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برنامه دوشنبه ۱۸ می دو هزار و بیست از طریق زووم

 موضوع: ویروس کرونا جهان را چگونه بطور دائمی تغییر خواهد داد؟
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

 بحران ویروس کرونا در این مقیاس جهانی میتواند جامعه را به طرز چشمگیری بسمت تکامل و یا بازگشت به
  گذشته تغییر دهد، در این نشست به بررسی پیش بینی های بیش از سی متفکر بزرگ میپردازیم.

 فرشید مقیمی  دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج
   واشنگنت و دکترای رهبری  سازمان ها از دانشگاه نواسات ایسترن فلوریدا میباشد.

 
 فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهواره ای در آمریکا و حدود سه سال از این دوران

 را در ایران مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت
 دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگنت بوده است. از سال ۲۰۱۳ به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگنت بوده و
 از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است. فرشید از سال ۱۹۸۶ عضو کانون

دوستداران فرهنگ ایران و هشت دوره در هیآت مدیره کانون انجام وظیفه نموده است.
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  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
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