
 

 

 ،دانشگاه علم و فرهنگ فنی و مهندسیدانشکده با همکاری  معاونت پژوهش و فناوری

 د.کنمناسبت هفته پژوهش برگزار می به را وبینارهای زیر
 

 لینک برگزاری زمان تاریخ سخنران موضوع ردیف

1 

های ها و شباهتتفاوت
های هوش مصنوعی در پژوهش

های ایران و صنعت و دانشگاه
 جهان

20/09/1400 آقای دکتر رضوانیان  http://live5.usc.ac.ir/room12000 10:00الی  08:00 

20/09/1400 آقای دکتر سعداله های کاریموفقیت در مصاحبه 2  http://live5.usc.ac.ir/room12000 17:00الی  16:00 

20/09/1400 آقای مهندس سرایی توپولوژی شبکه دیتا 3  http://live5.usc.ac.ir/room13000 18:00الی  16:00 

4 
 ژئومکانیک نفت

آقای دکتر مهرداد 
زاده )محقق پسا سلطان

 دکتری دانشگاه تورنتو(
21/09/1400  http://live5.usc.ac.ir/room12000 10:30الی  09:00 

21/09/1400 آقای مهندس فرزی سیستم رانش قطار برقی 5  http://live5.usc.ac.ir/room12000 15:00الی  13:00 

21/09/1400 آقای مهندس خاشع هاآینده شغلی، موانع و فرصت 6  http://live5.usc.ac.ir/room11000 15:30الی  14:00 

7 
های نوین انتقال حرارت فناوری

 در صنعت

محسن آقای دکتر 
ترابی )محقق پسا 
دکتری مکانیک 
 دانشگاه کالیفرنیا(

21/09/1400  http://live5.usc.ac.ir/room12000 17:00الی  16:30 

8 
افزار رزومه نویسی در نرمآموزش 

Publisher 
21/09/1400 آقای دکتر سعداله  http://live5.usc.ac.ir/room12000 20:00الی  18:00 

22/09/1400  مسابقه پل ماکارونی 9  حضوری 14:00الی  11:00 

10 
اتوماتای یادگیر در هوش 

 مصنوعی
22/09/1400 نآقای دکتر رضوانیا  http://live5.usc.ac.ir/room12000 14:00الی  13:00 

11 
 تعامل دنیای کار با پژوهش

آقای مهندس شمس 
 نصرتی

22/09/1400  http://live5.usc.ac.ir/research 14:30الی  13:00 

22/09/1400 آقای مهندس عابدی تکنولوژیهای نوین در آسانسور 12  http://live5.usc.ac.ir/room12000 16:00الی  14:00 

13 
های شبکه و بازار آشنایی با دوره

 کار آن در ایران
23/09/1400 آقای مهندس عزیزی  http://live5.usc.ac.ir/room12000 12:00الی  10:00 

14 
های های نوین و فرصتفناوری

شغلی در صنعت نفت، گاز و 
 پتروشیمی

23/09/1400 آقای دکتر رضوی  http://live5.usc.ac.ir/room12000 14:00الی  13:00 

15 
آخرین دستاوردها در حوزه دستگاه 

 دیالیز
 آقای مهندس طاهری

 آقای دکتر اخوت
23/09/1400  http://live5.usc.ac.ir/room12000 16:00الی  14:00 

16 
-آموزش نگارش مقاله علمی

مبانی و اصول اولیه )بایدها و 
 نبایدها(

23/09/1400 آقای دکتر سعداله  http://live5.usc.ac.ir/room12000 20:00الی  18:00 
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 لینک برگزاری زمان تاریخ سخنران موضوع ردیف

17 
تحلیل های کمی در پژوهش 

های علوم انسانی )چالش ها و 
 روش ها(

24/09/1400 آقای دکتر گلدسته  http://live5.usc.ac.ir/room12000 16:00الی  14:00 

18 
قطعات تقلبی در صنعت 

 الکترونیک: خطرات و آگاه سازی
24/09/1400 آقای مهندس نعمتی  http://live5.usc.ac.ir/room12000 18:00الی  16:00 

19 
کارهای توسعه ها و راهظرفیت

و فرهنگی اقتصاد صنایع خالق 
 ایران

25/09/1400 آقای دکتر جعفری  http://live5.usc.ac.ir/room12000 11:00الی  09:00 

20 
نحوۀ ارائه موضوعات علمی در 

 نامه هاها و دفاع از پایانکنفرانس
25/09/1400 آقای دکتر سعداله  http://live5.usc.ac.ir/room12000 19:00الی  17:00 
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