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آغاز فراخوان عمومی نهمين جشنواره ملي فن آفرينی شيخ بهايي

خبرگزاری آنا:رییس نهمين جشنواره ملي فن آفريني  شيخ بهايي گفت: از هفته اول مهرماه سال جاري فراخوان  
  عمومي و توزيع كاربرگ  ثبت نام جشنواره آغاز شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری  آنا، شیخ زین الدین گفت: ايده مبتني بر فناوري، تيم كاري متخصص، داشتن  برنامه
كسب و كار و يا داشتن يك شركت دانش بنيان از جمله شرايط پذيرش در  نهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ

بهايي است.

  

وی افزود: این جشنواره  با هدف توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل در میان  فعالان عرصه
های مختلف فن آفرینی توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به  نمايندگي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار

می شود.

  

رئیس شهرک  علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به برپايي اين جشنواره در ارديبهشت ماه  سال 1392 افزود: نهمين
جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي در دوبخش مسابقه اي  و غير مسابقه اي برگزار مي شود،که بخش مسابقه ای شامل

طراحان کسب و کار،  فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین است.

  

وی تصریح کرد: بخش غیر  مسابقه ای جشنواره نیز شامل برنامه های بورس فناوري و فرصت هاي سرمايه  گذاري، سمینار
و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان است.

  

رییس  نهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي از ثبت نام رايگان برگزيدگان  جشنواره هاي جوان و بين الملل
خوارزمي و رازي در اين جشنواره خبر داد و  گفت: در نهمين دوره جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي، وزارت

علوم، تحقيقات و  فناوري، بنياد ملي نخبگان، دفتر منطقه اي يونسكو و اداره كل فناوري  اطلاعات و ارتباطات رياست
جمهوري از برگزيدگان و طرح هاي برتر صاحبان ايده  حمايت مي كنند.

  

گفتنی است علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي جشنواره به آدرس ir.shtf.www مراجعه
نمايند.
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