
 

 

 با همکاری
ن یصمهندسین و متخصّ کانون
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 اهداف    

 
هدف اصلی گروه گفتمان برلن یاری رسانی به افزایش 

دانش شرکت کنندگان در جلسات گفتگو در باره برخی از 

مسائل روز و مورد عالقه عموم میباشد. این گروه امیدوار 

است که این گونه گفتگوها در گردهمائی هائی صمیمانه و 

ایرانیان کمک  دور از جدل، به همبستگی هر چه بیشتر

 نماید. 

  گفتمان ها میتوانند با استفاده از روش های

گوناگون، سخنرانی، بحث آزاد و میز گرد و یا 

 ترکیبی از هر آنها انجام پذیرد. 

  زبان گفتمان ها فارسی خواهد بود، بجز در موارد

استثنائی که جلسه میتواند به زبان آلمانی نیز 

 ار گردد. زبرگ

 

ن کوشش می کند، حداقل شش جلسه در گروه گفتمان برل

ماه مین چهارشنبه سوّ. این جلسات برای سال تشکیل دهد

  در نظر گرفته شده اند. وجزهای 
  

 

 گروه گفتمان برلن

 
شهر برلن محل سکونت شمار بسیاری از ایرانیان میباشد 

که اکثر آنها یا تحصیالت عالی را پشت سر گذارده و در 

این شهر  اشتغال دارند ویا در حال بخش های گوناگون در 

 تحصیل می باشند. 

 وم نیز میباشد. ایرانیان برلن شامل نسل دوم و یا حتی سّ

با شناختی که ما از عالقمندی هموطنان ایرانی مقیم برلن به 

یه به العات خود، داریم و با تکّافزایش سطح دانش و اطّ

دانش ز گهواره تا گور "باورمان که این نگرش ایرانی 

م برای آنها نیز راهبرد گرانبهائی میباشد، مصمّ "بجوی

گشتیم، امکانات الزم را برای برقرار نمودن یک سلسله 

در برلن فراهم آوریم. بدین سخنرانی وبحث  جلسات

ترتیب امیدواریم کمبودی را که در شهر برلن در این زمینه 

وجود دارد، پُر نموده وپالتفرم نوینی را در کنار سایر 

ی به عهده نهادهای ایرانی که هر کدام آنها وظیفه بس مهمّ

گرفته اند، دراختیار هموطنان ایرانی مقیم این شهر قرار 

  دهیم.
 
 
 

 

 

 

 



 

 

امه های آتی سالبرن  

 ٢۰١۵  
 

به درنظر گرفته شده اند که برای آینده موضوعات زیر 

 الع همگان رسانده خواهند شد: به اطّموقع جداگانه 

 

   :آثار  "باغ های بهشت ایران"دکتر پرتو تهرانی

  "فرهنگی ثبت شده در یونسکو

   :نقش اسب در تمدن"پروفسور سعید ناصری"  

  معماری و انرژی: از "هی: لدکتر فرشاد نصرال

  "دیرباز تا کنون

 گروه گفتمان برلن
رت، دکتر پروفسور سعید ناصری، پروفسور محسن مسّ 

نصراللهی،  فرشادپرتو تهرانی، پروفسورناصر کنعانی، دکتر 

دکتر نایکا فروتن. از عالقمندانی که تمایل به همکاری در 

د، سطوح مختلف )سخنرانی یا هنری( و یا یاری دهی دارن

 دعوت می کند این گروه را راهنمائی و همراهی نمایند. 

 تماس با گروه از طریق: 

 sn@vini.de   پروفسور سعید ناصری

  mohssen.massarrat@uos.de  رتپروفسور محسن مسّ

                 :         

 

خنرانیس محلّ  
 

٢۰١۵  ژوئن   ١۷ چهار شنبه،   زمان: 
 
 

بعدازظهر  ۳۰/۵  

ورود به 

 سالن:
 
 

بعدازظهر  ۰۰/۶  

شروع 

 سخنرانی:
Zentrum Technik und 
Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin   
 

 مکان:
Hardenbergstr.  16-18    
10623 Berlin  
Hörsaal 005,  Erdgeschoss    

 Ernst-Reuter-Platz    
 Zoologischer Garten         
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 آدرس:

  

 

 

تحت عنوان هسخنرانی افتتاحیّ  

 

 
ای نفتمعمّ  

انرژی در گذشته و آینده منبع جایگاه این   

 سخنران
 ترپوفسور محسن مسر  
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