موضوع  :نقش جنبش کردستان

زمان پرداخت حق عضویت های سالیانه فرا رسیده است.
لطفأ حق عضویت های خود را پرداخت نمائید

در سکوالریزه کردن منطقه
سخنران  :جلیل آزادیخواه
جلیل آزادیخواه متولد اردیبهشت
 ۱۳۳۹از استان کرمانشاه،
شهرستان پاه ،فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات،
بخوصوص شعر کردی میباشند .کلیه نوشته های ایشان

با حضور گرم خود به برنامه های کانون شکوه و غنای بیشتری بیافزائید

بجز اندک مطالب و کتاب نام برده در زیر همه به زبان

صرف چای و شیرینی :هفت بعدازظهر
شروع برنامه :هفت و نیم بعدازظهر

کردی ،زبان مادریشان میباشد .فعالیت های مطبوعاتی
ایشان به شرح زیر:
سردبیری هفته نامه دوزبانه کردی فارسی)اسو( که در

برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگنت در ماه
سپتامبر  ۲۰۱۵برابر با ماههای شهریور و مهر ۱۳۹۴
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موضوع

 ۷سپتامبر
 ۱۶شهریور

بمناسبت تعطیل مدارس
کانون تعطیل است.

 ۱۴سپتامبر
 ۲۳شهریور

ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩدﺳﺘﺎﻥن ﺩدﺭر
ﺳﮑﻮﻻﺭرﻳﯾﺰﻩه ﮐﺮﺩدﻥن ﻣﻨﻄﻘﻪﮫ

 ۲۱سپتامبر
 ۳۰شهریور

تآثیر افالطون بر
روی آثار موالنا

 ۲۸سپتامبر
 ۶مهر

روانشناسی جنگ و
تروریسم :آسیب شناسی
جنگ و جنایات جنگی
ابرقدرتها در خاورمیانه

سخنران
تعطیل

سنندج از سال  ۱۳۸۰تا مرداد  ۱۳۸۵منتشر میشد و در
سال  ۱۳۸۵توقیف شد .سردبیری هفته نامه تمام کردی
)رتژاو( که آنهم توقیف شد……
موضوع  :تأثیر افالطون بر
روی آثار موالنا
سخنران  :دکتر ناصر الجوردی
ناصر سعادت الجوردى در تهران
متولد شده و از دار الفنون
ديپلم گرفته و درهمان سال اول
دانشگاه بورس دانشجويى ممتاز گرفته است او از
فرانسه مهندسى در شيمى كشاورزى و سپس دكترى در
فيزيك و شيمي خاك و در دانشكاه ايالتى كانزاس فوق
دكترى در اكولوژى دارد .اخرين مقام اودر دانشگاه تهران
استاد تمام وقت پايه  ٩بوده است وى مؤلف ٨كتاب

جلیل آزادیخواه

درسى و يك كتاب شعر است كه ممنوع الچاپ است
كتابى هم به انگليسى دارد كه داستان هاى كوتاه
انتقادى است او حدود يكصد مقاله پژوهشى دارد و در

ناصر الجوردی

دانشگاه هاى لندن و پنسيلوانيا پژوهشگر ارشد بوده
است او جايزه بهترين تحقيق را قبل از انقالب برده
است بعد از بازنشستگي درزمينه فلسفه كار ميكند و قلم
ميزند و كتابى براى چاپ اماده دارد گه در زمينه .عشق
و فلسفه است نا گفته نماند كه او مسؤولية هاى .إدارى

جمشید مروستی

مختلفة قبل و بعد از انقالب داشته و در حني جنگ با
عراق ايران را ترك كرده است
موضوع  :روانشناسی جنگ و تروریسم :آسیب شناسی
جنگ و جنایات جنگی ابرقدرتها
در خاورمیانه

James Madison High School
2500 James Madison Dr, Vienna, VA 22181

سخنران  :دکترجمشید مروستی
دکتر جمشید مروستی در سال
 ۱۹۷۳پس از دریافت درجه دکترا

لطفأ به  ۲مورد زیر توجه کنید!!
 -۱در فضای مدرسه ،چه داخل سالن و چه در فضای بیرون از ساختمان سیگار نکشید.
بنا به اخطاریه کانتی فیرفکس ،کشیدن سیگار در فضای بیرون و داخل ساختمان اکیدأ ممنوع میباشد.
 -۲تلفن های خود را قبل از شروع سخنرانی خاموش کنید.

در پزشگی و خدمت سربازی در
ایران ،به امریکا عزیمت نمود.
ایشان تحصیالت روانپزشگی را در امریکا گذراندند و به
طبابت و تدریس در دانشکده های پزشگی پرداختند.
ایشان پنج کتاب به زبان انگلیسی تالیف کرده اند.
اخرین تالیفات ایشان در مورد تروریسم  ،جنگنده گان
انتحاری و ضربه های روانی جنگ در سربازان میباشد.
دکتر مروستی در شهر منچستر در ایالت کنتیکت در
بیمارستان منچستر مشقول طبابت میباشند ودر
دانشکده پزشکی دانشگاه نیو انگلند تدریس میکند

