
منطقه واشنگنت دی سی و حومه برنامه های ماه اکتبر ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۳۳

 برنامه دوشنبه ۱۶ ماه اکتبر ۲۰۱۷
 موضوع: هیروشیما،هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا

 سخنران: دکتر فرشید مقیمی
 فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه

جرج واشنگنت و دکترای رهبریسازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

 فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای درآمریکا و  حدود سه
 سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت

 دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگنت بوده است. از سال ۲۰۱۳
 تا کنون به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگنت میباشد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت

 در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است.

 فرشید از سال ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و شش دوره در هیات مدیره کانون انجام
وظیفه نموده است.

ویدئوی جشن مهرگان سال ۱۳۹۶
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 دوشـنبه ۲۳ مـاه اکـتبر

 موضوع: مسئله کردستان،
استقالل، فدرالیسم، خودمختاری  

 سخنران: محمد امینی
 محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر

 تاریخ

 از محمد امینی بیش از ۱۸۰ نوشتار و کتاپ
 به چاپ رسیده است. زندگی و زمانه احمد
 کسروی، سوداگری با تاریخ درباره دوران
 زمامداری زنده یاد محمد مصّدق، بازبینی
 شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی،
 فداییان اسالم و سودای حکومت اسالمی،
 تاریخ حجاب و بی حجابی در ایران مدرن،

 بغرنجی های قومی و ملی در ایران، از شمار
 کتاب های منتشر شده او هستند. امینی هفته
 ای دوبرنامه تلویزیونی با نام برگی از تاریخ
(با حسین مهری) و یک کلمه اجرا می کند.

 در آغاز این برنامه، به مناسبت انتشار دفتر
 هنر ویژه محّمد مّصدق، کار بیژن اسدی پور،
 درباره این کار سخن خواهد رفت و این شماره

دفتر هنر رونمایی خواهد شد.

 کانون دوستداران فرهنگ ایران
درخـت دوسـتی بـنشان کـه کـام دل ـبه بـار آرد                     نـهال دشـمنی ـبرکـن کـه رنـج ـبی شـمار آرد

مقاله های کوتاه برای درج در این هفته نامه با ۲ شرط زیر پذیرفته میشود: 
۱- نویسنده عضو کانون باشد. 

۲- مقاله در مورد کانون و فعالیت های آن باشد.

https://youtu.be/Uy9Hg_qnNm4

