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لیست سخنرانی های کانون از تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۷ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸

نوع سخنرانی سخنران موضوع تاریخ

روانشناسی/علمی فریفته امام قریشی مشکالت خانوادگی و ساالر منشی ۵ ژوئن

سیاسی یونس پارسابناب امپراطوری آشوب ۱۲ ژوئن

سیاسی محمد برقعی نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهب در دولت ترامپ ۱۹ ژوئن

ادبی/هنری پرویز صیاد در مکامله رودررو با تقی مختار گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد ۲۶ جون

روانشناسی/علمی بیژن باران مغز و شعر- چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده و نقد میشود ۱۰ جوالی

سیاسی علی افشاری سیاست در دوران پسا انتخابات ۱۷ جوالی

ادبی/هنری مهوش شاهق مطالعه تطبیقی میان هفت خوان رستم و افراسیاب ۲۴ جوالی

سیاسی سعید ضرابیان چالشهای توسعه در آفریقا، یک تجربه شخصی ۳۱ جوالی

ادبی/هنری صمصام کشفی انسان در شعر معاصر ۷ آگوست

سیاسی مهدی نوربخش تونس، تجربه موفق بهار عربی ۱۴ آگوست

سیاسی منصور فرهنگ سیاست خارجی ایران ۲۱ آگوست

سیاسی اردشیر لطفعلیان مصدق از دیدگاه شاعران… آثار ویرانگر کودتای ۲۸ مرداد بر نسلی از فرهیختگان و روشنفکران ایران ۲۸ آگوست

اجتماعی قدمعلی سرامی پروژه امید در فرهنگ و تمدن ایران ۴ سپتامبر

سیاسی ناهید کلباسی بررسی شرایط اقتصادی ایران و اثرات تحریم ها ۱۱ سپتامبر

اجتماعی محمد هادی هادی زاده یزدی نگاهی به دانشگاه، به عنوان دانشجو و استاد، در یک گستره زمانی ۵۰ ساله ۱۸ سپتامبر

ادبی/هنری جمیله ندائی تآتر دهه پنجاه با تکیه بر شهر قصه ۲۵ سپتامبر

ادبی/هنری احمد ندیمی هفت راز تآثیر صدا بر جان و روان برای سالمتی ۲ اکتبر

ادبی/هنری اعضاء کانون نمایش فیلم الک پشت ها هم پرواز میکنند در رستوران نیبرز ۹ اکتبر

سیاسی فرشید مقیمی هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا ۱۶ اکتبر

سیاسی محمد امینی مسئله کردستان، استقالل، فدرالیسم، خود مختاری؟ ۲۳ اکتبر

سیاسی حسین سیف زاده حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران ۳۰ اکتبر

سیاسی اعضاء کانون بحث آزاد: موقعیت افوام در ایران ۶ نوامبر

ادبی/هنری محمد وثوقی پرویز خانلری برگستره ادب فارسی ۱۳ نوامبر

سیاسی علی میرسپاسی چگونه در باب دموکراسی اندیشه کنیم ۲۰ نوامبر

روانشناسی/علمی تقی کیمیائی اسدی ماهیت مادی وجود انسان ۲۷ نوامبر

سیاسی علی شاکری نبرد قدرت در خاورمیانه، جایگاه ایران و برخورد آمریکا ۴ دسامبر

ادبی/هنری سعید یوسف شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر ۱۱ دسامبر

اجتماعی محمد اقتداری نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان ۱۸ دسامبر

اجتماعی جعفر وثوقی زندگی و افکار مریم میرزاخانی ۲۲ ژانویه

سیاسی علی سجادی ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقالب، به ویژه در پاریس ۲۹ ژانویه

سیاسی علی اکبر موسوی خوئینی چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر ۱۲ فوریه

ادبی/هنری سپیده جدیری چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتاِر زنانه در شعر امروز ایران ۵ مارچ
اجتماعی شهرزاد ارشدی نمایش فیلم “رقصیدن برای تغییر” با حضور شهرزاد ارشدی، کارگردان ۱۲ مارچ
سیاسی خدیجه بهاری مقایسه مبارزات زنان ایران و افغانستان ۱۹ مارچ

ادبی/هنری آتی وکیلی تاریخچه هنر نقاشی در اروپا ۲۶ مارچ
روانشناسی/علمی ماکان فردیس روانشناسی گروههای سیاسی ۲ آوریل

سیاسی نادر مجد نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی ۹ آوریل
سیاسی حسن حسام خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن ۱۶ آوریل

اجتماعی فرشید مقیمی کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا ۲۳ آوریل
ادبی/هنری نوید بازرگان مثنوی کتابی متقاوت ۳۰ آوریل

سیاسی اعضاء کانون بحث آزاد: مفهوم طبقه کارگر در دنیای امروز و چه اقشاری در خیزش دیماه شرکت کردند. ۱۴ می
سیاسی Gareth Porter WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN ۴ ژوئن

ادبی/هنری فاطمه کشاورز هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه موالنا ۱۱ ژوئن


