
برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۰   برابر با ماه های دی و بهمن ۱۳۹۸ January 2020

 برنامه دوشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰
 موضوع: سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا

 سخنران : دکتر بیژن باران
 زندگينامه بيژن باران- متولد تهران، دارای دكتراي برق و اتم، مقیم ویرجینیا. از او ۲۰ کتاب شعر، نقد ادبی، ساختار مغز در شعر، علم، زنان،
 سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، فرهنگ، زبان، سرود و ترانه، ۳۰۰ مقاله علمی و ادبی، ۵۰۰ شعر فارسی و انگلیسی نشر شده اند. ۶
 مجموعه شعرش در باره عشق، تعهد، طبیعت، رسوم اند. چند سخنرانی در باره استقالل و اقتصاد، شعر و مغز، پیدایش کائنات در کانون
 دوستداران فرهنگ ایران داشت. همکاری با: علم و جامعه، پر، جهان، ایرانیان، باران؛ سایتهای عصر نو، اخبار روز، گذرگاه، سرخط، رسانه،

 ماهمگ، چوک، فرهیختگان، منت نو، شهرگان، وطندار، مشعل، هفته
       نامه ادبی آوای پر،

 فوق مهندسی اتم.  ۴۰سال سابقه تدریس، مشاور فنی، کار در فنآوی.
تدریس در دانشگاه های میزوری-کلمبیا، ایلینویز-کاربوندیل، اوهایو-
 کلمبوس، ویرجینا-ریچموند: دروس کوانتوم مکانیک، مدلسازی رایانه

 ای، مهندسی بیو. کار در معماری رایانه  تصویری، ساختار مغز، هوش
 مصنوعی؛ مشاور ارشد ناسا برای تلویزیون دیجیتال “های دفی نیشن”

 ایستگاه فضایی بین املللی، وزارت انرژی برای خروج رایانه ای اسناد
طبقه بندیشده، سامانه رمز عمومی.
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 ـبرـنامـه هـای آیـنده مـاه ژانـویـه

 ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۰ ژانـویـه

 به دلیل تعطیالت مدارس
 کانتی فیرفکس، کانون

 برنامه ندارد.

 ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۷ ژانـویـه

 موضوع: روستا هراسی در
 ادبیات داستانی ایران و تآثیر
 چپ ها و جنبش های آزادی

 خواهانه برآن.
  سخنران: احسان عابدی

 کانون دوستداران فرهنگ ایران
ــبـاد                                              در ایـن بـوم و ـبر زنـده ـیک ـتن مـباد   ــران نـباشـد ـتن مـن م   چــو ای

 برنامه های کانون هردوشنبه از ساعت ۷ تا ۱۰
 شب در محل زیر برگزاز میشود
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 صرف چای و شیرینی : ۷ تا ۷:۳۰ بعدازظهر
برنامه سخنرانی : ۷:۳۰ تا ۹:۴۵ شب
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