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)۴۰۰۱ اردیبهشت( برابر با - 1202 آور�لماە  85شمارە  برنامه  
ازی) جمفضای برنامه از طریق  پنجمین(   

این   ، استاد دا�شگاە صنعیت ام�ی کب�ی محجوبدک�ت محّمد ابراه�م  سخ�ن  

 " ایران روی خط تاریخ " موضوع سخنرانی:
ق آم��کا 2021آور�ل    25زمان: ساعت دو بعد از ظهر روز �کشنبه    به وقت �ش

ان تو سط اردش�ی لطفعل�ان دب�ی بن�اد دماوند   معّر�ن سخ�ن
 مدیر برنامه: دک�ت مسعود الفت، عضو هیئت مدیرە 

 410-428-8337تلفن اطالعات: 
  

 
 

در یافت داشتھ است. او سالھاست کھ در   ،محّمد ابراھیم محجوب دانشنامۀ دکتری خود را در رشتۀ دینامیک سیستم ھا از دانشگاه اُتاوا کانادا
دانشگاه صنعتی امیر کبیر بھ تدریس اشتغال دارد. دکتر محجوب بھ موازات کار تخصصی خود بھ مسائل اجتماعی، بویژه تاریخ و فلسفھ نیز  

فنّی بھ مسائل اجتماعی    دلبستگی دارد و در این حوزه دارای تألیفات و ترجمھ ھای متعدد است. روی آوردن دانش آموختگان رشتھ ھای
" چشم سیمرغ"، ازو آن روشمندی و نگاه عمل گرای آنان بھ این مسائل است. از میان تألیفات وی می توان   دست کم دارای یک فایده است  

ھ فارسی نیز  باست  بھ زبان انگلیسی منتشر شده و قرار    این کتاب     کھ  ،ھای ایرانی" و اخیرا کتاب "ایران روی خط تاریخ" نام برد"مدیرانھ
نھایت"، از مارتین " از اینجا تا بی،  انتشار یابد. از میان ترجمھ ھای فرواوان او نیز می توان بھ "پیچیدگی اقتصاد" از ویلیام برایان آرتور

 . نام بردریس، "علم و فضیلت" از لوییس کاورنانا و "یکپارچگی دانش" ادوارد ویلسون 
 موضوع گفتار: 

�م، ممکن است �ک    )complex adaptive dynamic system�ک س�ستم دینام�ک، پ�چ�دە و انعطاف پذیر(ا�ر تار�ــــخ را   در نظر بگ�ی
الگوی واحد که کماب�ش مورد پذیرش مورخان باشد طرا� کن�م و بعد از و�را�ش توسط متخصصان و تحل�لگران، آن را به عنوان �ک  

ن    تحل�لتا  ،  ادە قرار ده�م  نقشه برای برر� رو�دادهای همزمان مورد استف های درست تر و دقیق تری از آن امکان پذیر باشد. �سبِت چننی
 گردشگری که نقشه در دست دارد در زماین کوتاەمثل �سبِت نقشه �ک کالن،الگویی به خوِد تار�ــــخ  

�
تر � شهر به خود شهر است. طبعا

ی ببیند. تواند قسمت ی از شهر را با دقت ب�ش�ت  ست. افتار سخنران بر چنین الگویی متمر کز گ های ب�ش�ت
https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09 Zoom Link:  

648519: PassCode847 6995 1622                   :  Meeting ID 

( Please also see page 2 of this notice) 

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09


 
 
 

Zoom Link: 

  

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09  

Meeting ID:  847 6995 1622  

PassCode: 648519 

 

Dial by your location: 

+1 301 715 8592 US (Washington DC) 

+1 312 626 6799 US (Chicago) 

+1 646 558 8656 US (New York) 

+1 253 215 8782 US (Tacoma) 

+1 346 248 7799 US (Houston) 

+1 669 900 9128 US (San Jose) 

 

Meeting ID: 847 6995 1622 

Passcode: 648519 

 

 https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4Find your local number:  

https://us02web.zoom.us/j/84769951622?pwd=T0ZLTGVTSzJRZGUyTXgvU04zVW5sQT09
https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4

