سهشنبه 98 / 12 /13

دوشنبه 98 / 12 /12

برنامه زمانبندی پنجمین دوره مسابقه سخنرانیهای ترویجی UT-TED

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

1

14-14:15

تفکر انتقادی و اهمیت آن در زندگی اجتماعی افراد

آروین الوندی

2

14:15-14:30

دنیای باکتریایی روده

احمدرضا مفیضی

3

14:30-14:45

سر بریدن با چاقوی کند

احمد یارایی

4

14:45-15

بمبهای الکترومغناطیسی -حملة خاموش

عباس غیرتی

5

15:15-15:30

و اسکار بهترین بازی گر در زندگی میرسد به ...

عرفان شیرنگی

6

15:30-15:45

شما حلیم رو با شکر میخورید یا نمک؟

هانا حقیقت فرد

7

15:45-16

شیوع پدیدة زمان فروشی

آزاده نوروزی

استراحت

16-16:15
8

16:15-16:30

عقالنیت شالودة مهاجرپذیری

شهرزاد مسلمی

9

16:30-16:45

اگه پول نه ،پس چی؟

مریم مکاری زاده

10

16:45-17

تحصیل؛ تفریح یا حرفه؟!

سید داریوش طاهرزاده

11

17-17:15

سگهای ولگرد ،چالشها و راهکارها

دانیال نیری

12

17:15-17:30

شناخت علم از شبه علم (توهمی به نام دانایی)

الهام سروری

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

13

14-14:15

بحران هویت جوان ایرانی :مهر فراموش شده

امیرحسین شمسی اردکانی

14

14:15-14:30

دیابت خوشمزه

مینو سادات آقائی نژاد

15

14:30-14:45

فوتبال یا قدرت نرم

ایلیا کرد

16

14:45-15

ارتباط گیری و شبکه سازی

علی اصغر جاویدپرور

17

15-15:15

مغز وسوسهها را کنترل میکند یا وسوسهها مغز را؟

مینا عچرشاوی

18

15:15-15:30

هایپرتنشن یا فشار خون باال

سیده معصومه اندرامی

19

15:30-15:45

خالقیت و نوروژنها

محمد صداقتی جهرمی

20

15:45-16

کرونای جدید ،آنفوالنزای قدیمی -کدام یک خطرناکتر؟
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الب ارسالن منظمی

ساعت  17الی 18

اخــتــتــامــیــه و تــقـدیــر از بــرگــزیــدگــان
ارسال فایل  wordمتن کامل سخنرانی با رعایت نکات ذکر شده در شیوه نامه به آیدی دبیرخانه حداکثر تا  10اسفند ،حائز امتیاز ویژه و الزامی است
فایل ارائه را حداکثر تا یک ساعت قبل از ارائه به اپراتور صحنه تحویل دهید
حضور در محل ارائه از یک ساعت قبل از زمان ارائه جهت دریافت کارت سخنرانی الزامی است
آدرس محل ارائه :تهران ،میدان انقالب ،خیابان  16آذر ،باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

