
 

 

 

 

 

 

 

 

. نمیکند قبول مسولیتی ان قبال در( شباھنگ) امریكا در ایرانیان فرھنگی انجمن و باشد می نان سخنرا شخصی نظر تنھا ھا سخنرانی محتوای  

  .  باشد زمی مجا غیر قبلی اطالع بدون شباھنگ ھای برنامھ از تصویری و صوتی ضبط ةعکاسی،ھرگون

(شباھنگ) امریكا در ایرانیان فرھنگی انجمن امنای ت ھیا  

 

  

 
 
Sarah Siah, President 
Parvaneh Khosravi, Secretary 
Zarin Tavakoli, Treasurer 
 

contact@shabahang.org 

P.O. Box 148, Gladwyne, PA 19035 

میالدى ۲۰۲۰ هیفور  برنامه ماه 

شب ٨ ساعت هیھفتم فور ، جمعه: زمان  

رزمانت الرنس، كالج سالن: مكان  

1400 Montgomery Avenue, Bryn Mawr, PA 19010 

Open to the Public 
 

  تلفن شماره توسط" شقاقى حورا"دکتر  خانم با است خواھشمند بخوانند اشعارکوتاھی ھستند مایل که دوستانی از: شعرخوانی

۲۳۹ـ۱۳۵٨ (۲۶۷)     .فرمایند حاصل تماس   

مرز یب یگام ها لمیف شینما  
 

انیجعفرراوی و مفسر:  آرش   

   
نمایشی حمیدرضا زینالی فارغ التحصیل رشته سینما دارای مدرک  کارشناسی ارشد در ادبیات 

 .می باشد

وی مدرس دانشگاه و عضو انجمن کارگردانان مستند سینمای ایران است که در کنار فیلمسازی 

 و تدریس در دانشگاه،  همواره به عکاسی هم مشغول بوده است. 

   .نمایشگاه عکس را در کارنامه خود دارد ۱۵وی برگزاری بیش از 

تجربه ارزشمندی را برای او به ارمغان آورد. ساخت چندین فیلم مستند در کشورهای مختلف 

هنگام تحصیل در آلمان در یک کارگاه فیلم سازی شرکت کرد و متعاقباً فیلم ویکتور را در آن 

کشور ساخت. این تجربه مسیر جدیدی را برای فیلم سازی وی در خارج از ایران باز نمود. او 

ب کرده است و تالش کرده تا از طریق همواره سوژه های مختلفی را برای فیلم هایش انتخا

  .آثارش یک سینمای مستقل را نمایندگی کند

او فراهم کند یبرا یشتریب یموضوع توانسته استقالل کار نیگشته, هم نیتام یخصوص یاو از بخش ها یها لمیف دیتول یمنابع مال شتریب  

 

 تنفس وتجدید دیدار با دوستان: پذیرائی به مدت تقریبی۲۰ دقیقه

 
 برنامه موسیقی

 تکنوازی ویولن توسط دکتر فرشید آشتیانی
 به همراهی

 شعر خوانی دکتر حورا شقاقی

mailto:contact@shabahang.org

