
 

 

 

 

 در پنجمین جشنواره فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف و حضور ثبت نام توضیحات در خصوص
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 دانشگاه صنعتی شریف 1397بهمن  4

 
 ثبت نام: نحوه 

) پس از وارد شدن به وبسایت  انجام میگردد. http://itweekend.irطریق وب سایت رسمی جشنواره به آدرس  انفرادی ازثبت نام  .1
 نمایید. ( جشنوراه در قسمت ثبت نام اطالعات خود را وارد کرده سپس به صورت الکترونیک اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام

 دارید با دبیرخانه رویداد تماس حاصل فرمایید.  نفر به باال ( را 3)  نام به صورت گروهیثبت  قصد در صورتی  .2

 هیچ محدودتی در ثبت نام وجود نداشته و کلیه افراد عالقه مند به این حوزه می توانند در این رویداد ثبت نام نمایند. .3

 
 هزینه های ثبت نام:

 هزار تومان 75هر نفر ثبت نام مخصوص دانشجویان :  .1

 هزار تومان 150ثبت نام آزاد مخصوص سازمان ها، ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی: هر نفر  .2

 در صد تخفیف می باشد. 20نفر به باال شامل   3: ثبت نام گروهی توجه
 

 .قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید
 می باشد  ITCجاد انگیزه برای تولید کسب کار های نوین و خالقانه در حوزه هدف اصلی برگزاری رویداد انتقال تجربه بزرگان و ای     .1
 میباشد. 18:30الی  8:30از ساعت  1397بهمن  4زمان برگزاری رویداد پنجشنبه  .2
 محل برگزاری رویداد واقع در ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، جنب جهاد دانشگاهی، باشگاه کسب و کار دانش بنیان می باشد. .3
 دقیقه خواهد بود. 90دقیقه و پنل ها  30مدت زمان سخرانی ها حدود  .4
 ثبت نام شامل پذیرایی نهار و میان وعده می باشد. .5
 پس از اتمام رویداد به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور از طرف دانشگاه صنعتی شریف اعطا خواهد شد. .6
 شنواره اطالع رسانی خواهد شد.زمان بندی دقیق و اسامی سخنرانان به زودی بر روی وبسایت ج .7

 زیر می باشد.به شرح  روند کلی برگزاری رویداد .8
 شرح زمان برنامه

 دریافت کارت ورود و استقرار در محل مشخص 8:30الی  8:00 پذیرش
  ICTدر حوزه سخنرانی کلیدی  4 10:30الی  8:30 قسمت اول سخنرانی ها

 اپ هایی که موفق و درآمد زا بودند به انتقال تجارب خود می  پردازداستارت 13:00الی  11:30 پنل استارت های موفق
  ICTدر حوزه  کلیدی یسخنران 4 16:00الی  14:00 قسمت دوم سخنرانی ها

 بررسی عدم موفقیت استارتاپ ها از زبان خودشان 18:30الی  16:30 پنل استارت های شکست خورده
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