لینک محتوای وبینارهای برگزار شده معاونت پژوهش و فناوری با همکاری دانشکدهها
هفته پژوهش سال 1400
ردیف
1
2
3

موضوع
تفاوتها و شباهتهای پژوهشهای هوش
مصنوعی در صنعت و دانشگاههای ایران و
جهان
مباحث تخصصی در زمینه هویت و ارتباط
آن با لباس و حیات اجتماعی
موفقیت در مصاحبههای کاری

سخنران
آقای دکتر رضوانیان

1400/09/20

http://live5.usc.ac.ir/pya842nugu07/

آقای دکتر حیدری

1400/09/20

http://live5.usc.ac.ir/ppqdpjixw4tj/

آقای دکتر سعداله
آقای مهندس سرایی

1400/09/20
http://live5.usc.ac.ir/powoc0edmk83/ 1400/09/20

خانم دکتر زارعزاده

1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/p8m4hdbyi0ty/

آقای استاد آقایی

1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/p5aw0ydjfts9/

1400/09/21
1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/pihkpqke12y2/
http://live5.usc.ac.ir/psluu5bhuiq0/

آقای دکتر اخوان انوری

1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/pcn0lti86r20/

آقای دکتر ترابی

1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/ph0rcp2cdhzq/

آقای دکتر سعداله

1400/09/21

http://live5.usc.ac.ir/pniso0lax0dg/

آقای دکتر مقدسعلی

1400/09/22
1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/pszl5tzbf4p9/
http://live5.usc.ac.ir/plblhx9sdcvh/

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/p0y1k9dn4z07/

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/p8d09bhurv5u/

4

توپولوژی شبکه دیتا
نقش هنر اسالمی در پیشبرد منافع ملی
ایران
رونمایی از کتاب
"طهران در ورقههای پستی"
سیستم رانش قطار برقی

آقای مهندس فرزی

8

آینده شغلی ،موانع و فرصتها

آقای مهندس خاشع

5
6
7

9
10
11
12

روش تحقیق با رویکرد پروپوزالنویسی
(ویژه دانشجویان رشته مدیریت)
فناوریهای نوین انتقال حرارت در صنعت
آموزش رزومهنویسی در نرمافزار
Publisher
فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

تاریخ

لینک ضبط شده

13

اتوماتای یادگیر در هوش مصنوعی

14

تعامل دنیای کار با پژوهش

15

مهارتآموزی در کسب و کارهای نوین
گردشگری

آقای مهندس حسینی

16

کارگاه آموزش  SPSSمقدماتی
(ویژه دانشجویان مدیریت کسب و کار)

آقای دکتر گلدسته

جلسه اول:
http://live5.usc.ac.ir/pxv8f5t8uke1/
1400/09/22
جلسه دوم:
http://live5.usc.ac.ir/p79yw4vbt0or/

آقای دکتر حبیبی

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/p4kgrm4gznik/

آقای مهندس عابدی

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/pdskglymurm0/

آقای دکتر شاهزاده
فاضلی
خانم استاد قاسمیان

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/pzi37q2ao6n0/

1400/09/22

http://live5.usc.ac.ir/pkcihd7cqxpt/

خانم دکتر سیدرضوی

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/phsilv7pks1i/

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/pj1burajrej1/

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/p39hihxrach3/

17
18

رویکرد مطالعات فرهنگ مادی در پژوهش
های معماری
تکنولوژیهای نوین در آسانسور

19

کارآفرینی بر پایه بهرهگیری از منابع زیستی

20

مد در راستای توسعه پایدار
تاثیر هنر نگارگری بر فرهنگ سوگواری با
محوریت سوگنگارههای ایلخانی و تیموری
آشنایی با دورههای شبکه و بازار کار آن در
ایران
جامعهشناسی فرهنگی تصویر

21
22
23

آقای دکتر رضوانیان
آقای مهندس شمس
نصرتی

http://live5.usc.ac.ir/pgg4gm0alcol/

آقای مهندس عزیزی
آقای دکتر رضوانیان
آقای دکتر نجمالدین

لینک محتوای وبینارهای برگزار شده معاونت پژوهش و فناوری با همکاری دانشکدهها
هفته پژوهش سال 1400
ردیف
24
25

