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 برنامۀ بنیاد فرھنگی دماوند از طریق فضای مجازیومین س

 استاد یار دانشکدۀ پزشکی ُجرج واشنگتن دکتر جلیل اھری،سخنرانی 
 "واکسن کرونا، چگونگی کارآیی و جنجال برخاستھ از آن"  موضوع سخنرانی:

 فوریھ  28زمان: ساعت دو بعد از ظھر روز یکشنبھ  
 سخنران تو سط اردشیر لطفعلیان دبیر بنیاد دماوند معّرفی 

 مدیر برنامھ: دکتر مسعود الفت، عضو ھیئت مدیره 
 تلفن اطالعات: 

240-753-0261 
 

 بنیاد فرھنگی دماوند  ارجمند اعضای گرامی  و دوستان
 

فرھنگی  سبب شد کھ برنامھ ھای سخنرانی دو ماھانۀ بنیاد  با کمال تأسف  اشاعۀ جھانی ویروس کرونا  
و واکسن مطمئن  دو رشتھ  عرضۀ    کنون در پیدماوند از آغاز سال مسیحی جاری بھ حال تعطیل در آید. ا

در آینده ای   ما بتوانیم اجتماعات حضوری خود را، امید می رود کھ  در سطح عمومی  آغاز واکسیناسیون
طریق   ستھ ایم دور برنامھ ازتوان  تا کنون  گذشتھخوشبختانھ از ماه نوامبر  .از سر بگیریم  نھ چندان دور

در مجازی  ترتیب    2021ژانویۀ    17و     2020  نوامبر  15    فضای  یاوری با    بھ  حورا  خانم  سخنرانی 
فرھنگ نویس زبان شناس و مترجم سرشناس بر  آقای داریوش آشوری،  و    نویسنده و پژوھشگر ادبی 

کھ   کنیم  گرم  گزار  است.استقبال  داشتھ  پی  در  را  دوستان  ھیئت  فرھنگ  برای  بنیاد    اکنون  جای مدیرۀ 
  دکتر جلیل اھری با سخنرانی    راه فضای مجازی ومین برنامۀ بنیاد را از  سخوشوقتی است کھ برگزاری  

، چگونگی  اواکسن کرونزیر عنوان "   دانشیار دانشکدۀ ُجرج واشنگتن و متخصص بیماری ھای ریوی  
از    2021یۀ  رو ف  28روز یکشنبھ  این برنامھ    بھ آگاھی شما برسانیم.  " کارآیی و جنجال برخاستھ از آن

آمریکا   شرق  وقت  بھ  ظھر  از  بعد  دو  آوریساعت  فن  یاری  شد.   Zoomبھ  خواھد  ک  لین برگزار  
Zoom    کھ از طیق آن می توانید بھ برنامھ بپیوندید بزودی در تماس بعدی برای شما ارسال خواھد

 شد. 
 

امید  .  ه استآمدن ایمیل  ھمی دیگر  در پیوست    ارتباط با سخنران و موضوع سخنرانی اطالعات بیشتر در
 شمار ھرچھ بیشتری از شما از این طریق تجدید دیدار کنیم  ر دیگربا واریم بتوانیم با

 
 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 

 
 

 
   
 

مراقبت ھای حیاتی  دکتر جلیل اھری استادیار دانشگاه جرج واشنگتن، در بخش بیماری ھای ریوی و  
مطالعات   برنامۀ  او ھمچنین مدیریت  است.  دانشگاه  این  پزشکی  دانشکدۀ  در  نامنظم  بھ خواب  مربوط 

این ِسَمت برای ھفت سال    را بھ عھده دارد و در ریوی و مراقبت ھای حیاتی در ارتباط با ھمین برنامھ
 متوالی برندۀ جایزه بوده است. 

دکتر دانشنامۀ  اھری  ر  یدکتر  دورۀ  خود  و  داشتھ  دریافت  شیراز  دانشگاه  از  پزشکی  رشتۀ  در  ا 
 رشتۀ طّبِ حرفھ ای در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تھران گذرانده است.   رزیدنسی را در 

وی پس از مھاجرت بھ آمریکا دورۀ رزیدنسی را در طّبِ داخلی در مرکز بیمارستانی پرینس جورجز  
ری ھای ریوی و مراقبت ھای حیاتی در دا نشکدۀ پزشکی  کانتی و دورۀ کارآموزی را در مداوای بیما

دانشگاه جرج واشنگتن طی کرده است. او در رشتھ ھای پزشکی خواب، مراقبت ھای حیاتی، بیماری  
درمان   اھری  دکتر  دکتر  اصلی  دلبستگی  است.  تخصص  گواھی  دارای  داخلی  پزشکی  و  ریوی  ھای 

لختھ  پیدایش  بر  تمرکز  با  ریھ  ھای عروق  محاط    بیماری  بافت  ھای  بیماری  ریوی،  التھاب  در خون، 
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
 

گفتار:    چگونگی  موضوع  و  کرونا  واکسن  تھیۀ  روند  خود  سخنرانی  در  اھری  و  دکتر  آن  آیی  کار 
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. 


