
 

 

 TED سایتوبمهندسی عمرانی در  هایتکنولوژیمعرفی ویدئوهای مربوط به آخرین 

 

 

قبل با اضافه  هایسالی که البته در هایسخنرانی، ایدکردهرا دنبال  TED سایتوب هایسخنرانی حالتابهشما  بسیاری از احتماالً

 ایهزیرنویسشدن امکان ترجمه آنالین و اضافه شدن زیرنویس توسط داوطلبین همکار با تد در سراسر جهان اغلب همراه با 

 یعنی TED که برگرفته از خالصه عبارت طورهمان سایتوبقابل مشاهده است. ویدئوهای این  سایتوبفارسی در 

(Technology Entertainment Design)  چند وقت پیش در  مربوط به سه دسته تکنولوژی، سرگرمی و طراحی است. است

این پست  برای ارسال امانگیزه ایجاد روبرو شدم که باعث (TED) هایسخنرانی  وی جالب ازیبا چند وید هایموبگردییکی از 

مهندسی عمران  هایتکنولوژیقصد دارم مهندسان عمران را کمی بیشتر با ویدئوهای مربوط به آخرین  پستدر این  شد.

 .کنم آشنا TED سایتوب

TED  است کرده فراهم را شکل بهترین به ایده و با اهداف انتقال تجربه هاییکنفرانسدر واقع برگزاری.TED  ، یک مؤسسه

در مورد  سخنرانی بهتا  کندمیغیرانتفاعی است که متفکران، دانشمندان، سیاستمداران و هنرمندانی را از همه جهان دعوت 

 گرفته  فناوری و پزشکی ،زیستمحیط. موضوعات سخنرانی بسیار متنوع است، از بپردازندترین افکار و ابداعات و نظراتشان تازه

ده این انگیز برازنکننده فکر نکنید، صفت هیجانهای خستهی، به سخنرانیسخنران گویممی وقتی. اقتصاد و مذهب ،تاریخ تا

 .دریافت کنید این صفحه از ویکیپدیا از توانیدمی. اطالعات بیشتر را استها سخنرانی

TED  بسیاری از  .قابل دانلود هستند آسانیبهدهد. این ویدئوها خود قرار می سایتوبدر  یووید صورتبهها را سخنرانیاین

 ببینید. را زیرنویس فارسی دارندتوانید فهرست ویدئوهایی که می اینجا شما در. دارند هم زیرنویس حتی به فارسی ،هاسخنرانی

را  پزشک1 سایتوباین پست قدیمی از  کنممیهمراه با ویدئوی مربوطه پیشنهاد  ویدئوها زیرنویسبرای اطالع از نحوه دانلود 

پس از یک  یدتوانمی هصفحاین  تد تالک بپیوندید از هایزیرنویسمطالعه بفرمایید. اگر هم شما مایلید به تیم داوطلبین ترجمه 

ین ای قرار گرفته در این سایت را به هر زبانی که دوست داشتید ترجمه کنید. با ویدئوهاآنالین  طوربهرایگان و سریع  نامثبت

استفاده فراوان ببرید از امکان تقویت زبان انگلیسی هم برخوردار  ویدئوهااز اطالعات علمی مندرج در این  توانیدمیجز اینکه  کار

 .خواهید شد

 :هستندشامل سه دسته زیر  TED کلی پروژه طوربه

1- TEDTalks  

موفق و شناخته شده این کشور برگزار  هایچهرهمختلف کشور آمریکا با  هایایالتست که تد ساالنه و در ا هاییکنفرانسشامل 

 اطالعات بیشتر در ارتباط با تد تالک: .کندمی

http://www.ted.com 

http://civil808.com/article/438/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-ted
http://civil808.com/article/438/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-ted
http://www.ted.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF
http://www.ted.com/translate/languages/per
http://www.ted.com/translate/languages/per
http://1pezeshk.com/archives/2010/07/ted-talk-subtitle-download.html
http://www.ted.com/translate/languages/fa?page=48
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tedxtehran.ir%2F&h=ZAQHV2Hws&s=1


 

 

چوبی  هایخراشآسمان بایدچرا این است:  ،شودمی مرتبط این سایت که به مهندسی عمران هایسخنرانییکی از موضوع 

 مربوط به این سخنرانی عبارت است از: توضیحات. بسازیم

 رطوهمان. گویدمعمار مىاین را مایکل گرین  ،را از چوب بسازیدو آن  سازید؟ سیمان و فوالد را فراموش کنیدمى خراشآسمان»

طبقه وجود  ٣٠د، نه تنها امکان ساخت بناهاى چوبى ایمن تا ارتفاع یگوکه او در این صحبت کنجکاوى برانگیز به تفصیل مى

 .«شودمینیز تلقی  این امر ضروری بلکه ه امیدوار است که بیشتر هم باشد(دارد )و البت

 

