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این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد. 
موضوع : داده ها و باورها 

سخنران : غالم ترشیزی 

غالم ترشیزی از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران می باشد و در 
این مدت ۲۳ سال همواره در برنامه های کانون شرکت کرده است و چندین دوره 

نیز از طرف مجمع عمومی کانون برای انجام وظیفه در هیئت مدیرهکانون 
انتخاب شده است. وی دارای دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 

فیزیک می باشد و هم اکنون در کمپانی تلفن همراه اسپرینت به عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار است. 

آدرس رستوران نیبرز 
 262 D Cedar Lane Vienna, VA 22180

سپندارمذگان، روز عشق ایرانی خجسته باد  

ویدئوی برنامه دوشنبه قبل را میتوانید در اینجا مشاهده نمائید
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دوشـنبه ۲۶ فـوریـه 
مـوضـوع: بـحث آزاد در مـورد وقـایـع 

امـروز ایـران 
آغـازگـر بـحث: دکـتر محـمد بـرقـعی 

محـل : رسـتوران نـیبرز 

دوشـنبه ۶ مـارچ 
مـوضـوع: ارتـباطـات غـیرخـشونـت 

آمـیز « زبـان زنـدگـی» 
سـخنران : مـنیژه صـدـقی (حـسنی) 

دوشـنبه ۱۳ مـارچ 
مـوضـوع: دسـت آوردهـا و چـاـلش هـای 

امـروز زنـان ایـران 
سـخنران : زهـره خـیام 

دوشـنبه ۲۰ مـارچ 
بـدـلیل مـصادف بـودن ـبا شـب عـید 

نـوروز، کـانـون تـعطیل مـیباشـد.

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
بـیا ـتا گـل بـرافـشانـیم و مـی در سـاغـر انـدازیـم                            فـلک را سـقف بـشکافـیم و طـرحـی ـنو درانـدازیـم       

https://youtu.be/jX9wOSl4zCY
https://youtu.be/quMniSn_sO8
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به اطالع هموطنان عزیز میرسانیم که ارزانی ورودیه این جشن، به دلیل اجرای افتخاری هنرمندان عزیز در این جشن 
میباشد. سپاس از هنرمندان عزیزی که برای پیشبرد اهداف فرهنگی، هنرخود را بطور افتخاری در اختیار ما گذاشته اند.


