
امروز شنبه سوم ماه دسامبر ۲۰۱۶ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه شماره ۵

مطالب موجود در این هفته نامه 
۱- جدول برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۶ 

۲- برنامه دوشنبه ۵ ماه دسامبر با معرفی نامه و 
تصویر سخنران. 

 ۳- برنامه دوشنبه ۱۲ ماه دسامبر با معرفی نامه و
 تصویر سخنران.

 ۴- لینک ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل
 
 

برنامه دوشنبه پنجم ماه دسامبر ۲۰۱۶     
موضوع : ماده و انرژی تاریک  

سخنران: دکتر بیژن باران

بیژن باران فارغ التحصیل 
دکترای برق با تخصص در 

معماری رایانه تصویری، فوق 
مهندسی اتم. ۴۰ سال سابقه 

تدریس در دانشگاههای میزوری-کلمبیا، ایلیونیز-کاربوندیل، اوهایو-کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، 
مدلسازی رایانه ای، مهندسی بیو و کار در معماری رایانه تصویری، ساختار مغز، هوش مصنوعی. عالقمندی: نشر ۳۰۰مقاله در ادبیات، 
هنر، شعر. ۱۰۰ مقاله در مسایل اجتماعی، تاریخی، جهانی. ۵ کتاب فارسی و انگلیسی در شعر و نقد ادبیات چاپ کرده. ۶ کتاب آماده 
نشر: ۱- مغز و نقد ادبی. ۲- یادها، نقد فیلم و داستان. ۳- زبان و نقد شعر. ۴- جامعه و فرهنگ. ۵- زنان و نقد شعر. ۶- آتوبیوگرافی/ 

حدیث نفس به انگلیسی.
همکاری: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه، چوک، فرهیختگان، منت نو، 

شهرگان، وطندار، مشعل. برای مطالعه چکیده سخنرانی ایشان روی لینک زیر را کلیک نمائید: 
چکیده سخنرانی دکتر بیژن باران

برنامه دوشنبه ۱۲ ماه دسامبر ۲۰۱۶
موضوع : ویژه گی ها و نوآوری های درمانی برای رفع درد و درمان بیماریهای مزمن

سخنران : دکتر مهرداد معصومی

دکتر مهرداد معصومی پزشک متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

 دکترمهرداد معصومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین دانشگاه های انگلستان شمرده می شود فارغ
 التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال کارآموزی جرّاحی  در مرکز بیمارستانی واشنگنت دی سی، در سال 1988 دورۀ رزیدنسی خود را در طب

.فیزیکی و توان بخشی در دانشگاه واشنگنت واقع در شهر سیاتل با موفقیت به پایان رسانده است.

 دکتر معصومی دارای بیست و هشت سال تجربۀ عملی در رشتۀ تخصصی خویش است. او طی این مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور به
 مداوای بیماران مشغول بوده و مورد مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز درمانی ناحیه نیز قرار داشته است.  وی مدتی هم عضو هیئت علمی

 دانشگاه جانز هاپکینز در بخش  طب فیزیکی و توان بخشی بوده و در نیمۀ اول دورۀ بیست و هشت سالۀ طبابت خود سخرانی هایی در زمینۀ مهار
 درد و درمان جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است.  دکتر معصومی اخیرا مطب دیگری در شهر راکویل در
 حومۀ واشنگنت دی سی گشوده و بیماران خود را در آن مکان نیزمی بیند.  مجلۀ بالتیمور از او به عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه نام

برده است. با توجه به همین سوابق رجوع به وی از طرف مراکز درمانی منطقه، ایاالت دیگر و حتی از خارج  به بیماران توصیه می شود.
فشرده ای از سخنان دکتر مهرداد معصومی

  متأسفانه به دلیل اشکاالت فنی، ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل  تا دقیقه ۲۰:۲۰  بدون صدا ضبط شده . اما خوشبختانه بیشتر بخش بدون صدا
 معرفی سخنران و سخنان مسئول جلسه میباشد. همچنین بخش پرسش و پاسخ که بسیار جالب میباشد بسیار خوب ضبط شده است که هر دو

ویدئو را در لینک زیر مشاهده میکنید.
ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل
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