 فارسی مشاهده بفرمایید. زیرنویسبا  تالک تد از را فیلم این توانیدمیبرای دریافت اطالع بیشتر از این سخنرانی 

2- TEDxTalks  

 

 طوربههر کشور  در TED با حفظ الگو و ساختار کلیدارد و  نام TEDx ،مختلف دنیا کشورهای در TED مستقل هایسخنرانی

. در ایران نیز خوشبختانه از سال پیش مقدمات شودمیهم منتشر  TEDx  سایتوبو یک نسخه از آن در  شودمیمستقل برگزار 

 .بزرگ کشورمان از جمله دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر پیگیری شد هایدانشگاهتوسط  TEDxTehran برگزاری

 

را برگزار کرد. به   TEXxTehran کنفرانس 2٠1٣ریه وف 14دانشگاه امیرکبیر بود که در در ایران  TEDx برگزارکنندهن نهاد اولی

 :سایتوباز این  قولنقل

http://www.ted.com/talks/lang/fa/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers.html?awesm=on.ted.com_hka1&utm_content=addthis-custom&utm_campaign=&utm_source=facebook.com&source=twitter&utm_medium=on.ted.com-twitter#.UhouEBn7vdM.twitter
http://www.ted.com/tedx
http://www.ted.com/tedx/events/6623


 

 

TEDx تا با دنبال کردن فلسفه  شودمی دهیسازمانمستقل و آزاد  صورتبهاست محلی که طبق روال رایج  ایسامانه، تهران

TED  را در رویدادهای جهانی هاداوطلبمفید، امکان شرکت  هایایدهبرای به اشتراک گذاشتن TED  کنندگانشرکتنیز برای 

 .ایجاد نماید

 سایتوبز ا توانیدمیاطالعات بیشتر در ارتباط با کنفرانس تد ایکس تهران و سخنرانان و موضوعات سخنرانی شده در این روز را 

 بفرمایید:رویداد مشاهده  این

http://www.tedxtehran.ir 

کانال  از توانیدمیدر دانشگاه امیرکبیر برگزار شده است را  2٠1٣ هیفور 14به این کنفرانس که در تاریخ تمامی ویدئوهای مربوط 

 .نلود بفرماییددا دانشگاه امیرکبیر سایتوبصفحه مستقیم مربوط به این برنامه در  مشاهده کنید یا از طریق یوتیوب این رویداد

 با  عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمیهیئتی که در این روز ارائه شد توسط یکی از اساتید عضو هایسخنرانیاما یکی از  

 : تاس شدهارائه مجازی آب عنوان

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شورای عالی یونسکو در ایران و  زیستمحیطدانشکده عمران و  علمیهیئتدکتر رضا مکنون عضو 

مدیریت منابع پایدار آب نموده است و مؤلف  به های خود را معطوفو ایده هاه ملی هیدرولوژی است. وی تحقیقات، آموزشکمیت

و  نشگاه ایلینویز. او دارای دکتری تخصصی از دانشگاه واشنگتن، کارشناسی ارشد از داهست« دولت سبز»طرح پیشنهادی 

 مهندسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

 اطالعات بیشتر 

 

 .، اقدام کنیدتوانیدمی این لینک و برای دانلود این ویدئو از این لینک برای مشاهده ویدئوی این سخنرانی در یوتیوب از

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tedxtehran.ir%2F&h=ZAQHV2Hws&s=1
http://www.youtube.com/user/TEDxTalks
http://www.youtube.com/user/TEDxTalks
http://www.youtube.com/user/TEDxTalks
http://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3&s=page&p=tedx
http://civil.aut.ac.ir/Default,en-US,Civil,Content,SubSiteItem,ID,131.aspx
http://civil.aut.ac.ir/Default,en-US,Civil,Content,SubSiteItem,ID,131.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=aQcMZk3EDng&feature=youtu.be
http://aut.ac.ir/tedx/movie/Virtual%20Water_%20Reza%20Maknoon.flv


 

 

 

  

 ؛ کهتوسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد این باردر تهران  TEDxدومین رویداد مربوط به  ،2٠1٣ست وآگ 29در تاریخ اما 

 .بفرمایید مراجعه برنامه این سایت به توانیدمیبرای کسب اطالعات بیشتر از سخنرانان این رویداد مهم 

٣-  TED-Ed 

 

که شامل دروسی از علوم مختلف با اهداف آموزشی  است TED-Ed آموزشی سایتوب، TED سایتوب هایپروژهو باالخره از دیگر 

 :آن مراجعه کنید سایتوببه  کنممیدر این سایت توصیه  منتشرشده هایدورهکسب اطالعات بیشتر از  یبرا .شودمی

http://ed.ted.com 

 نویسنده: مجتبی اصغری 

 

http://tedxsharifuniversity.com/fa/default
http://ed.ted.com/

