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به گزارش ایران کنفرانس ، رویداد TEDxSharifUniversity که مطابق الگوی بنیاد جهانی TED و زیر نظر این بنیاد
جهانی برگزار میشود، در صدد توسعه روحیه خلاقیت، خودباوری و نوآوری و به اشتراکگذاری تجربیات و نگرشها در

حوزههای مختلف علمی، هنری و ادبی تاثیرگذار بر زندگی افراد در ابعاد محلی، ملی و جهانی است. برجستهترین
دانشمندان، مخترعین، اساتید، هنرمندان، نویسندگان و فعالان حقوق اجتماعی هر ساله در رویدادهای TED سخنرانی و به

بیان دیدگاهها و دستاوردهای خود به مخاطبین میپردازند.

  

این رویداد با سخنرانی آقایان دکتر سعید سهرابپور(قائم مقام بنیاد علمی نخبگان و رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف)،
دکتر علیاکبر صالحی(وزیر امور خارجه دولت دهم و عضو هیئت علمی)، دکتر علینقی مشایخی(موسس دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی)، استاد شهرام ناظری (استاد آواز و دارنده نشان عالی شوالیه ادب و هنر

از فرانسه)، مهندس احمد قلعه بانی(مدیر عامل شرکت ملی نفت)، رضا کیانیان (بازیگر تئاتر و سینما)، دکتر جواد صالحی (پر
استنادترین دانشمند ایرانی و عضو هیئت علمی)، دکتر علی مقداری (عضو هیئت علمی و رئیس قطب علمی دانشگاه صنعتی

شریف)، دکترعلی رفیعی (کارگردان تئاتر)، دکتر بهادری نژاد (استاد دانشگاه و نویسنده کتاب عشق و آنتروپی)، استاد شمس
لنگرودی(شاعر)، استاد آیدین آغداشلو (نقاش، گرافیست و منتقد ادبی)، عادل فردوسی پور (تهیه کننده و مجری برنامه نود)،

سرکار خانم لیلی گلستان(مترجم)، محمد علی اینانلو(طبیعت گرد و روزنامه نگار) رضا امیرخانی (داستان نویس و منتقد
ادبی) علی پیرهانی(دومین فرد چند زبانه دنیا، مسلط به بیست زبان) و...برگزار می گردد.
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