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 برنامه دوشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۰
  

 موضوع: عوامل پیشرفت اروپای مدرن، نوشته ای از ایوان تی.
 برند و ترجمه محمد ابراهیم محجوب و ناشر شرکت چاپ و نشر

  بازرگانی تهران ۱۳۹۵
بحثی در کانون

 سخنرانان: فریبا راد ، هادی راد و فرشید مقیمی از
طرف گروه مطالعاتی تاریخ پژوهان

 فریبا راد فعال حقوق بشر و موسس بنیاد نیک است . وی  با کمک ایرانیان در محدوده واشنگنت دی سی موفق شده است  که به پناهنجویان

 چندین بار محموله لباس و دارو ارسال کند. وی در انگلستان تحصیل کرده و در حال حاضر بعنوان دتا انالیست ارشد مشغول به کار

 میباشد.  تجارب مسافرتی و تحقیقاتی به شصت کشور ، بررسی ، رسیدگی و کمک به وضعیت پناهندگان ایرانی در تعدادی از کشورها.

فعالیت کوهنوردی و صعود به قله کلیمانجارو و اورست بیس کمپ در دوهزار و سیزده و دوهزار و هجده.

 هادی راد – بیش ازدو سوم  زندگی ، تحصیل ، کار  و فعالیت سیاسی ، اجتماعی  در کشورهای هند، فرانسه، سوئد، انگلیس و امریکا .

 فعال سیاسی و حقوق بشری مستقل و داوطلب جهت رسیدگی به امور افراد ساملند فارسی زبان در ایالت ویرجینیا. تحصیالت عالیه را در

 رشته های مهندسی برق و کامپیوتر ساینز دانشگاه های هند و انگلستان بپایان رساند.هم اکنون در بخش خصوصی مشغول به کار

 است . تجارب مسافرتی و جامعه شناسانه حدودا به شصت کشور جهان و فعالیت کوهنوردی و صعود به قله کلیمانجارو و اورست بیس

کمپ در سالهای دوهزار و سیزده و دوهزار و هجده.

 فرشید مقیمی  دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگنت و دکترای

 تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ۱۹۷۷ رهبری  سازمان ها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد. فرشید از سال

 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  به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگنت

 بوده و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است فرشیداز سال  ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران

فرهنگ ایران و هشت دوره در هیات مدیره کانون انجام وظیفه نموده است.
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  کانون دوستداران فرهنگ ایران
                                                                                             چـو ایـران مـباشـد ـتن مـن مـباد                                                    ـبدـین بـوم و ـبر زنـده ـیک ـتن مـباد

محل برگزاری سخنرانی های کانون 

 James Madison High
 School
 2500 James Madison
  Dr., Vienna, VA 22181
Entrance 3

  لطفا برای اطالع بیشتر از جشن نوروزی کانون و خرید بلیط با
تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:  

571-329-2836
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