
  

  بسمه تعالی

  هاسومین دوره مسابقه ملی نبرد اپلیکیشن

  1400 فروردین ماه 26 –دانشگاه اصفهان  –دانشکده مهندسی کامپیوتر 
  

  روز مسابقهها در ارائه طرحبرنامه 
  https://meeting.ui.ac.ir/ch/warلینک برگزاري: 

  

  15تا ساعت  14:15ساعت از             سازي کاملي با پیادههاارائه طرحنشست اول: 
  نام موسسه  اعضاي تیم  عنوان طرح  ردیف

 پناه یزدان شهید اي حرفه و فنی آموزشکده  ویسیاله سیروان محمد  ورزشی اماکن مدیریت وب تحت افزار نرم: مربی کمک  1

  سنندج

 غنی محمد پیام فر، جاللی رسول احمدي، علی الیاسی، حسن محمدي؛ سکینه  بحران مدیریت عملیات مرکز سامانه  2

  زاده

 شهر بحران مدیریت و پیشگیري سازمان

  تهران

  دانشگاه پیام نور صفاشهر  علی ابراهیمی اپلیکیشن و وبسایت جامع بیلبورد  3

مهدي امیر بنده اي، نیره شیخ االسالمی، سعید زواره اي، پیام محمد غنی زاده،  اپلیکیشن شهر آماده  4

  امیر رنگین کمان

پیشگیري و مدیریت بحران شهر سازمان 

  تهران

  تهران اسالمی انقالب فنی دانشکده  امیر محمد جباري، امیرحسین میدانی، علی قدیانی، محمدرضا تورانی چک کیت  5

 رشت آزاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه  حامد برنگی، علیرضا پرسم، محمد اصغرپور، ستاره مدنی تکواندو: آموزش، اطالع رسانی و شبکه اجتماعی   6

  

  

  

    



  

  

  

  16:25تا ساعت  15:20از ساعت               هاي نوآورانهایدهارائه نشست دوم: 

  موسسه نام  اعضاي تیم  عنوان طرح  ردیف

 اصفهان دانشگاه رفیعی مهدي درویشانی، محمودیان احمد خورجین ابري حافظه  1

 اصفهان دانشگاه موجودي نیلوفر هاشمی، محمد شریفی، ریحانه غفرانی، علی بیلچه اپلیکیشن  2

 اصفهان دانشگاه احسان جاللی، رومینا رئوفیان، نیلوفر علیخانی، به افرین امام، علی ماهوش )اصفهان جامع خیریه( دانه سایت  3

 اصفهان دانشگاه مدنی سادات مرضیه ترابی، میترا اسدي، نرگس پوشاك تهیه و طراحی زمینه در _ فیتو  4

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه شریفی فاطمه زاده، ابراهیم سارا دهقانی، امید رستوران و هتل رزرو اپلیکیشن  5

6  
Soccer.ir آرمان قاسمی، حسین امیر صدقی، کیارش سجادي، علی سید آقا، آل بهداد 

 زاده مظلوم

 اصفهان دانشگاه

 اصفهان فنی دانشکده ماهرانی مریم گراوند، شقایق )دولتی امکانات رزرو سامانه( سراد  7

 اصفهان دانشگاه نیري حسین امیر قاسمی، مجید رضایی، مائده نوشادي، کوثر سهیلی، ثمین آنالین سرویس سلف  8

  بوشهر فارس خلیج دانشگاه  نهاري حسین فرهی، سجاد سید  دارویاب  9

 اصفهان دانشگاه هنرمند صبا مهتري، رضا محمدي، پریسا حکیم، صدرا گلی، امیرعلی نظرسنجی اجتماعی شبکه: پولگرام  10

 اصفهان دانشگاه تهران، دانشگاه پورسینا هانیه کاظمی، علی عباسی، محمد فخیمی، امیرمحمد ویرابار  11

12  
 ناصر راد، حیدري هادي شمیري، خوب عرفان پور، قربان محمد شاقوزایی، نوید لینوکس هوشمند ،دستیار فنوم

 زاده فرج

 اصفهان دانشگاه

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه جمالی فاطمه رجبی، عاطفه قدسی، حدیث غالمی، بهاره معروف، سادات الهه کتاب تبادل و پیشنهاد اپلیکیشن وب  13

  

  

  

    



  

  

  

  

  

  

  17:10تا ساعت  16:45از ساعت               هاایده سایر ارائهنشست سوم: 
  موسسه نام  اعضاي تیم  عنوان طرح  ردیف

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر  سینا علی زاده، روزبه فرح زاده، امیر صنعتی  فودبار  1

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر  احسان انصاري بازي خونه مادربزرگه  2

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  مریم گرجی نژاد، زهرا کامرانی اپلیکیشن گیگانت (دریافت پروژه هاي کوچک و بزرگ)  3

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر  علی سجادي، علی روانگرد، محمد امین ستوده سید آنالین کلینیک  4

  اي مهاجر (واحد دختران)دانشگاه فنی حرفه  فاطمه شیرزادفر شبکه اجتماعی کتاب  5

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  محمدرضا جوکار، مصطفی تل سرخی کاشانه (سامانه جامع امالك)  6

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  خسروانی، محمد رجبیانسیدعلی آقامیري، مجید  قیچی  7

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  ملیحه مشایخ، طاهره کشتکاري، فائزه فتاحی  StepsPalاپلیکیشن   8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


