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بخش نخست: سخنران
برنامه ماه فوریه  ۲۰۱۹ (بهمن ماه ۱۳۹۷)

باتوجه به هزینه برگزاری برنامه ها در صد و یکمین جلسه هیات مدیره تصویب شد که ورودیه منظور شود: اعضاء: ۳ دالر ـ مهمانان: ۵ دالر

اجرای موسيقی
اصیل ایرانی

نام هنرمندان متعاقبا       
اعالم خواهد شد

گردش نخبگان سیاسی در جمهوری اسالمی

بنیاد فرهنگی دماوند
(بنیاد غیر انتفاعی)

بخش دوم:  موسیق

سخنران: دکتر مهرزاد بروجردی
دکتر مهرزاد بروجردی دانشنامه 
دکتری خود را در سال ۱۹۹۰در رشته 
روابط بین الملل از دانشگاه امریکن 
دریافت کرد. وی پس از گذراندن یک 
دوره پژوهشی مافوق دکتری به مدت 
هاروارد  دانشگاه های  در  سال  دو 
کادر  به   ۱۹۹۲ سال  در  ٓاستین،  و 
آموزشی دانشگاه سیراکیوز در ایالت 
ٓان هنگام تا  از  نیویورک پیوست و 
کنون به عنوان استاد علوم سیاسی 
امورعمومی  و  تابعیت  دردانشکده 
ٓان دانشگاه که به مدرسه ماکسول 
معروف است به کار تدریس اشتغال 
دریافت جایزه  بر  دارد. وی عالوه 

سال  در  موینهاین  پاتریک  دانیل 
۱۹۹۸ به خاطر به کاربستن بهترین 
روش تدریس، از سال ۲۰۱۴ تا زمان 
حاضر به عنوان پژوهشگر برجسته 
است.  شده  شناخته  دانشکده  ٓان 
و  متعدد  بروجردی  دکتر  تألیفات 
متنوع است و از ٓان جمله می توان به 
«روشنفکران ایرانی و غرب: پیروزی 
(انتشارات  گرایی»  بومی  نا فرجام 
دانشگاه سیراکیوز، ۱۹۹۶)، رساالتی 
ایرانی  و هویت  در زمینه سیاست 
[به فارسی] (۲۰۱۰)، و مهم تر از همه 
«ایران پسا انقالب، دفترچه راهنمای 
سیاسی» با همکاری کوروش رحیم 

خانی دانشجوی دوره دکتری علوم 
بینگهمتن  دانشگاه  در  سیاسی 
سیراکیوز،  دانشگاه  (انتشارات 
۲۰۱۸) اشاره کرد. این اثر پژوهشی 
بی سابقه که تحسین شمار چشم گیری 
از صاحبنظران و پژوهشگران عرصه 
انگیخته  بر  را  سیاست  و  تاریخ 
است، فراگیرترین داده ها را درباره 
نخبگان سیاسی ایران در دوران پس 
صحبت  می گیرد.  بر  در  انقالب  از 
آقای دکتر بروجردی در بنیاد فرهنگی 
ٓانچه در این کتاب  دماوند بر محور 
دانشنامه مانند فراهم آمده خواهد بود.


