
برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه  شماره ۴۰ در ۲ صفحه

 برنامه دوشنبه ۱۱ ماه دسامبر ۲۰۱۷
 موضوع: شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر

  سخنران: سعید یوسف
سعيد يوسف: شاعر، منتقد ادبی، مترجم، روزنامه نگار

اهل خراسان (تربت حيدريه،۱۳۲۷). ليسانس ادبيات انگليسی از دانشگاه مشهد  
 فوق ليسانس ادبيات انگليسی و آملانی از دانشگاه فرانکفورت. دکترای ادبيات

تطبيقی از دانشگاه تورنتو

 در حال حاضر مدرّس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیکاگو (از سال ۲۰۰۲).
 شروع به چاپ آثار از نيمه ی دهه ی ۴۰ در ايران، همکاری با نشريات گوناگون.

 عضو کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم کانادا. همچنني عضو "کانون
 نويسندگان ايران در تبعيد" و "انجمن قلم ايران در تبعيد"  و عضويت در هيئت

 دبيران اين دو نهاد در برخی از دوره ها. مؤسس و مدير کانون فرهنگی الهوتی در
آملان در سالهای ۸۰ و ۹۰ میالدی و انتشار گاهنامۀ ويژۀ شعر  

 تا کنون ده کتاب شعر و چندین کتاب نقد و ترجمه از او چاپ شده است عالوه بر
کتابهای آموزشی در حوزۀ دستور زبان فارسی

  
 ۲ ویدئو از سخنرانی علی شاکری
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کانون دوستداران فرهنگ ایران 
درخـت دوسـتی بـنشان کـه کـام دل ـبه بـار آرد                     نـهال دشـمنی ـبرکـن کـه رنـج ـبی شـمار آرد

 ـبرـنامـه هـای مـاه دسـامـبر ۲۰۱۷

دوشـنبه ۱۱ دسـامـبر  

  مـوضـوع:  شـاعـران و بحـران مـخاطـب در
شـعر مـعاصـر  

   ســخنران: سـعید یـوسـف

دوشـنبه ۱۸ دسـامـبر  
   مـوضـوع: نـفوذ زبـان پـارسـی و فـرهـنگ

 ایـرانـی در هـندوسـتان
سـخنران: محـمد اقـتداری  

دوشـنبه ۲۲ دسـامـبر  
جـشن شـب یـلدا  

 جـزئـیات جـشن در صـفحه ۲ هـمین هـفته نـامـه

دوشنبه ۲۵ دسامبر 
کانون تعطیل است. 

 ـبرـنامـه هـای مـاه ژانـویـه ۲۰۱۸

  دوشـنبه اول ژانـویـه
 کـانـون تـعطیل اسـت.

دوشنبه ۸ ماه ژانویه  
 موضوع: مجمع عمومی میاندوره ای

..…………………………………………… 

دوشـنبه ۱۵ ژانـویـه  
کـانـون تـعطیل اسـت. 

 .…………………………………………
 

دوشـنبه ۲۲ مـاه ژانـویـه 
مـوضـوع: زنـدگـی و افـکار مـریـم 

مـیرزاخـانـی 
سـخنران: جـعفر وثـوقـی 

دوشنبه ۲۹ ژانویه  
  موضوع: ارتباط آمریکا با کمپ خمینی

پیش از انقالب به ویژه در پاریس  
 سخنران: علی سجادی

https://kanooneiranian.org/2017/12/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7/
https://kanooneiranian.org/2017/12/05/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C-2/
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ورود برای همگان رایگان 


