
 

 
 

 رویداد کارآفرینی شهر خالق عنوان رویداد:

 1397 اردیبهشت ماه 6الی  4زمان رویداد: 

 جزیره کیش مکان رویداد:

 اطالعات مربوط به رویداد:

 مسابقه ای زیر و به صورت همزمان برگزار می شود. در دو بخش این رویداد 

 تولید اپلیکیشن تلفن همراه  مسابقه ای بخش 

 تولید انیمیشن دو بعدی مسابقه ای بخش 

  نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات این رویداد همزمان باKITEX2018 .برگزار خواهد شد 

 علمی و فنی با هدف تشویق عالقه مندان به توسعه کسب و کار مهیج ایجاد زمینه رقابت  برگزاری این رویداد، هدف ازاین

 باشد.های مبتنی بر فناوری اطالعات می 

 جوایز رویداد:

  :میلیون ریال 40،000،000تیم اول هر بخش 

  :میلیون ریال 30،000،000تیم دوم هر بخش 

 نحوه ثبت نام:

 صورت می پذیرد. irankitex.com ثبت نام به صورت تیمی و از طریق سایت

 مهلت ثبت نام:

 رویداد ثبت نام نمایند.فرصت دارند تا در این  1397فروردین ماه  20تیم های متقاضی تا 

 هزینه ثبت نام:

  ریال 4،000،000نفره: در مجموع  2هزینه ثبت نام برای تیم 

  ریال 5،800،000نفره: در مجموع  3هزینه ثبت نام برای تیم 

  ریال 7،200،000نفره: در مجموع  4هزینه ثبت نام برای تیم 

  الری 9،000،000نفره: در مجموع  5هزینه ثبت نام برای تیم 

 به رویداد: قوانین مربوط

 شودمی انجام تیمی درقالب درمسابقه نامثبت. 

 نمایدمی معرفی نماینده عنوان به را نفر یک در زمان ثبت نام هرتیم. 

 نماید خودانتخاب رابرای مشخصی نام تواندمی هرتیم. 

 خواهندبود نفره5الی 2های گروه تیم هادرقالب. 

 پذیرفت خواهد انجام رویداد سایت طریق از و اینترنتی صورت بهو پرداخت هزینه آن  نام ثبت. 

 م تنها می هر تیو  مسابقه در دو بخش برگزار می شود. بخش تولید اپلیکیشن تلفن همراه و بخش تولید انیمیشن دو بعدی

 تواند در یک بخش از مسابقه شرکت نماید.

 به تیم های شرکت کننده اعالم خواهد  هه و در روز اول مسابقیا چالش مسابقه در هر یک از دو بخش، محرمانه بود موضوع

 .شد

 اردیبهشت ماه خواهد بود. 5و  4ساعت و در روز های چهارشنبه و پنجشنبه،   48 مسابقه زمان مدت 



 

 
 

  اردیبهشت ماه انجام و مراسم اختتامیه در همان روز برگزار می گردد. 6داوری طرح ها در روز جمعه 

 باشد می رویداد برگزارکننده برعهده پرسرعت اینترنت و غذایی های وعده استراحت، محل تامین. 

 باشد می کنندگان شرکت برعهده شخصی وسایل و مصرفی ملزومات تامین. 

 مدیریت و بوده کننده شرکت های تیم برعهده اثر گونه هر از استفاده در معنوی و فکری مالکیت حقوق مالحظات رعایت 

 .ندارد برعهده مسئولیتی رویداد

  توسط داوران پیشرفت کار،نوآوری، ویژگی فنی، قابلیت تجاری سازی و همچنین میزان سطح داوری براساس چهار شاخص 

 مجرب انجام خواهد شد. 

 خواهندکرد دریافت برترجوایزنقدی های تیم. 

 رویداد:برنامه ها جانبی 

  اردیبهشت ماه، برای شرکت کنندگان در هر یک از دو بخش مسابقه، توسط منتور های رویداد 3سه شنبه  روز عصر در ،

ساعت دقیق برگزاری کارگاه های آموزشی متعاقباً اعالم خواهد  آموزشی مرتبط با بخش مربوطه برگزار می گردد. کارگاه

 گردید.

 

 


