
  به نام خداوند ههربان

 8932آبان  52تا  52 –رویداد هلی استارتاپ آب 

 سبزواری حکیناه گدانش
 

هکبى 

 ثشگضاسی
 سبعت

 عٌَاى

 ضٌجِ

آثبى 25  

 

 افتتبحیِ

 هَضَع تَضیحبت

 دثیزخبًِ

 استبرتبح
 دذیزش دریبفت رسیذ دزداخت، تحَیل ایذی کبرت ٍ دکیج 34341تب  31

 

 

 

 

آهفی تئبتز 

 ضزیعتی

 ٍرٍد ثِ سبلي استقزار ضزکت کٌٌذگبى ٍ هٌتَرّب در سبلي 31تب  34341

 ضزٍع ثزًبهِ دخص سزٍد هلی ٍ قزآى، هعزفی ثزًبهِ تَسط هجزی 31331تب  31

 55555تب  55551
 دکتش علی اصغش هَلَی  –خَش آهذگَیی 

 حکین سجضٍاسی(سیبست داًطگبُ )
 سخٌشاًی عوَهی

 دخص کلیخ هَضَع3 ثحزاى آة در کطبٍرسی 31351تب  31331

 55551تب  55521
 هٌْذس سیذ هحوَد طجبطجبیی –ثحشاى آة )فبضالة خبکستشی( 

 (هذیش فٌی ضشکت هٌْذسی پیچ آة ضشق)
 سخٌشاًی تخصصی

 دخص کلیخ هَضَع3 هذیزیت ثحزاى آة 31341تب  31341

 تسْیلگشسخٌشاًی  ًبظشاى هبصیبس هٌْذس–تَضیح فشآیٌذ سٍیذاد  51تب  55555

 یک دقیقِ ارائِ ثزای ّز ایذُ ثزاسبس لیست، رای گیزی 31331تب  31
ارائِ ایذُ ضزکت 

 کٌٌذگبى

 دذیزایی هیبى ٍعذُ استزاحت، جوع آٍری ثزگِ رای 31311تب  31331

 کبسگبُ تین سبصی  هٌْذس حسیي لطف آثبدی، ضوبسش آساء 54525تب  53581

 هعزفی تین ّبی هٌتخت دخص اسالیذ تعذاد آراء ٍ هعزفی تین ّب هٌتخت تَسط هجزی 32341تب  32351

 تین سبسی جذة اعضب ٍ تکویل تین ّب 51311تب  32341

 ضبم تْیِ لیست ًْبیی ضزکت کٌٌذگبى رٍیذاد 53311تب  51311 دزدیسبى

رٍیذاد هلی استبرتبح آة -اٍلدبیبى رٍس   

  

هکبى 

 ثشگضاسی
 سبعت

 عٌَاى

 یک ضٌجِ

آثبى 21  

 هَضَع تَضیحبت

آهفی تئبتز 

 ضزیعتی
 (سص ٍ هذسس داًطگبُهذیش گشٍُ ) دکتش سٍح اهلل اثشاّین ًژاد  2311تب  1311

کبسگبُ هذل کست ٍ 

 ّب کبس دس استبستبح

جٌت  راّزٍ

 آهفی تئبتز

 دذیزایی هیبى ٍعذُ استزاحت 2341تب  2311

 کبر تیوی دیبدُ سبسی هذل کست ٍ کبر 33331تب  2341

 دذیزایی  ًوبس ٍ ًبّبر 31311تب  33331 دزدیسبى

آهفی تئبتز 

 ضزیعتی
 MVPکبسگبُ  (طبثَسیً یُ فٌگبداًط یعلو ئتیعضَ ّ) دکتش هحوذ ًَسی صادُ 34311تب  31311

جٌت  راّزٍ

  آهفی تئبتز

 کبر تیوی    تکویل هذل کست ٍ کبر 31تب  34311

 دذیزایی هیبى ٍعذُ استزاحت  31331تب  31

 کبر تیوی MVPدیبدُ سبسی  32تب  31331

سبلي اجتوبعبت 

 داًطکذُ ًفت
 کبسگبُ هبلی (یسجضٍاس نیداًطگبُ حک یعلو ئتیعضَ ّ)دکتش هْذی گلذاًی  51تب  32

