
 
 
 

 
 
 

 
     برنامه ماه اکتبر ٢٠٢٠

 زمان: جمعه دوم اکتبر  ، ، ساعت ٨ شب
 (via Zoom)برنامه آنالین   
 Open to the Public 

 
 

 شعرخوان  ی ؛ عالقمندان به شعر خوانی لطفا با خانم حورا شقاقی تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس:
٢۶١٣-٢٣٩-٧۵٨  

 
 سخنران: دکتر کامیار عالیی

 
  عنوان گفتگو : قوانین و سیاست بهداشت و سالمت جهانی : تحقیق علمی در مورد

COVID-19  
 

 دکتر کامیار عالیی استاد و عضو رسمی اداره سالمت و بهداشت می باشند.
 ایشان استاد مشاور در دانشگاه آکسفورد و عضو افتخاری انجمن جهانی سالمت و بهداشت در دانشگاه

 درکسل هستند
 دکتر کامیار عالیی در کنار برادرشان دکتر آرش عالیی در حدود دو دهه در زمینه قوانین سالمت جهانی

 فعالیت داشته اند .
 این دو دکتر برجسته در کنار هم اولین کلینیک سه گانه درمان و کمک به ( معتادان مواد مخدر ، مبتالیان

 به ایدز و مبتالیان به بیماری های جنسی) را در ایران راه اندازی نموده اند . این کلینیک از طرف
 انجمن های سالمت و بهداشت جهانی  به عنوان بهترین نمونه کاربردی انتخاب گردیده است .

 دکتر عالیی دارنده جوایز متعددی از انجمن های علمی و بهداشتی جهانی هستند.
  ایشان نویسنده و نگارنده چندین  نشریه های علمی در مجالت برگزیده  از جمله

 Lancet Global Health , British Medical Journal می باشد ، مجالت ذکر شده معموال از منابع معتبر برای سایر دکتران و اساتید می
 باشند .

 دکتر کامیار عالیی در مصاحبات متعددی در زمینه سالمت و بهداشت با مجالت معتبری از جمله Lancet , science , nature شرکت نموده
 اند .

  
 اجرای موسیقی زنده : بهداد مقدسی ( گیتار)

 
 ٨:٠٠  سرود ملی و خوش آمد گویی با رئیس انجمن

 ٨:١۵ شعر خوانی
  ٨:٣٠ سخنرانی

  ٩:٣٠ پرسش و جواب
 ٩:۴۵ استراحت
  ١٠:٠٠ موزیک
  ١٠:۴۵ اختتامیه

 
 
 
 

 محتوای سخنرانی ها تنها نظر شخصی سخنرانان می باشد و انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ) در قبال آن مسئولیتی قبول نمیکند . عکاسی
  ، هرگونه ضبط صوتی و تصویری از برنامه های شباهنگ بدون اطالع قبلی غیر مجاز می باشد .

  هیات امنای انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ)
 


