
برنامه های ماه آوریل ۲۰۱۸ هفته نامه شماره ۵۵

برنامه دوشنبه ۹ آوریل ۲۰۱۸ 
موضوع: نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی 

سخنران: دکتر نادر مجد 
 نادر مجد، اقتصاد دان، موسیقی دان، شاعر و نویسنده،  یکی از هیئت موسسین کانون دوستداران فرهنگ ایران میباشد. او در نوامبر۱۹۴۴ در
 شهر ساری ایران متولد شد. او سنتور و ویلون را در سن ۶ سالگی آموخت. سپس تار و سه تار را از پدر و عموی خود که هر  دوموسیقی دان
 های هنرمندی بودند فرا گرفت. در سن ۱۰ سالگی کمانچه آموخت. نادر در سال ۱۹۹۷ مرکز موسیقی سنتی ایران را در شهر وینای ویرجینیا
 تآسیس نمود. نادر در کنسرت های بسیاری برنامه های موسیقی برگزار کرده است. همچنین در رادیو و تلویزیون ها برنامه های موسیقی

  داشته است. او آفریننده بسیاری از ارکسترها، و آهنگ های سنتی و رنگی میباشد. نادر نویسنده بسیاری مقاله و یک کتاب شعر نیز میباشد.
  نادر با همسر و ۲ فرزندش در ویرجینیا زندگی میکند.

ویدئوهای سخنرانی دکتر ماکان فردیس
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 ـبرـنامـه دوشـنبه ۱۶ آوریـل ۲۰۱۸

 خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و
 درسهای آن

 سخنران: حسن حسام

 ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۳ آوریـل ۲۰۱۸

 کوبا جزیره ای زیبا، نزدیک ولی کم شناخته
 شده در آمریکا

 سخنران: دکتر فرشید مقیمی

  ـبرـنامـه دوشـنبه ۳۰ آوریـل ۲۰۱۸

مثنوی کتابی متفاوت  
 سخنران: نوید بازرگان

 کانون دوستداران فرهنگ ایران
آمـد رسـوـلی از چـمن کـاـین طـبل را پـنهان مـزن                              مـا طـبل خـاـنه عـشق را از نـعره هـا ویـران کـنیم

  قدردانی از عضو فعال کمیته فنآوری کانون،
خانم پریوش مقدم  

 به این وسیله مراتب سپاس خود را ازتالش و
 زحمات ارزشمند خانم مقدم درجهت پایداری و

 حفظ فعالیت های کمیته فنآوری تقدیم
 میداریم.

 برنامه های کانون هردوشنبه از ساعت ۷ تا
۱۰ شب در محل زیر برگزاز میشود
James Madison High School, 

2500 James Madison Dr, Vienna, VA 
22181 

Entrance 3
 صرف چای و شیرینی : ۷ تا ۷:۳۰ بعدازظهر

برنامه سخنرانی : ۷:۳۰ تا ۹:۴۵ شب
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