 ضبم ارسیبثی ضزکت کٌٌذگبى اس کبرگبُ ّب 53تب  51 دزدیسبى

رٍیذاد هلی استبرتبح آة -دبیبى رٍس دٍم  

 



 

 

  

 8932آبان  52تا  52 –رویداد هلی استارتاپ آب 

سبزواری حکیناه گدانش  

 سبعت هکبى ثشگضاسی
 عٌَاى

 دٍ ضٌجِ

آثبى 22  

 هَضَع تَضیحبت

 (هطبٍس داًطگبُ فشٌّگیبى) هٌْذس حسیي سضیذ 4581تب  3581 آهفی تئبتش ضشیعتی
ثِ سشهبیِ کبسگبُ اسائِ 

 گزاس

  راّزٍ جٌت آهفی تئبتز
 دذیزایی هیبى ٍعذُ استزاحت 2341تب  2311

 کبر تیوی  تکویل اهَر هبلی ٍ توزیي ارائِ ثِ سزهبیِ گذار 35تب  2341

 دذیزایی ًوبس ٍ ًبّبر 34تب  35 دزدیسبى

  راّزٍ جٌت آهفی تئبتز
 توزیي  ثزای ارائِ توزیي ارائِ ایذُ تین ٍ کست آهبدگی 31311تب  34

 دذیزایی هیبى ٍعذُ استزاحت 31تب  31311

 اسائِ ًْبیی تین ّب دقیقِ ثب پشسص ٍ پبسخ( 51داٍسی، پشسص ٍ پبسخ )ّش تین  54تب  51 آهفی تئبتش ضشیعتی

 51تب  32 راّزٍ جٌت آهفی تئبتز
 کٌٌذگبى ّوبیص ٍ تْیِ دَستز ثزای ارائِ ثِ ضزکت

 سِ ضٌجِ هسئَلیي کطَری رٍس
 تْیِ دَستز 

 دذیزایی ضبم 53تب  51 دزدیسبى

رٍیذاد هلی استبرتبح آة -دبیبى رٍس سَم  

  

 سبعت هکبى ثشگضاسی

 عٌَاى

ضٌجِ سِ  

آثبى 23  

 

 اختتبهیِ

 هَضَع تَضیحبت

 آهفی تئبتز ضزیعتی/

 تئبتز یراّزٍ جٌت آهف
 35تب  11/1

  /هلی راّجزدّبی سبسگبری ثب کن آثی ّوبیصحضَر در 

 ارائِ ایذُ ّب ثِ هسئَلیي ضْزی ٍ کطَری ٍ هخبطجبى
 ًصت دَستز ٍ ارائِ ایذُ 

 دذیزایی ٍ ًبّبر ًوبس 34تب  35 دزدیسبى

 توزیي  ارائِ در جوع هخبطجبى ّوبیص صزفب ثزای سِ ایذُ ثزتزتوزیي  31تب  34 راّزٍ جٌت آهفی تئبتز

 

 

 آهفی تئبتش ضشیعتی
 

 51555تب  51
 نیداًطگبُ حک یعلو ئتیعضَ ّ) دکتش قبسن رٍالفقبسی

 (یسجضٍاس
 دثیش سٍیذاد سخٌشاًی

 دخص کلیخ رٍیذاد هلی استبرتبح آةسِ رٍس ثب  31351تب  31331

 اعالم ًتبیج داٍسی هعشفی سِ تین ثشتش سٍیذاد 51555تب  51525

 ارائِ ایذُ  ارائِ ًْبیی سِ تین ثزتز 31331تب  31341

 ارائِ جَائش تقذین جَایش سِ تین ثزتز 31311تب  31331

 قذرداًی هٌتَرّب، ٍ تین اجزاییتقذیز اس داٍراى،  31تب  31311

ی/عکس یبدگبرهلی استبرتبح آة رٍیذاد-رٍس چْبرمدبیبى   

 

استبستبح آة یهل ذادیسٍ بىیپب  


