ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺸﻮر  ITWEEKEND 5آﻏﺎز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۷
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای
در  ۴ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ) IT
 ( Weekend 5را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻬﺎر دوره ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در روﯾﺪاد ﭘﯿﺶرو
اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی  TEDxاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم روﯾﺪاد در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ روﯾﺪاد ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﺋﻮ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره از اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﭘﻨﻞﻫﺎی ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وارد
ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳ﻧﻔﺮ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ روﯾﺪاد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ

ﻣﺤﺪودﺗﯽ در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺛﺒﺖﻧﺎم آزاد ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ۳

ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۴۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه  ITCاﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۴ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از
ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺗﺎ  ۱۸:۳۰واﻗﻊ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺟﻨﺐ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺣﺪود  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ و ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ۹۰
دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روﯾﺪاد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر از ﻃﺮف
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

زﻣﺎن

ﺷﺮح

ﭘﺬﯾﺮش

 ۸:۰۰اﻟﯽ ۸:۳۰

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ

ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ

 ۸:۳۰اﻟﯽ
۱۰:۳۰

 ۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﻮزه ICT

ﭘﻨﻞ اﺳﺘﺎرت ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ

 ۱۱:۳۰اﻟﯽ
۱۳:۰۰

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ و درآﻣﺪ زا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد

ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ

 ۱۴:۰۰اﻟﯽ
۱۶:۰۰

 ۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﻮزه ICT

ﭘﻨﻞ اﺳﺘﺎرت ﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده

 ۱۶:۳۰اﻟﯽ
۱۸:۳۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری
دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 ۹۵۱۱۸۱۴۰و  ۶۶۰۵۶۵۳۵ ،۶۶۰۱۹۳۷۷ ،۶۶۰۴۳۳۲۸و  ۶۶۰۰۲۷۱۳ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

