
  هاي منتخب براي ارائه در روز مسابقهطرح

  هاي منتخبضمن عرض تبریک به اعضاي تیم

 5اند، یک ویدئوي ارائه قرار گرفته» سازي کاملهاي با پیادهطرح«هایی که در دسته تیم 

  از طرح خود آماده کنند. ايدقیقه

 اند، یک ویدئوي ارائه قرار گرفته» ایده«و یا دسته » ایده هاي نوآورانه«هایی که در دسته تیم

  از طرح خود آماده کنند.  ايدقیقه 3

  فروردین به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. 24روز  20فایل ارائه خود را حداکثر تا ساعت  

nabard.app1400@gmail.com 

 به صورت  1400فروردین  26هاي ارائه در روز مسابقه پخش خواهند شد. مسابقه در روز فایل

 مجازي در آدرس زیر برگزار خواهد شد. 

https://meeting.ui.ac.ir/ch/war 

 وز مسابقه آنلاین براي پرسش و پاسخ لازم است که حداقل یک نفر از اعضاي هر تیم، در ر

  بندي دقیق مسابقه متعاقبا بر روي سایت اعلام خواهد شد.حضور داشته باشد. زماندرجلسه 

  دقیقه که ذکر شده است بسیار اهمیت دارد. در صورتیکه مدت ارائه  3دقیقه و  5مدت زمان

شما از زمان ذکر شده بیشتر باشد، ارائه در روز مسابقه در حین پخش قطع خواهد. طرح 

تا طرح شما به خوبی در روز مسابقه ارائه  رعایت فرماییدبنابراین حتما مدت زمان ذکر شده را 

  شود.

  حتما نیاز است که در ارائه خود، سرفصل ها و مباحثی که در قالب پاورپوینت مسابقه ذکر شده

ا کاملا پوشش دهید.  البته گرافیک و طراحی ارائه را می توانید طبق سلیقه و علاقه خود بود ر

  انجام دهید. 

  ،ارائه هایی که خارج از مهلت اعلام شده ارسال شوند و یا موارد فوق در آنها رعایت نشده باشد

 کنار گذاشته می شوند.مسابقه از برنامه 

 

 

   



  کاملسازي هاي همراه با پیادهطرح 

  موسسه  اعضاي گروه  عنوان طرح

 مدیریت وب تحت افزار نرم: مربی کمک

  ورزشی اماکن

 اي حرفه و فنی آموزشکده  ویسیاله سیروان محمد

  سنندج پناه یزدان شهید

 احمدي، علی الیاسی، حسن محمدي؛ سکینه  بحران مدیریت عملیات مرکز سامانه

  زاده غنی محمد پیام فر، جلالی رسول

 مدیریت و پیشگیري سازمان

  تهران شهر بحران

  دانشگاه پیام نور صفاشهر  علی ابراهیمی اپلیکیشن و وبسایت جامع بیلبورد

 اپلیکیشن شهر آماده

مهدي امیر بنده اي، نیره شیخ الاسلامی، سعید 

زواره اي، پیام محمد غنی زاده، امیر رنگین 

  کمان

سازمان پیشگیري و مدیریت 

  بحران شهر تهران

 کیتچک 
امیر محمد جباري، امیرحسین میدانی، علی 

  قدیانی، محمدرضا تورانی

  

حامد برنگی، علیرضا پرسم، محمد اصغرپور، 

 ستاره مدنی

تکواندو: آموزش، اطلاع رسانی و شبکه 

  اجتماعی

 آزاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه

 رشت

 

   



  هاي نوآورنهایده

  موسسه  اعضاي گروه  عنوان طرح

  دانشگاه اصفهان  احمد محمودیان درویشانی، مهدي رفیعی  خورجینحافظه ابري 

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

 سایت دانه(خیریه جامع اصفهان)
به آفرین امام، علی ماهوش محمدي، امیرحسین صفدریان، 

  رومینا رئوفیان
 دانشگاه اصفهان

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

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

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

  آرمان مظلوم زادهقاسمی، 
 دانشگاه اصفهان

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

  سلف سرویس آنلاین

  

ثمین سهیلی، کوثر نوشادي، مائده رضایی، مجید قاسمی، 

  امیر حسین نیري
 دانشگاه اصفهان

 پولگرام: شبکه اجتماعی نظرسنجی
صدرا حکیم، پریسا محمدي، رضا مهتري، صبا امیرعلی گلی، 

  هنرمند
  دانشگاه اصفهان

 ویرابار
امیرمحمد فخیمی، محمد عباسی، علی کاظمی، هانیه 

  پورسینا

دانشگاه تهران، دانشگاه 

  اصفهان

 فنوم ،دستیار هوشمند لینوکس
نوید شاقوزایی، محمد قربان پور، عرفان خوب شمیري، 

  زادههادي حیدري راد، ناصر فرج 
  دانشگاه اصفهان

 وب اپلیکیشن پیشنهاد و تبادل کتاب
الهه سادات معروف، بهاره غلامی، حدیث قدسی، عاطفه 

  رجبی، فاطمه جمالی
  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  سید سجاد فرهی، حسین نهاري دارویاب

  هاایده

  موسسه  اعضاي گروه  عنوان طرح

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر  زاده، روزبه فرح زاده، امیر صنعتیسینا علی   فودبار

   احسان انصاري خونه مادربزرگهبازي 

ت (دریاف اپلیکیشن گیگانت

 پروژه هاي کوچک و بزرگ)
  دانشگاه خلیج فارس بوشهر  مریم گرجی نژاد، زهرا کامرانی

online reservation                  دانشگاه خلیج فارس بوشهرسید علی سجادي، علی روانگرد، محمد امین ستوده 

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

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

  دانشگاه خلیج فارس بوشهرسیدعلی آقامیري، مجید خسروانی، محمد رجبیان                   قیچی

  


