
 

 

 UT-TEDترویجی  یهایسخنرانچهارمین دوره مسابقه  یبندزمانبرنامه 

 )همزمان با دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران(
 

دو
شنبه 

20
  /

8 
 /

98
 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت ردیف

 یاحسان جعفر یپولیبقدرت  16:00 - 16:15 1

 نژادیدیجد نیمحمدحس کیدر اتاق تار یلیمغتنم شمردن فرصت؛ ف اینبوغ   16:15 - 16:30 2

 یفروغ نیرحسیام !ریمنو بگ یتونیاگه م 16:30 - 16:45 3

 فرد قتیهانا حق یشناسستیز یهاافتهیو  یحقوق بشر یهاآرمان انی؛ جدال مهاانسان یبرابر 16:45 - 17:00 4

 زادهیمهرزاد عل یشخص قاًیعمتجربه  کی ن؛یریمرگ ش 17:00 - 17:15 5

 اقامه نماز و استراحت                 17:15 -17:30

 یگودرز هیمرض چرا صخره؟ 17:30 - 17:45 6

 نیرش مهر آفرآ و کاربرد نانو آهن دیولت 17:45 – 18:00 7

 یمحمدسجاد باق جنس خوب 18:00 - 18:15 8

 یرواحدیفاضل ام چگونه خواهد بود؟ نیماش -انسان یهارابط یندهیآ 18:15 – 18:30 9
 

سه
شنبه
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 /
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 سخنران عنوان سخنرانی ساعت ردیف

 تبار یمژده خسرو استفاده نکن، درست استفاده کن! ادیاز ذهنت ز 16:00 -16:15 10

 یآل هاشم دیدسعیس است! نیا مسئله د؛یتقل ایعشق  16:15 -16:30 11

 یجهرم یمحمد صداقت ینیآفرفرصت رهیدا 16:30 -16:45 12

 اخوان مقدم یمهد آورچندش یانیحشرات، ناج 16:45 -17:00 13

 ایلیا کرد ییمهر و دانا یمادر مناد ؛یصلح اجتماع 17:00 -17:15 14

 اقامه نماز و استراحت                 17:15 -17:30

 یرهادیپ نیشرو نوپا یوکارهاکسبدر  یمنابع انسان یهاچالش 17:30 - 17:45 15

 یزهرا محمدباقر نه؟ ای یآر ،یآسان مرگ 17:45 – 18:00 16

 یمهسا بدر یمجاز یدر فضا یاخالق یهابزنگاهو  یخصوص میحر 18:00 - 18:15 17

 یمحمدبهاره شاه اهانیدرک صدا در گ 18:15 – 18:30 18

 17الی  15ساعت       98آبان  22چهارشنبه 

 اخــتــتــامــیــه و تــقـدیــر از بــرگــزیــدگــان

 

 آبان، حائز امتیاز ویژه و الزامی است 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


