برنامه زمانی ارایهها بخش الکامپیچ در رویداد الکاماستارز 99
(لطفا به نکات نوشته شده بعد از جدول نیز دقت کنید).

روز اول الکام استارز  -دوشنبه  29دی ماه 1399

از  10صبح تا
 12ظهر

زمان ارائه

نام استارتاپ

نام نماینده

حوزه فعالیت

شهر/
استان

حضوری/آنالین

 ۱۰تا ۱۰:۲۰

توربیت

مهدی نوابی

خدمات گردشگری آنالین و
دیجیتال()bb

آذرشهر

حضوری

 ۱۰:۲۰تا ۱۰:۴۰

چمدون

محمدرضاریاحی

پلتفرم تبلیغاتی در بستر مدیا

اصفهان

حضوری

 ۱۰:۴۰تا ۱۱

زنجیر

ابراهیم هاشمی

پلتفرم فریلنسر مارکتینگ

تهران

حضوری

 ۱۱تا ۱۱:۲۰

حل یاب

حل یاب

پلتفرم آموزش آنالین

خرم آباد

حضوری

 ۱۱:۲۰تا ۱۱:۴۰

آسانیسم

حامد عزیزی

سامانه هوشمند خدمات پزشکی و
پرستاری

تهران

حضوری

 ۱۱:۴۰تا ۱۲

فروگانیک (ساخت فرومون جنسی
حشرات جهت کنترل و مقابله با آفات
گیاهی)

علی رمضانی

IOTتولید هورمون حشرات

تهران

حضوری

 ۱۲:۳۰تا  ۱۳استراحت

از  13تا 17

 ۱۳تا ۱۳:۲۰

یوآیدی

ندا اسکویی

اهراز هویت دیجیتال

آذرشهر

حضوری

 ۱۳:۲۰تا ۱۳:۴۰

Ravro

محمدامین کریمان

سامانه پرداخت به ازای گزارش آسیب
پذیری

آذرشهر

حضوری

 ۱۳:۴۰تا ۱۴

کانِکتیت ()connectit

محمد امین جواهری

پلتفرم مکان مجور در حوزه IT

اصفهان

آنالین*

 ۱۴تا ۱۴:۲۰

کارفیت

امین نبیل

 ۱۴:۲۰تا ۱۴:۴۰

ویدابیا

مصطفی میرقاسمی

ترجمه و صداگذاری آنالین ویدیو

قزوین

حضوری

مشهد

آنالین*

روز دوم الکام استارز  -سه شنبه  30دی ماه 1399

از  9صبح تا
 12ظهر

زمان ارائه

نام استارتاپ

نام نماینده

حوزه فعالیت

شهر/
استان

حضوری/آنالین

 9تا 9:۲۰

سپارکس

هیربد لطفیان

سامانه داد و ستد ایمن

تهران

حضوری

 9:۲۰تا 9:۴۰

تلبورس

سید علی اکبر تقوی

پلتفرم بورس

تهران

حضوری

 9:۴۰تا ۱۰

لیگ جهانی موسیقی

پدرام بهاآبادی

پلتفرم شبکه اجتماعی در زمینه موسیقی

اصفهان

حضوری

 ۱۰تا ۱۰:۲۰

پلنو

حامد قاسمی

پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون وقت
مالقات

تجریش

آنالین

 ۱۰:۲۰تا ۱۰:۴۰

هوشمند افزار نوین راهبرد (نسام)

