 27شهریور

روز شعر و ادب پارسی  -روز زبرگدا شت استاد شهریار

سخنران میهمان  :آقای دکتر کیارش آرامش
عنوان سخن  ( :سالمت

و بیماری ) ” معنای زندگی در آئینه شعر فارسی “

سه شنبه  15 :سپتامبر ساعت  9 :شب

non-profit org.
) (501)( C )( 3

houstonbonyad.com

( بوقت تگزاس )

Tuesday September 15th, 2020 9:00 pm Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91005284260
Meeting ID: 910 0528 4260

تلفن اطالعات

(832) 466-8849
تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726
با توجه به شرایط
کرونائی موجود
برای فصل پائیز امسال

کیارش آرامش ،متولد  ۰۵۳۱در تهران ،پزشک و متخصص پزشکی
اجتماعی از سال  )۵۱۱۳( ۰۵۳۱به عنوان استادیار و سپس دانشیار به
پژوهش و تدریس در حوزه اخالق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

اشتغال داشته است .
از سال  2013بعنوان محقق میهمان در بخش اخالق زیستی موسسات ملی
سالمت آمریکا ) (NIHو مراقبت های سالمت در دانشگاه
دوکین در شهر پیتزبورگ ایالت پنسیلوانیا فعالیت پژوهشی دارد.
Center for Healthcare Ethics, Duquesne University
فعالیت های دکتر آرامش در زمینه ادبیات و فرهنگ ایرانی به ویژه حافظ شناسی و موالنا شناسی شامل

سه شنبه ها
جلسات مجازی
در زمینه های
ادبی

علمی
عرفانی
هنری

تالیف دو کتاب و چندین مقاله و نیز دوره های تدریس مثنوی مولوی و منطق الطیر عطار در شیراز و تهران و

فرهنگی

همچنین سخنرانی های ماهانه در انجمن دوستداران حافظ بوده است.

اجتماعی

در مدت اقامت در آمریکا نیز سخنرانی و تدریس در مجامع و محافل فرهنگی ایرانی ،از جمله برنامه ماهانه
تدریس مثنوی در شهر واشنگتن دی سی از جمله فعالیت های وی بوده است.
The purpose of IRIC Foundation is to engage members of the community, both adults and
the youth, in a better understanding of the Islamic Faith and Iranian Culture

لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید
iricf@bonyadnameh.com
و پیامک را به تلفن  (832) 466-8849بفرستید

Zoom Meeting
ALL

Tuesdays
Fall 2020
10125 EMNORA Ln.

Houston, TX 77080

