دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر

اولین دورهي مسابقات نبرد اپلیکیشنها

مراسم افتتاحيهي اولين دورهي مسابقات اپليکيشنها ،از ساعت  ۰۳:۲۱الی  ۰۱روز چهارشنبه  ۲۱مهرماه ۰۲3۲در
تاالر فناوري اطالعات دانشکدهي مهندسی كامپيوتر برگزارگردید .
ارائهي حضوري اپليکيشنها و داوري ،ساعت  3صبح روز پنجشنبه  ۸آبان ماه ،در سایت مركزي دانشگاه اصفهان
برگزارگردید.
www.appui.ir

حضور  ۳۱تيم در بخش اپليکيشنهاي موبایلی و روميزي كه به ارائه اپليکيشنهاي خود در روز پایانی پرداختند كه بر
اساس تعداد اعضاي گروهها ،مجموعا  ۱۱نفر در روز پایانی حضور داشتند.

ستوده ناظم الرعایا در بخش حل جدول سودوکو مقام اول را كسب كرد ،همچنين نسرین صالحی ،ناهيد صالحی و
بهاره آقابابایی با طراحی مشترک خود در بخش دسکتاپ برگزیده شدند.
در بخش اندروید نيز پویا احمدوند و پيام احمدوند مقام اول را كسب كردند و سعيد كامران فر ،مرتضی آقاجان و سيد
محمد حسينی در جایگاه دوم قرار گرفتند.

حضور نمایندگانی در روز اختتامیه از:
فناوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا ) شهرداري اصفهان ،كارشناس فناوري اطالعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
رادیویی  ،خبرنگار صدا و سيماي مركز اصفهان همراه با خبرنگارانی از ایسنا و ...

حضور اساتید:
آقاي دكتر براآنی ،خانم دكتر فاطمی  ،آقاي دكتر بهلولی و آقاي دكتر زائري(اعضاي هيات علمی دانشکده مهندسی
كامپيوتر) به عنوان داوران بخش علمی و نيز نمایندگان صنایع ذكر شده به عنوان داوران بخش صنعت و همچنين
حضور مهمانانی چون آقاي دكتر قدیري از دانشگاه صنعتی اصفهان و آقاي دكتر جمشيدي معاون محترم دانشجویی و
فرهنگی دانشکده مهندسی

شروع برگزاري مسابقه از ساعت  3روز پنجشنبه مورخ  ۰۲3۲/۸/۸در محل سایت مركزي دانشگاه اصفهان و برگزاري
اختتاميه در عصرهمين روز از ساعت  ۱بعد از ظهر

برگزاري نمایشگاهی از پوسترهاي اپليکيشن هاي ارائه شده دو هفته پس از ارائه اپليکيشن ها در دانشکده مهندسی
كامپيوتر و ایجاد گالري از آنها

نزدیک بودن داوريها و امتيازات تيمهاي اول و دوم بخش اپليکيشنهاي موبایلی ،همراه بودن شركت كنندگان در
بخشی از داوري آثار

ارائه تقدیرنامه و تندیس به تيم هاي برتر

