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ماە 6( 1202ماە ژوئن  27،  60 شمارۀ برنامه ) ۴۰۰۱ ت�ی  
ازی) جمفضای برنامه از طریق  ھفتمین(  

این     موّرخایران شناس و ، و�لم فلوردک�ت  سخ�ن
از دوران  بیمارستان در ایراناحداث تاریخچۀ " موضوع سخنرانی: 

 " ساسانیان تا به امروز
ق آم��کا 2021 ژوئن  27زمان: 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
 مدیرە مدیر برنامه: دک�ت مسعود الفت، عضو هیئت 

 410-428-8337تلفن اطالعات: 
  

ویلم فلور، موّرخ و ایران شناس نام آور ھلندی تبار دانشنامۀ دکتری خود را از دانشگاه معتبر  :  شرح حال فشردۀ سخنران
لیدن در ھلند دریافت داشتھ است. عنوان رسالۀ دکتری او "اصناف در ایراِن عھد قاجار" بوده است. ھنگام گذراندن دورۀ لیسانس  

اسی عالقھ مند شد. مّدتی بھ فرا گرفتن زبان عربی مشغول بود ولی  در دانشگاه اوترخت بود کھ او بھ خاور شناسی و اسالم شن 
دیری نپایید کھ تمامی توجھ خود را بر آموختن زبان فارسی متمرکز ساخت و از آن ھنگام تا کنون بھ طور مستمر بھ مطالعھ و  

متعدد در این زمینھ بھ زبان انگلیسی  پژوھش در ارتباط با تاریخ و اجتماع و اقتصاد ایران اشتغال داشتھ و مقاالت و کتاب ھای  
انسان دوستانھ بردکتر فلور    کرده.   تألیف نوشتھ و   المللی فارابی برای مطالعات  بین  کھ ھر سال از سوی وزارت  است    ندۀ جایزۀ 

در این  دکتر فلور خلیج فارس جایگاھی ویژه دارد.  تألیفات او    و مطالعات   در پژوھش ھا  اعطا می شود.  ایران  علوم و فن آوری
  ناحیھ زمینھ بھ ھفت جلد بالغ می شود کھ طی آنھا افزوده بر پژوھش ھای فراگیر تاریخی و اجتماعی در بارۀ  بندر گاه ھای مھم  

تاریخ   با  ارتباط  نیز در  لنگھ و شھرھایی مانند کازرون و براز جان، تحقیقات گسترده ای  بندر  بندر بوشھر و  بندر عبّاس،  مانند 
ھ است. از میان کتابھای دیگر  گرفتخلیج فارس و عربھای ساکن کرانھ ھای جنوبی این آبراه بین المللی انجام  سیاسی و اقتصادی  

پر کار می توان بھ بھداشت عمومی در دوران قاجار، کشاورزی در ایران، تاریخ تئاتر در ایران، نھادھای دوران    ایران شناس این  
اجتماعی روابط جنسی در ایران، کار و صنعت در ایران، اصناف، بازرگانان و علما    در عھد صفویھ، تاریخ   پاداشھا صفوی، القاب و  

در ایران قرن نوزدھم و صعود و افول نادرشاه، اشاره کرد. نا گفتھ نماند کھ دکتر فلور از کارشناسان  بین المللی مسائل مربوط بھ  
کھ در استخدام بانک جھانی بود در این زمینھ بھ تحقیق اشتغال داشت و یکی    2002تا    1983او از    .انرژی نیز بھ شمار می رود 

 از نخستین کسانی بود کھ سی سال پیش توجھ مسؤالن را مخاطرات ناشی از انتشار گستردۀ گاز کربنیک جلب کردند.  
 

 
 

از پژوھش خود را در بارۀ سابقۀ تأسیس بیمارستانھا و    ،در این فرصت  دکتر ویلم فلور:  موضوع گفتار چکیده ای 
در بارۀ    اوپرشمار  چگونگی مراقبت ھای در مانی در ایران از دوران ساسانیان تا بھ امروز کھ موضوع یکی از کتابھای  

 کشور ما است بیان می کند.   
 

Please see page two for Zoom Meeting link, etc. 



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 

 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcXgnwBYf4  
 

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