امین کاشانی

فناوری اطالعات

تبریز

آنالین*

 ۱۰:۴۰تا ۱۱

ترنج  -ترجمه نسل جدید

بردیا جبارزاده

پلتفرم ترجمه

تهران

حضوری

 ۱۱تا ۱۱:۲۰

CashCool

محمد حسنی

پلتفرم مالی

کرمان

حضوری

 ۱۱:۲۰تا ۱۱:۴۰

بهشت یار

دانیال درخشان فر

سامانه اینترنتی خدمات خاکسپاری و
ترحیم

تهران

حضوری

 ۱۳تا ۱۳:۲۰

پاکلین

 ۱۲:۳۰تا  ۱۳استراحت
مجید صادقی علویجه

از  13تا 17
 ۱۳:۲۰تا ۱۳:۴۰

Hana Gallery

مینو جهانشاد

خدمات هوشمند آنالین مبتنی بر
موقعیت مکانی

تهران
تهران

حضوری
آنالین*

 ۱۳:۴۰تا ۱۴

دکتر جواب

علیرضا باقری

 ۱۴تا ۱۴:۲۰

نورولند

علیرضا پیر

 ۱۴:۲۰تا ۱۴:۴۰

پلتفرم تخصصی برنامه نویسی حوزه
کودک و نوجوان

الهه نخعی

بازیهای رایانهای

تهران

آنالین*

آذرشهر

حضوری

یزد

آنالین*

روز سوم الکام استارز  -چهارشنبه  1بهمن ماه 1399

از  9صبح تا
 12ظهر

زمان ارائه

نام استارتاپ

نام نماینده

حوزه فعالیت

شهر/
استان

حضوری/آنالین

 9تا 9:۲۰

Straiberry

پویا حسین چاقویی

بهداشت و سالمت

تهران

حضوری

 9:۲۰تا 9:۴۰

گسترش افزار سالمت نیماد

سپهر ساغری

تجهیزات پزشکی

آذرشهر

آنالین*

 9:۴۰تا ۱۰

petapp

سیدامیر هاشمی

سالمت و بهداشت

تهران

حضوری

 ۱۰تا ۱۰:۲۰

shafamedtour

سعید جعفری

گردشگری سالمت

اردبیل

آنالین*

 ۱۰:۲۰تا ۱۰:۴۰

FeverGadget

محسن مقدم

سالمت الکترونیک

تهران

حضوری

 ۱۰:۴۰تا ۱۱

راتا

علیرضا نظری

جمعسپاری مالی

تهران

آنالین

 ۱۱تا ۱۱:۲۰

تیک تاک

محسن گلستانی

آموزش آنالین

تهران

حضوری

 ۱۱:۲۰تا ۱۱:۴۰

سامه آرا

رامین صادقی

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان-
ERP

تهران

آنالین*

 12:30تا  13استراحت
 ۱۳تا ۱۳:۲۰

خدمات لجستیک کانبان

شاهرخ موذن

خدمات لجستیک و انبارداری

تهران

آنالین*

 ۱۳:۲۰تا ۱۳:۴۰

هوشمندسازی خودرو برای ناشنوایان و
کم شنوایان

زینب اسماعیلی

صنعت

آباده

آنالین

از  13تا 17

 ۱۳:۴۰تا ۱۴

سیستم سازگاری چرخ خیاطی برای
معلولین

معصومه حسن زاده

 ۱۴تا ۱۴:۲۰

myramp

محمد علی فیروزان

ارائه خدمات و معرفی مسیر های
دسترسی پذیر برای افراد دارای معلولیت

 ۱۴:۲۰تا ۱۴:۴۰

اپلیکیشن فعالیت بدنی برای افراد
آسیب نخاعی

فریبا محمدی

ورزش و فعالیت بدنی افراد دارای
معلولیت

مشهد

آنالین

تهران

آنالین

تهران

آنالین

رزرو دانشاموزی
رزور دانشاموزی
رزور دانشاموزی

 ۱۴:۴۰تا ۱7

رزور دانشاموزی
رزور دانشاموزی

روز چهارم الکام استارز  -پنجشنبه  2بهمن ماه 1399
زمان ارائه

نام استارتاپ

نام نماینده

حوزه فعالیت

استان

 9تا 9:۲۰

آی قصه

مجتبا حیدرپناه

تولید الالیی و قصه صوتی برای کودک و
نوجوان

آذرشهر

حضوری

 9:۲۰تا 9:۴۰

تایمزی

شرکت طرح و
پردازش غدیر

نرم افزار حضور و غیاب و ثبت تردد
آنالین

تهران

حضوری

از  9صبح تا
 12ظهر

شهر/

حضوری/آنالین

 9:۴۰تا ۱۰

ابرستان

سید مجید اورعی

فین تک

تهران

حضوری

 ۱۰تا ۱۰:۲۰

آن آموز

مصطفی مددی

آموزش آنالین

مشهد

آنالین

 ۱۰:۲۰تا ۱۰:۴۰

کارومن

مسعود عالمه

بازار خدمات و اشتغال

تهران

آنالین

 ۱۰:۴۰تا ۱۱

پاستا

رضا اسعدی

پلتفرم ابری

تهران

حضوری

 ۱۱تا ۱۱:۲۰

کوین نیک مارکت

بهار سیار

تهران

حضوری

 ۱۱:۲۰تا ۱۱:۴۰

ابر سفید

سید امین اله امامی

اصفهان

آنالین*

 ۱۲:۳۰تا  ۱۳استراحت

از  13تا 17

 ۱۳تا ۱۳:۲۰

توانشو

یوسف رستمی

میزبانی و برگزاری نمایشگاهای مجازی

تهران

آنالین

 ۱۳:۲۰تا ۱۳:۴۰

تنونیک

سید محمد علی پیش
بین

توانبخشی با محصوالت بایونیک برای
اندام فوقانی و پلتفرم توان پژوهی

آذرشهر

آنالین

 ۱۳:۴۰تا ۱۴

بانک اطالعات مناسبسازی (بام)

