
 

 UT-TEDترویجی  یهایسخنرانمین دوره مسابقه پنج یبندزمانبرنامه 

دو
شنبه 

12
/ 

12
  /

98
 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت ردیف

 یالوند نیآرو افراد یاجتماع یآن در زندگ تیو اهم یتفکر انتقاد 14-14:15 1

 یضیاحمدرضا مف روده ییایباکتر یایدن 14:15-14:30 2

 ییارایاحمد  کند یبا چاقو دنیسر بر 14:30-14:45 3

 یرتیعباس غ حملة خاموش -یسیالکترومغناط یهابمب 14:45-15 4

  یرنگیعرفان ش به ... رسدیم یگر در زندگ یباز نیو اسکار بهتر 15:15-15:30 5

  فرد قتیهانا حق نمک؟ ای دیخوریرو با شکر م میحلشما  15:30-15:45 6

 یآزاده نوروز یزمان فروش دةیپد وعیش 15:45-16 7

 استراحت                           16-16:15

 یشهرزاد مسلم یریشالودة مهاجرپذ تیعقالن 16:15-16:30 8

 زاده یمکار میمر ؟یاگه پول نه، پس چ 16:30-16:45 9

 طاهرزاده وشیدار دیس حرفه؟! ای حیتفر ل؛یتحص 16:45-17 10

 یرین الیدان ها و راهکارهاولگرد، چالش یهاسگ 17-17:15 11

 یالهام سرور (ییبه نام دانا یشناخت علم از شبه علم )توهم 17:15-17:30 12
 

سه
شنبه

 
13

/ 
12

  /
98

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت ردیف

 یاردکان یشمس نیرحسیام : مهر فراموش شدهیرانیجوان ا تیبحران هو 14-14:15 13

 نژاد یسادات آقائ نویم خوشمزه ابتید 14:15-14:30 14

 کرد ایلیا قدرت نرم ایفوتبال  14:30-14:45 15

 ورردپیاصغر جاو یعل یو شبکه ساز یریارتباط گ 14:45-15 16

 یعچرشاو نایم ها مغز را؟وسوسه ای کندیها را کنترل ممغز وسوسه 15-15:15 17

 یمعصومه اندرام دهیس فشار خون باال ای پرتنشنیها 15:15-15:30 18

  یجهرم یمحمد صداقت هاخالقیت و نوروژن 15:30-15:45 19

 یالب ارسالن منظم تر؟خطرناک کیکدام  -یمیقد یآنفوالنزا د،یجد یکرونا 15:45-16 20

 18الی  17ساعت       98 اسفند 13شنبه سه

 بــرگــزیــدگــاناخــتــتــامــیــه و تــقـدیــر از 

 

 ، حائز امتیاز ویژه و الزامی استاسفند 10متن کامل سخنرانی با رعایت نکات ذکر شده در شیوه نامه به آیدی دبیرخانه حداکثر تا  wordارسال فایل 

 به اپراتور صحنه تحویل دهید ارائه یک ساعت قبل ازفایل ارائه را حداکثر تا 

 دریافت کارت سخنرانی الزامی است مان ارائه جهتاز ز یک ساعت قبلحضور در محل ارائه از 

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران آذر، 16انقالب، خیابان  تهران، میدان س محل ارائه:آدر


