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شعرخوانی :
از دوستانی که مایل هستند اشعارکوتاهی بخوانند خواهشمند است با خانم "حورا شقاقى" توسط تلفن
شماره  ٢۶٧٢٣٩١٣۵٨تماس حاصل فرمایند.

عنوان" :چالشهایی که ایرانیان مهاجر با انها رو برو هستند"

میز گرد با مدیریت :دکترکاملیا علوی
دکتر ایرج معانی:
دکتر ایر ج معا نی ا ستا د روانپز شکی بالینی در دانشکده پزشکی  perelmanفیال دلفیا می با شند .ایشان ن در درما ن اعتیاد و درد تبحر
دارند.

دکتر جواد محسنیان:
دکتر جواد محسنیان دوران تحصیالت متو سطه را در مدارس رازی آبادان و دارالفنون تهران سپری و از دانشکده پزشکی دانشگاه .شیراز فا
رع التحصیل شده اند.ایشان بعد از  35سال کار در مان در مطب شخصی بازنشسته شدند .اقای دکتر محسنیان سه سال دوره تخصصی روانپز
شکی را تمام و دو سال نیز در دوره روانپز شکی کودکان و نو جوانان تخصص گرفته اند .ایشان یک جلد کتاب راهنمای کنکور نوشته اند.
اقای دکتر محسنیان دو جلد کتاب رمان به زبان فارسی و سه جلد رمان به زبان انگلیسی نوشته اند.

شیوا جوادزاده:
شیوا جوادزاده روانكاو درحال حاضر در فیالدلفیا كار مى كند ،زندگى میكند و تحصیالت روانكاوى خود را تكرار میكند .او مدرك
فوق لیسانس روانشناسى بالینى از پراگ و آمریكا گرفت .شیوا به مدت پنج سال و نیم در انستیتو روانكاوى تهران آموزش دید .او لیسانس
هنر ،گرایش موسیقى را از تهران گرفت .قبل از روانكاوىمدتى در فعالیتهاى هنرى از جمله فیلمسازى و موسیقى درمانىمشغول بود.

تنفس وتجدید دیدار با دوستان  :پذیرائی به مدت تقریبی ٢٠دقیقه

محتوای سخنرانی ها تنها نظر شخصی سخنرا نان می باشد و انجمن فرهنگی ایرانیان در امریكا (شبا هنگ) در قبال ان مسولیتی قبول نمیکند.

عکاسی،هرگونه ضبط صوتی و تصویری از برنامه های شباهنگ بدون اطالع قبلی غیر مجا زمی باشد .

هیا ت امنای انجمن فرهنگی ایرانیان در امریكا (شبا هنگ)

