
برابر با ماه های خرداد و تیر۱۳۹۶ برنامه های ماه جون ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۳۱

 برنامه دوشنبه ۵ ماه جون  ۲۰۱۷ 
 موضوع: مشکالت خانوادگی و ساالر منشی

سخنران : فریفته امام قریشی

 خانم امام قریشی راهنما و مشاور روانی در بخش های متفاوت برای کمک به بیماران روانی میباشد. تجربیات ایشان برای کمک و مشاوره

 با بیماران روانی که مشکل عصبانیت دارند، کمک به کشمکش و مشکالت افرادی که فردی بیمار در خانواده دارند، مشکالت والدین ، طالق،

 زندگی زناشوئی و روابط خانوادگی، خشونت های خانوادگی و غیره میباشد.

ماده ۱ اساسنامه کانون 
«کانون دوستداران فرهنگ ایران» یک سازمان مستقل فرهنگی است که به هیچ گرایش سیاسی، اجتماعی و دینی وابستگی ندارد و اعضای 

آن نیز با حفظ باورها و مرام های شخصی خود تنها در راه نیل به اهداف کانون با یکدیگر اشتراک مساعی دارند. 
 

ماده ۲ اساسنامه کانون- اهداف 
الف : نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و دستآوردهای تاریخی و مردمی آن 

ب : برگزاری اجتماعات فرهنگی به منظور حمایت از آزادی بیان و فضای سالم برای تبادل نظر 
پ : تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان ایرانیان. 

 
ماده ۳ اساسنامه کانون 

 کانون آماده است در راه دستیابی به اهداف خود با تمامی افراد و گروههایی که در تضاد با 
این اهداف نباشند همکاری کند. 

 
ماده ۴ اساسنامه کانون  

کانون بعنوان یک سازمان فرهنگی مردمی و مترقی ایرانی در خارج از کشور، مدافع آزادی، 
حقوق بشر و صلح، مخالف دخالت نظامی هر کشوری در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله 

تجاوز احتمالی آمریکا به ایران می باشد، و در این راستا با تمام نیروهای صلح دوست و مترقی همکاری خواهد نمود.
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ـبرـنامـه دوشـنبه ۱۲ مـاه جـون ۲۰۱۷  
 

امـپراطـوری آشـوب  
 سـخنران : ـیوـنس پـارسـابـناب

ـبرـنامـه دوشـنبه ۱۹ مـاه جـون ۲۰۱۷  
 

 نـقش بـسیار مـوـثر وـلی پـنهان
  ـنیروهـای مـذهـبی در دولـت تـرامـپ

 سـخنران: محـمد بـرقـعی

 برنامه دوشنبه ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷
 

 مشکالت جوانان مهاجر در تقابل با
 جامعه آمریکا

 سخنران : املیرا کریمی

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
ـبه نـیکی گـرای و مـیازار کـس                             ره رسـتگاری هـمین اسـت و ـبس    


