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سخنران: دکتر احمد صدری

 احمد صدری دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه،
 نیواسکول، حوزه مطالعات و تحقیقاتی علوم اجتماعی  در شهر نیویورک میباشند. ایشان نویسنده کتاب جامعه شناسی

 روشنفکران ماکس وبر که درسال ۱۹۹۲ به زبان انگليسي توسط انتشارات آكسفورد منتشر شد میباشند كه نشریه انجمن
 کتابداران آمریکا آن را به عنوان بهترین کتاب سال آکادمیک ایاالت متحده برگزید. دکتر صدری بعنوان یک روشنفکرجامعه

 شناس، بیش از ۱۴۰ مقاله نوشته اند که شامل ستون نويسی روزنامه «ديلي استار» لبنان كه به زبان انگليسي منتشر مي شود
 میباشد. دکتر صدري دو كتاب به زبان فارسي نوشته است: «مفهوم تمدن و لزوم احياي آن در علوم اجتماعي»  و «آخرالزماني

 در همني نزديكي». او كتابي به نام «شهر صدام» را از عربي به انگليسي و همچنني كتاب ديگري با نام «عقل، آزادي و
 دموكراسي در اسالم»  را از فارسي به انگليسي ترجمه كرده است. کتاب اخیر ایشان حماسه پادشاهان ایرانی در شاهنامه

 میباشد که در سال ۲۰۰۵ منتشر گردید   و تحلیل و نقدهای مشتاقانه و عالقمندانه ای از رسانه های آمریکائی از قبیل نشریه
 ماهانه آتالنتیک، ژورنال وال استریت، سی ان ان در وب و ان پی آر، و گاردین… دریافت نمود. دکتر احمد صدری بطور مستمر

در برنامه های تلویزیونی، و رادیوئی در آمریکا از قبیل بی بی سی، سی بی سی، ان پی آر، صدای آمریکا و … فعال بوده اند

 ترجمه از بیوگرافی انگلیسی ایشان توسط کمیته فنآوری کانون

kanoon.iranian@gmail.com This Event will be online via Zoom software. Monday May 11, 2020

  کانون دوستداران فرهنگ ایران
                                                                                                           چـو ایـران مـباشـد ـتن مـن مـباد                                       ـبدـین بـوم و ـبر زنـده ـیک ـتن مـباد

 برنامه های کانون به دلیل رعایت شرایط
 بهداشتی و تعطیالت مدارس به طریق مجازی

 برگزار میگردد. اگر عالقمند به شرکت در هر برنامه
 ای هستید لطفا ایمبل خود را ارسال نمائید تا

 لینک برنامه از طریق زووم برایتان ارسال شودنرم
 افزار زووم میبایست در روی کامپیوتر و یا تلفن
 موبایل شما نصب گردددر صورت نیاز به کمک
 های فنی از طریق ایمیل کانون با ما تماس

بگیرید  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