
زمان : یکشنبه بیست و سوم جون ۲۰۱۹ برابر با ۲تیـرماه ۱۳۹۸
گردهمایی :  ساعت ۵ و نیم  بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

 شروع سخنرانی: ساعت ۶ بعد از ظهر
تلفن اطالعات:   240.805.5437

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): 

N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
DCFsecretary@gmail.com

www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست: سخنران
برنامه ماه جون  ۲۰۱۹ (تیر ماه ۱۳۹۸)

دوستان، با توجه به هزینه برگزاری برنامه ها، در صد و یکمین جلسه هیٔيت مدیره تصویب شد که ورودیه منظورشود: عضو ۵ دالر، مهمان ۷ دالر

اجرای موسيقی
اصیل ایرانی با هنرنمایی:

بهراد توکلی: سه تار 
علی فاطمی: متبک 

میعاد نیک فرجام: دف

موضوع سخنرانی: داریوش شایگان، فرهنگ پژوه فضاهای بینابین

بنیاد فرهنگی دماوند
(بنیاد غیر انتفاعی)

بخش دوم:  موسیق

سخنران: دکتر ارژنگ اسعد
شرح حال فشردە سخنران: 
دکتر ارژنگ اسعد پس از پایان دورە 
ادامه  برای  ایران  در  دبیرستان 
تحصیل به آمریکا آمد و در انستیتوی 
تکنولوژی ماسوچوست (MIT)  که 
یکی از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا 
و جهان در زمینه ٓاموزش ریاضیات، 
دانش صنعتی و فن آوری است پذیرفته 
را در رشته  او دورە لیسانس  شد. 
ریاضیات و دورە فوق لیسانس را در 
مهندسی شیمی و تحقیق درعملیات 
در ٓانجا به پایان رسانید و سپس به 
دریافت دانشنامه دکتری در رشته 

مدیریت از همان دانشگاه توفیق یافت.
از  فراغت  از  پس  اسعد  دکتر 
علمی  هیٔيت  به   MIT در  تحصیل 
دانشگاه مریلند در کالج پارک پیوست 
و بیش از دو دهه در آن دانشگاه به کار 
تدریس و پژوهش اشتغال داشت. 
وی بعد از این که مدت هفت سال در 
در شهر  نیویورک  ایالتی  دانشگاه 
بافالو ریاست دانشکدە مدیریت ٓان 
دانشگاه را به عهده داشت، در سال 
در  پیتزبرگ  دانشگاه  دعوت   ۲۰۱۵
ایاالت پنسسیلوانیا را برای تصدی 
ریاست دانشکدە مدیریت آن دانشگاه 
را پذیرفت و از ٓان هنگام تا کنون در 

این سمت به کار مشغول است. وی با 
این عنوان بر کار صد استاد تمام وقت 
و نزدیک به سه هزار دانشجو نظارت 
در رشته تخصصی اش  او  از  دارد. 
چهار کتاب و بیش از پنجاه رساله 
علمی منتشر شده است. دکتر اسعد 
دلبستگی فراوانی به علوم انسانی 
ازدوران  که  ٓان  با  و  دارد  ادبیات  و 
گزیده،  اقامت  ٓامریکا  در  نوجوانی 
همواره پیوند عمیق خود را با ادب 
فارسی حفظ کرده و در این عرصه 
نیز صاحب نظر است. از او مقاالت 
متعددی نیز به زبان فارسی در مباحث 

ادبی و فلسفی انتشار یافته است.


