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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﻣﺎوﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ اھﺮی ،اﺳﺘﺎد ﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ُﺟﺮج واﺷﻨﮕﺘﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ" :واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺟﻧﺟﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از آن"

زﻣﺎن :ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  28ﻓﻮرﯾﮫ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﻮ ﺳﻂ اردﺷﯿﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﯿﺎن دﺑﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎد دﻣﺎوﻧﺪ
ّ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ :دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻔﺖ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﻠﻔﻦ اطﻼﻋﺎت:
240-753-0261

اﻋﻀﺎی ﮔﺮاﻣﯽ و دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﻣﺎوﻧﺪ
اﺷﺎﻋﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دو ﻣﺎھﺎﻧﮥ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ
دﻣﺎوﻧﺪ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﺎری ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ در آﯾﺪ .اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ ﻋﺮﺿﮥ دو رﺷﺘﮫ واﮐﺴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ و
آﻏﺎز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮری ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﻢ دور ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از طﺮﯾﻖ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در  15ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2020و  17ژاﻧﻮﯾﮥ  2021ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮرا ﯾﺎوری
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ادﺑﯽ و آﻗﺎی دارﯾﻮش آﺷﻮری ،ﻓرھﻧﮓ ﻧوﯾس زﺑﺎن ﺷﻧﺎس و ﻣﺗرﺟم ﺳرﺷﻧﺎس ﺑر
ﮔزار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻓﺮھﻨﮓ دوﺳﺘﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎی
ﺧوﺷوﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﮔزاری ﺳوﻣﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑﻧﯾﺎد را از راه ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ دﮐﺗر ﺟﻠﯾل اھری
داﻧﺷﯾﺎر داﻧﺷﮑدۀ ُﺟرج واﺷﻧﮕﺗن و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رﯾوی زﯾر ﻋﻧوان "واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺟﻧﺟﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از آن" ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧﯾم .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  28ﻓورﯾﮥ  2021از
ﺳﺎﻋت دو ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ وﻗت ﺷرق آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻓن آوری Zoomﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .ﻟﯾﻧﮏ
 Zoomﮐﮫ از طﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد ﺑزودی در ﺗﻣﺎس ﺑﻌدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد
ﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺧﻧران و ﻣوﺿوع ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ﭘﯾوﺳت دﯾﮕر ھﻣﯾن اﯾﻣﯾل آﻣده اﺳت .اﻣﯾد
وارﯾم ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎر دﯾﮕرﺑﺎ ﺷﻣﺎر ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری از ﺷﻣﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﺗﺟدﯾد دﯾدار ﮐﻧﯾم

ﺑﺎ درود و آرزوی ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮥ دوﺳﺗﺎن
ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ دﻣﺎوﻧد
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ﺷرح ﺣﺎل ﮐوﺗﺎه دﮐﺗر ﺟﻠﯾل اھری

دﮐﺗر ﺟﻠﯾل اھری اﺳﺗﺎدﯾﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﺟرج واﺷﻧﮕﺗن ،در ﺑﺧش ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رﯾوی و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧواب ﻧﺎﻣﻧظم در داﻧﺷﮑدۀ ﭘزﺷﮑﯽ اﯾن داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت
ﺳ َﻣت ﺑرای ھﻔت ﺳﺎل
رﯾوی و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و در اﯾن ِ
ﻣﺗواﻟﯽ ﺑرﻧدۀ ﺟﺎﯾزه ﺑوده اﺳت.
دﮐﺗر اھری داﻧﺷﻧﺎﻣﮥ دﮐﺗری ﺧود را در رﺷﺗﮥ ﭘزﺷﮑﯽ از داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز درﯾﺎﻓت داﺷﺗﮫ و دورۀ
طب ﺣرﻓﮫ ای در داﻧﺷﮑدۀ ﭘزﺷﮑﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﮔذراﻧده اﺳت.
رزﯾدﻧﺳﯽ را در رﺷﺗﮥ ّ ِ
طب داﺧﻠﯽ در ﻣرﮐز ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘرﯾﻧس ﺟورﺟز
وی ﭘس از ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ دورۀ رزﯾدﻧﺳﯽ را در ّ ِ
ﮐﺎﻧﺗﯽ و دورۀ ﮐﺎرآﻣوزی را در ﻣداوای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رﯾوی و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ در دا ﻧﺷﮑدۀ ﭘزﺷﮑﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﺟرج واﺷﻧﮕﺗن طﯽ ﮐرده اﺳت .او در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺧواب ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری
ھﺎی رﯾوی و ﭘزﺷﮑﯽ داﺧﻠﯽ دارای ﮔواھﯽ ﺗﺧﺻص اﺳت .دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ اﺻﻠﯽ دﮐﺗر دﮐﺗر اھری درﻣﺎن
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋروق رﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﭘﯾداﯾش ﻟﺧﺗﮫ در ﺧون ،اﻟﺗﮭﺎب رﯾوی ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺑﺎﻓت ﻣﺣﺎط
ﮐﻧﻧدۀ رﯾﮫ و ﻋروق و ﺧواب ﻧﺎﻣﻧظم اﺳت .دﮐﺗر اھری ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺑﺎﺷد دوﺳت دارد وﻗت
ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﺳر و دﺧﺗرش دور ﯾﮏ ﻓﻧﺟﺎن ﭼﺎی ﺧوب ﺑﮕذراﻧد.
ﻣوﺿوع ﮔﻔﺗﺎر :دﮐﺗر اھری در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود روﻧد ﺗﮭﯾﮥ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر آﯾﯽ آن و
ﻧﮕراﻧﯽ و ﺟﻧﺟﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﯾوع اﯾن ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﺧطرﻧﺎک و دارو ھﺎ و واﮐﺳن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑرای
درﻣﺎن آن ﻋرﺿﮫ ﺷده اﻧد از زﺑﺎن ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.

