
برابر با ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ برنامه های ماه آوریل و می ۲۰۱۷ هفته نامه شماره ۲۴

 برنامه دوشنبه ۱۷ ماه آوریل 
 موضوع :اثر شبکه های اجتماعی در زندگی ما و کودکان

  سخنران : سارا فتوت بهمراه ۲ پسرش
 سارا فتوت (الهه) درسال ۱۳۴۵ در شهر تهران - شمیران متولد شد  وی در سال ۱۳۶۷
 لیسانس خود را در رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران گرفت و بعد به کشور اطریش

 سپس در سالبه آمریکا نقل مکان کرد. سارا  پس از گرفنت فوق لیسانس در رشته
 کامپیوتر از دانشگاه «کالیفرنیا استیت یونیورسیتی هیوارد » در سیلیکان ولی به

 مدت دو سال کار کرد و بعد به «واشنگنت دی سی» نقل مکان کرد. سارا بیش از ۲۶ سال
  در رشته کامپیوتر برای کمپانی هایی مثل «اوراکل» ، «آمریکا آنالین» و غیره کار کرده

 است. سارا مدت  ۷ سال است که کمپانی استارتاپ خود را در کنار شغل های دیگر
 مدیریت میکند.  او برای نرم افزارش ثبت اختراع کرده که یک سال قبل از پتنت فیسبوک
 در اداره ثبت اختراعات آمریکا فایل شده و هنوز تحت بررسی است. نرم افزار دوم سارا
 به نوشنت مناقصه های دولتی روی اینترنت کمک می کند. این نرم افزار اجازه می دهد

 چندین کمپانی روی پاسخ به یک مناقصه دولتی در یک سایت کار کنند. سارا عالقه
 خاصی به شعر و ادبیات فارسی دارد و در اوقات فراغت به صورت غیر حرفه ای شعر
 از شاعران متفاوت را دکلمه می کند و در سایت «ساندکالد» می گذارد. سارا همچنین
 به رشته روانشناسی و شناسایی ادیان عالقه فراوان دارد.  آیدین پسر سارا  که اکنون

 ده ساله است در سن سالگی نه سالگی دو بازی درست کرده است به نام «کابوس
 مهاجران» و «مشکالت مهاجران». دانیال پسر چهارده ساله سارا  در سن سالگی

 سیزده سالگی با برادرش زیر نظر بزرگتران همکاری کرد تا این بازی در دنیای  موبایل
 به عنوان یک «اپ موبایل» در اختیار مردم قرار بگیرد. این بازی مورد استقبال زیاد چند

 رادیو و تلویزیون آمریکا قرار گرفته. این بازی کمک می کنند کودکان در حال بازی با
 مشکالت مهاجران آشنا شوند و بتوانند در آینده راه حلی برای این بحران جهانی پیدا

 کنند. دانیال و آیدین بسیار دانش آموزان کوشایی هستند و در چند املپیاد علوم آمریکا جایزه گرفته اند. دانیال و آیدین  ساز پیانو را زیر
نظر «پندار کردنوهسی» و ساز ویولون را زیر نظر  «سپهر اعظمی»  می نوازند.
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بـرنـامـه دوشــنبه ۲۴ مـاه آوریــل 
 مـوضـوع : مــبارزات زنـان و احــقاق حـقوق آنـان 

ســخنران : فــرزاد شــبستری 

ـبرـنامـه دوشـنبه اول مـاه مـی ۲۰۱۷ 
مـوضـوع: روز کـارگـر 

سـخنران : مـتعاقـبأ اعـالم خـواهـد شـد. 

  برنامه دوشنبه ۸ ماه می ۲۰۱۷
 موضوع : فمینیستی و«؛روشنگری» مرد

 محور
 سخنران : زهره خیام

..……………………………………… 

 برنامه دوشنبه ۱۵ ماه می ۲۰۱۷
 موضوع : مجمع عمومی سالیانه

 گزارش هیئت مدیره

…………………………………… 
 برنامه دوشنبه ۲۲ ماه می ۲۰۱۷
 موضوع : مجمع عمومی سالیانه
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