کنداکتور دقیق سخنرانی ها و پنل های سومین همایش توسعه دهندگان  iOSایران  23 -شهریور  - 97سالن اندیشه
ردیف

سخنران

سمت (استارتاپ یا شرکت)

موضوع سخنرانی

شروع سخنرانی مدت سخنرانی (دقیقه)

پذیرش و پذیرایی اولیه

تیم پذیرش  -پک و کارت شرکت کننده ها  -پذیرایی

8:00-9:00

60

1

اتاق فرمان

با لپ تاپ

قرآن و سرود ملی

9:00

10

2

افتتاحیه با آرش سروری

دبیر راهبردی و مشاور رویداد

معرفی برنامه و خوش آمد

9:10

5

3

پوریا سیم چی

رییس فرهنگسرای فناوری اطالعات

معرفی فرهنگسرا و کمک به برنامه نویسان

9:15

10

4

عارف دین محمدی

استاد سوییفت الیتک دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با زبان برنامه نویسی سوییفت و اهداف برنامه نویسان

9:30

30

5

نوید میرزاآقازاده

برنامه نویس iOS

چگونگی جهانی شدن و انتشار اپ ها در اپ ستورهای خارجی و داخلی

10:00

30

6

علی آزاده

استاد سوییفت الیتک دانشگاه شریف

کمک و پاسخ به سواالت برنامه نویسی دوستان و مشورت در زمان استراحت

10:30

15

10:45-11:15

30

11:15

30

7
8

استراحت  -شبکه سازی  -پذیرایی میان برنامه
سجاد گودرزی

مدیر تیم توسعه  IOSپیام رسان سروش

چالش های طراحی اپ پیام رسان موبایلی

 .1مهدی حسین زاده (ضبط تماس آوا-اولین اپلیکیشن ضبط مکالمه در )iOS
9

پنل برنامه نویسان موبایلی با
مدیریت آرش سروری

 .2وحید رودسری (برنامه نویس  iOSو اندروید و سازنده اپلیکیشن های

برنامه نویسی موبایل

اطالعات پرواز فرودگاه و پاتوپ)

مزایا  -مشکالت و چالش ها

 .3سعید سی سختی (مدیر پروژه و مربی چابک)

تجربیات از صفر تا صد

11:45

75

 .4ایمان عیسی زاده (مدیر فنی سروش)
10
11

سینا شیری

پنل گفتگو با بازیسازان
12

موبایلی با هدایت آرش
سروری

نهار و نماز و شبکه سازی

در البی ،سالن اجتماعات پایین ،پارک اندیشه و ...

13:00-14:00

60

مدیر مارکتینگ سیب اپ

اهمیت کاربران iOS

14:00

30

 .1امیرحسین ناطقی (بنیان گذار بازی )Quiz of Kings
 .2حسین ابرار (مدیر تولید بازی دنده دو)
 .3علی ناد علیزاده (بنیان گذار استودیو بازی سازی تاد)
 .4محمد مهدی بهفرراد (بنیان گذار استودیو بازی سازی مدریک)

چالش های بازی سازی موبایلی

14:30

75

 .5محمدامین عالقبند (بازی ساز )Unity
 .6امید صادقوند (طراح گیم بتلفیش و فندق)

13

شرکت کنندگان داوطلب

مطرح کردن ایده های خالقانه و نوآورانه شرکت کنندگان

داوطلبان تا قبل از نهار اطالع رسانی کنند که بتوانند اینجا صحبت کنند.

15:45

15

14

حسین لطفی

طراح رابط و تجربه کاربری

اصول  ui/uxدر طراحی اپلیکیشن های ای او اس

16:00

30

15

اختتامیه با آرش سروری

اهدای جوایز  -تندیس ها  -عکس یادگاری و شبکه سازی

مراسم تقدیر و تشکر

16:30

30

عکس یادگاری  -شبکه سازی  -پذیرایی

پایان رویداد:

17:00

16

