استـارتـاپویکنـــد
انــــرژیتهــــران

فرم ثبت نام
اسـتارتاپ ویکنـد انـرژی تهـران فرصـت مناسـبی بـرای تمـام افـراد کـه در هـر بخـش از جامعـه هـدف
تعییـــن شـــده قـــرار دارنـــد مـــی باشـــد تـــا بتواننـــد بـــا توجـــه بـــه هـــدف مشـــارکتی کـــه در نظـــر دارنـــد ،از
مزایـای آن بهـره کافـی را بـرده و در پویایـی فضـای کسـب و کار در حـوزه انـرژی نقشـی داشـته باشـند.

نام خانوادگی

نام
رشتهتحصیلی

کد ملی

نام پدر
مدرکتحصیلی

شرکت

شماره تماس

سمت سازمانی

استانمحلسکونت

شماره تلفن محل کار
ایمیل

آدرس

در مـورد نـوع بلیـط ایـن نکتـه را در نظـر داشـته باشـد کـه بـرای چـه زمینـه ای قصـد حضـور در رویـداد را داریـد .انـواع بلیـط بـه
گـروه هـای کسـب و کار ،فنـی و گرافیسـت تقسـیم مـی شـوند.

نوع بلیط :

متخصص

طراحی و
گرافیک

کسانی که ایده پرداز هستند یا

ایــن بلیــت مخصوص

این بلیت مخصوص افرادی

این بلیت مخصوص افرادی

با مفاهیم کسب و کار در حوزه

افرادی اســت کــه تخصص

است که متخصص در

است که با مفاهیم طراحی،

فــنی

کسب و کار

انرژی آشنا هستند و میخواهند

فنــی در یکــی از زمینههای

زمینههای مختلف انرژی شامل

از طراحی نرمافزارها

نقشهاییمانندبازاریاب،

برنامــه نویســی نرمافزارها،

نفت و گاز ،برق ،آب ،ساخت و

وبسایتها و اپلیکیشنهای

توسعهدهندهی طرح تجاری و

وبســایتها و اپلیکیشـنهای

تولید ،انرژی های تجدید پذیر

موبایل گرفته تا طراحی لوگو و

یا مدیر پروژه را برعهده بگیرند

موبایــل را دارند

و بهینه سازی مصرف هستند

بروشور و ،...آشنا هستند

ف ــنی

کسب و کار
آیا ایده ای برای ارائه دارید؟
ثبت نام
تا تاریخ
ا آذر

تکمیل توسط
متقاضی

مبلغ

بله

متخصص
خیر
ثبت نام
تا تاریخ
 20آذر

 150/000تومان
ریال بابت ثبت نام فردی  /گروهی

تکمیل توسط
دبیرخانه

مراحل ثبت نام :

 180/000نومان

نفر به شماره حساب  0111524424006نزد بانک صادرات

شعبه بلوار ناهید (کد  )2828به نام نشریه صنعت حفاری به شماره فیش

ثبت نام حقیقی فردی  /گروهی

طراحی و گرافیک

واریز گردید.
در مورخ
مهر و امضا :

نفر در استارتاپ ویکند انرژی مورد تایید می باشد.

پس از تکمیل موارد باال ،فرم ثبت نام را به شماره  021 - 22031663فکس نمایید.

www.iese.ir

تلفن02171124000 :

مهر و امضا :

