سخنرانی فعال در دسترس ما نیست. به دلیل 
نارضایتی افرادی که مایل بودند ویدئوی 

کامل سخنرانی را ببینند، اعالم میکنیم از این 
پس نمیتوانیم کنترل دوربین فیلمبرداری 

کانون را به دست سخنران و یا خانواده او 
بسپاریم. مسئولیت، کنترل و چگونگی گرفنت 

ویدئو با کمیته فنآوری کانون میباشد. 
سخنرانان میتوانند اگر مایل بودند با دوربین 

و وسایل الکترونیکی شخصی خود ویدئوی 
جداگانه ای تهیه نموده، بهر گونه ای که مایل 

باشند آنرا ادیت کرده و در یوتیوب خود به 
اشتراک بگذارند. 

برنامه نمایش فیلم باید در سالن بزرگ مدرسه اجرا شود. برای رزرو سالن باید از 
قبل بصورت اینترنتی تقاضائی برای رزرو سالن به دفتر مرکزی مدارس فیرفکس 

فرستاد که بعد آنها درخواست را به دبیرستان جیمز مدیسون میفرستند تا بوسیله متصدیان تأئید 

شود که بعد آنها هم به ما اطالع خواهند داد. چون این برنامه به تعطیالت خورده است، آنها هنوز 
جوابی به ما نداده اند، اما ما فکر میکنیم به احتمال قوی تقاضای ما تأئید خواهد شد زیرا در جدول 

مدرسه،  سالن مورد نظر، روز ۳۰ ژانویه توسط هیچگونه برنامه دیگری رزرو نشده بود، اما اگر 

احیانآ تقاضای ما تأئید نشد، مجبور خواهیم شد بازهم برنامه را به وقت دیگری موکول نمائیم. 

آقای بهمن مقصودلو از این جریان مطلع میباشند.    

پـربـیننده ـترـین ویـدئـوی 
سـخنرانـی هـای کـانـون 
!در سـاـلی کـه گـذشـت

ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل

ویدئوی ادیت شده دوشنبه قبل

https://youtu.be/egVuy_cUWwE
https://youtu.be/afuIPeRC5dI
https://youtu.be/afuIPeRC5dI
https://youtu.be/afuIPeRC5dI
https://youtu.be/egVuy_cUWwE
https://youtu.be/egVuy_cUWwE
https://youtu.be/afuIPeRC5dI
https://youtu.be/egVuy_cUWwE

