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برنامه دوشنبه ۶ ماه مارچ ۲۰۱۷ 
موضوع : ارتباطات بدون خشونت ( زبان زندگی ) 

سخنران : منیژه صدقی حسنی 
 Train the trainer منیژه صدقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اداری و مدیریت، مدرک کارشناسی در رشته پرستاری و مدرک

برای تدریس در رشته پرستاری میباشند. ایشان تجربه بیش از ۲۵ سال کار بعنوان Registered Nurse در بیمارستانهای ویرجینیا، واشنگنت 
دی سی و کالیفرنیا و مدت بیش از ۶ سال تدریس در رشته پرستاری دارند. 

 
ایشان همچنین مربی تغذیه سالم و فعال حقوق حیوانات نیز میباشند. وبسایت و ویدئوهای ایشان در زمینه سالمت جسم و روان، مورد توجه 

و استفاده بسیاری از هموطنان در سرتاسر دنیا میباشد. 

ایشان از سال ۱۹۹۳ عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران بوده و چندین دوره نیز عضو هیئت مدیره کانون میباشند.خانم صدقی در ماه جون 
۲۰۱۴ وبسایت کنونی کانون را بنا نهاده و تا به امروز مسئول کمیته فنآوری کانون میباشند. 

 دو ویدئوی اصل سخنرانی و بخش پرسش و پاسخ برنامه دوشنبه قبل را میتوانید در اینجا مشاهده نمائید 

ویدئوی برچهره گل نسیم نوروز خوش است  را در اینجا مشاهده کنید
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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. 

دوشـنبه ۲۷ مـارچ 
ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۷ مـارچ، جـشن 

نـوروزی کـانـون مـیباشـد کـه جـزئـیات 
آنـرا در صـفحه ۲ هـمین هـفته ـنامـه 

مـشاهـده مـیفرمـائـید

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
بـرچهـره گـل نـسیم نـوروز خـوش اسـت                                    در صـحن چـمن روی دل افـروز خـوش اسـت                                

https://kanooneiranian.org/2017/02/28/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://youtu.be/5Rhylg6Wd2k
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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.