مانی رضویزاده

شناسایی اماکن مناسبسازی شده برای
افراد دارای معلولیت

تهران

آنالین

 ۱۴تا ۱۴:۲۰

رادیوتوان

زهرا خان اف

فرهنگی و اجتماعی

تهران

آنالین

 ۱۴:۲۰تا ۱۴:۴۰

هایپرمهد

حمید میرزائی

آذرشهر

آنالین

رزرو دانشآموزی
رزرو دانشآموزی
 ۱۴:۴۰تا ۱7

رزرو دانشآموزی
رزرو دانشآموزی
رزرو دانشآموزی

* موارد وضعیت حضور آنها به عالمت ستاره مشخص شده است ،در زمان تماس تیم الکاماستارز برای تعیین حضوری/آنالین بودن در دسترس نبودهاند و بنابراین به در لیست ارایههای
حضوری قرار ندارند .این تیمها میتوانند ارایه خود را به صورت آنالین انجام دهند .در صورتی که ا ستارتاپ شما در بین این موارد قرار دارد و درخواست ارایه حضوری دارید ،از طریق
بخش تیکت در پنل کاربری یا ایمیل  STARS@TEHRANNSR.ORGدرخواست خود را حداکثر تا ساعت  ۱8روز یکشنبه  ۲8دی ماه  99اعالم کنید.

عدم رعایت هر کدام از موارد زیر به منزله انصراف از ارایه تلقی میشود:
•

تمامی تیمها موظف هستند حداقل  40دقیقه قبل از زمان ارایه خود در دسترس و آماده ارایه باشد.

•

زمان ارائه  5دقیقه و پرسش و پاسخ داورها  5دقیقه است.

•

در روز رویداد فایل ارایه خود را حتما همراه با خود داشته باشید .ارایه فقط یک فایل و در فرمت  pdfباید باشد.

•

در صورت حضور آنالین حتما از آخرین نسخه مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده کنید و قبل از رویداد ویدیو آموزشی کار با لحظهنگار را ببیند:
https://www.aparat.com/v/LN8fA

•

در صورت حضور آنالین توصیه ما این هست که با اینترنت ثابت و کامپیوتر به لحظه نگار وصل بشوید تا احتمال بروز مشکل پایین بیاید.

•

تیمهایی که ارایه حضوری دارند باید  30دقیقه قبل از زمان ارایه خود در محل رویداد حاضر باشند،

•

تیمهایی که به صورت آنالین دارند باید  40دقیقه قبل از زمان ارایه خود آنالین و با شماره همراهی که ثبتنام کردهاند دردسترس باشند.

•

فقط یک نفر نماینده از هر تیم در رویداد هنگام ارایه چه به صورت حضوری و چه آنالین میتواند حضور داشته باشد.

•

در صورتی که برای ارایه حضوری عالوه بر یک نفر نماینده اصلی ،درخواست حضور یک نفر همراه را دارید ،حتما از طریق بخش تیکت در پنل کاربری یا
ایمیل  ،STARS@TEHRANNSR.ORGحداکثر تا ساعت  18روز یکشنبه  28دی ماه  99اعالم کنید .حضور دو نفر از هر تیم در محل رویداد حضوری فقط
با اطالع قبلی امکانپذیر است و از ورود افراد هماهنگ نشده به دلیل محدودیتهای بهداشتی جلوگیری میشود.

•

تمامی دستورالعملهای بهداشتی ذکر شده در اطالعیه ای که در ادامه همین فایل قرار دارد باید در صورت مراجعه و ارایه حضوری رعایت شوند.

اطالعیه مهم برای شرکتکنندگان در رویداد الکاماستارز

امسال رویداد الکاماستارز ششم با توجه به شیوع ویروس کرونا و با تصمیم مجری برگزارکننده رویداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد .با توجه به ابراز
تمایل برخی شرکتکنندگان به حضور فیزیکی در رویداد ،در کنار حضور آنالین تیمها ،امکان حضور فیزیکی شرکتکنندگان در فضای موزه ملی پست نیز
فراهم خواهد شد .بنابراین الزم است شرکتکنندگان برای حضور فیزیکی در این رویداد اقدامهای پیشگیرانهای را جهت حفظ سالمت خود و دیگر

شرکتکنندگان انجام دهند.
الزم است شرکتکنندگان حضوری در رویداد الکاماستارز موارد زیر را رعایت کنند:
• قبل از ورود به محیط برگزاری رویداد دستان خود را شسته یا از شویندهها با پایه الکل بدون نیاز به آب استفاده کنید.
• همراه خود ماسک ،شوینده با پایه الکل به همراه داشته باشید.
• از دست دادن به هم تیمی و دیگر شرکتکنندگان خوداری کنید.
• تا حد امکان رعایت فاصله  ۲متر را با همکاران خود داشته باشید.
• از تجمع یا ایجاد شرایط ازدحام در محل برگزاری رویداد خودداری کنید.
• از برداشتن ماسک خود جلوگیری کنید و هرگز صورت خود و بخصوص چشمها ،بینی و صورت خود را لمس نکنید .
• تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک هم تیمهای خود یا دیگر شرکتکنندگان خودداری کنید.
• در صورت امکان با خود لیوان یا ماگ شخصی به همراه داشته باشید.

امیدواریم با رعایت این نکات بهداشتی و پیشگیرانه این رویداد را با موفقیت برگزار کنیم .ششمین رویداد الکاماستارز  ۲9دی تا  ۲بهمن ماه برگزار خواهد
شد.