موضوع
فناوریهای نوین و فرصتهای شغلی در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
تابآوری و کسب و کارهای گردشگری

سخنران
آقای دکتر رضوی

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/pbmiln7oxs2p/

آقای دکتر تیموری

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/peagmg4jiwvo/

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/pbmf1w7vb3dk/

1400/09/23
1400/09/23
1400/09/23
1400/09/23
1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/ptfx5clv4h32/

http://live5.usc.ac.ir/phl3hw865nx6/

آقای دکتر کالنی

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/phl3hw865nx6/

آقای دکتر پاکنژاد

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/phl3hw865nx6/

آقای دکتر سعداله

1400/09/23

http://live5.usc.ac.ir/pqt86gq6gf25/

آقای دکتر عرفانیان

1400/09/24
1400/09/24
1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/pu8mxvdp6j3g/
http://live5.usc.ac.ir/p3g0trp2pcl0/

آقای دکتر جهانیان

1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/p043v673l9fs/

خانم دکتر تبرزد

1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/pfbsrnk1qpha/

آقای دکتر گلدسته

1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/p73n5reyd27b/

خانم دکتر نادعلیپور

1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/pr4zir4usxam/

آقای مهندس نعمتی

1400/09/24

http://live5.usc.ac.ir/pg48smz5h8gz/

خانم دکتر آقاکاظم شیرازی

1400/09/24
1400/09/25

http://live5.usc.ac.ir/p9na6owc7gt7/
http://live5.usc.ac.ir/p0cvy59mowqx/

آقای دکتر سعداله

1400/09/25

http://live5.usc.ac.ir/pxgmb27ofurv/

گروه مهندسی عمران

1400/09/20

http://live5.usc.ac.ir/pl96pt6cd9az/

آقای مهندس طاهری
آقای دکتر اخوت
خانم دکتر حسیننژاد

26

آخرین دستاوردها در حوزه دستگاه دیالیز

27

ضرورتهای سواد تبلیغاتی

28

عفونت هلیوباکترپیلوری ،دوست یا دشمن؟

خانم دکتر عطاران

29

از شناخت طراحی تا طراحی شناختی

خانم دکتر چیتساز

30

ادبیات؛ بازنمود امید

31

هنر و پاسخگویی :زیباییشناسی باختین
روایتی از پدیدارشناسی ادراک؛
وقتی موریس مرلوپونتی و پل سزان به
دیدار هم میروند
نسبت هنر و زیباییشناسی با علوم اعصاب
شناختی
آموزش نگارش مقاله علمی-مبانی و اصول
اولیه (بایدها و نبایدها)
مروری برریاضیات زیستی

36

نیازهای ضروری در حوزه طراحی لباس

37

سازههای بلندمرتبه در معماری
منشور حقوق بینالمللی گردشگری با تاکید
بر کدهای اخالق جهانی گردشگری
کاربرد سیانوباکترها و ریز جلبگها در
صنایع دارویی ،آرایشی و بهداشتی
تحلیلهای کمی در پژوهشهای علوم
انسانی (چالشها و روشها)
نکات کاربردی پیرامون اخالق در پژوهش،
با تمرکز بر موضوع Plagiarism
(ویژه دانشجویان)
قطعات تقلبی در صنعت الکترونیک :خطرات
و آگاه سازی
ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری

44

مهارتهای ارتباطی :فن بیان و زبان بدن
نحوۀ ارائه موضوعات علمی در کنفرانسها
و دفاع از پایاننامهها
نکات کاربردی پایان نامههای
مهندسی عمران

32
33
34
35

38
39
40
41
42
43

45
46

تاریخ

لینک ضبط شده

خانم دکتر عرشاکمل
خانم دکتر میاحی

خانم همتی
آقای دکتر مشهدی

آقای دکتر زارعی

http://live5.usc.ac.ir/pqk6uklsfmge/
http://live5.usc.ac.ir/phl3hw865nx6/
http://live5.usc.ac.ir/phl3hw865nx6/

http://live5.usc.ac.ir/p8ci41iitvgx/

