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 مقدمه .6

هرا و  مسجدسلیمان، معرررو  بره شرهر اولرین    

یکی از شهرهای نفرت خیرز و عرنعتی اسرتان     

بوده، اما در چند سرال گششرته نرری بیکراری     

باال در آن، نگرانی هایی را در بین مسئولین و 

در ایررن شررهر بودجررود  افررراد دارای دغدغرره  

آورده اسررت و تررر  در ایررن راسررتا کررامر   

 .امری ضروری و فوری به شمار می آید

 

مسجدسلیمان از شهرهای فعرال در برگرزاری   

برا   93رویدادهای کارآفرینی بروده و از سرال   

در ادامره ایرن    .تمایت دفتر اشتغال و تجاری سازی جهاد دانشگاهی استان خوزستان رویدادهای متعددی برگزار کررده اسر  ح

 .روند، این افتخار را داشته که برای اولین بار در کشور میزبان رویداد فرآفرین باشد

بره میزبرانی دانشرگاه آزاد اسررمی واحرد       95اردیبهشرت   17و 16این رویداد با حضور هفتراد نفرر از عرنمنردان در روزهرای     

 .مسجدسلیمان برگزار گردید

 

 چیست؟ فرآفرین .2

 

 .هم هست «نوین کارآفرینی فراگیری» های واژه مخفف حال درعین. است شکوه و فر آفریننده معنای به لغت در فرآفرین

 کشرف  فرایند آموز  بر رویداد این تمرکز. است سازی تجاری و کارآفرینی آموز  روزه دو رویداد یک عمل در فرآفرین

 هرای  خواسرته  و مشتری که بیاموزد هستند نوپای وکار کسب اندازی راه دنبال که افرادی به خواهد می رویداد این. است مشتری

این رویرداد توسرس سرازمان تجراری سرازی فنراوری و        .دارد خواهان که بسازند محصولی ترتیب بدین. است محور و اعل او

 . گردد اشتغال دانش اموختگان جهاد دانشگاهی  طراحی شده و برگزار می
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 میزبان .3

دانشگاه آزاد اسرمی واحد مسجدسلیمان که زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری این واحد فعالیت مری کنرد   مرکز کارآفرینی 

اولین رویداد فرآفرین را تقبل کررده وجنراب آنرای دکترر      میزبانیهای کارآفرینی دردانشگاه، به عنوان متولی برگزاری برنامه

 .ز کارآفرینی این امر را تقبل کردندمرعلیزاده معاون پژوهش و آنای نوذر عیفوری مسئول مرک

 

دکتر صابر مالعلیزاده، دانش آموخته دکترای مهندسی صنایع و  معاون پژوهش 

 وفناوری دانشگاه آزاد اسالمی مسجدسلیمان

 saber.molaalizadeh@gmail.com:پست الکترونیک

 

  

 

 

فناوری اطالعات و مدرس گروه مهندسی  کارشناس ارشد ، نوذر صیفوری

 دانشگاه آزاد اسالمی مسجدسلیمان کامپیوتر

 n.seifoori@gmail.com: پست الکترونیک
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 تیم اجرایی .4

 

 جواد احمدی دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

 

 مرضیه رستمی، کاردان کامپیوتر

 

 نازنین سلیمانی کاردان کامپیوتر
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 محل برگزاری .9

 1366وانع در سه راهی سد شهید عباسپور، سال تاسیس دانشگاه آزاد اسرمی واحد مسجدسلیمان، 

 

 

 

 

 نماینده جهاد دانشگاهی  .1

 

 یرضا علو یدس

 مدیر دفتر تجاری سازی فناوری  واشتغال دانش آموختگان

 از دانشگاه تهران ینیکارشناس ارشد کارآفر 
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 حامیان .1

 

 

 

  

 

 

 پوشش رسانه ای .8
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 59اردیبهشت  61 شنبه پنج: افتتاحیه .5

برا   11سراعت  رسرما  برنامره  . وارد و پرشیر  شردند    آمفی تئاتر دانشرکده سرما  سالن  شرکت کنندگان کم کم به  8از ساعت 

مهمان آغراز   5از  یشو ب انو عکاس انخبرنگار کننده، شرکت 81 حضور در یرانا یاسرم یجمهور ینرائت نرآن و سرود مل

 .یدگرد

 ترکیب شرکت کنندگان .5.6

 %91 :تعداد دانشجو %52: تعداد آنا %48 : خانم 71 تعداد کل

 41: حداکثر سن   2335: میانگین سن  18: حدانل سن %15: تعداد متاهل

 %26: فوق دیپلم %  3: دیپلم عفر: تعداد زیردیپلم   :میزان تحصیرت

 عفر : دکتری % 3: ارشد  %68: کارشناسی

 

 افتتاحیه سخنرانان .5.2

  

 

 (دفتر تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهیمدیر )سید رضا علوی

سید رضا علوی، دانش آموخته دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیر دفتر 

علوی کارآفرینی را شیوه ای  .اشتغال و تجاری سازی جهاددانشگاهی خوزستان است

زندگی می داند که به خوشحال تر شدن افراد کمک می کند؛ از این رو بعد از  برای

چندین سال تجربه عملی در کسب و کار،به آموز  و مشاوره کارآفرینی روی 

او عروه بر تدریس در دانشگاه، سایت فارسی بیز را برای آموز  .آورده است

 .کارآفرینی راه اندازی کرده است

 ضرورت پرداختن به کارآفرینی و معرفی رویداد فرآفرین: محورهای سخنرانی
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 ارائه شده یها یدها .5.3

 یرده ا( یره ثان 61) یقره دن یرک ارائه  یبرا یددعوت گردبه ترتیب شماره  ی که ایده خود را ثبت کرده بودند شرکت کنندگاناز 

 %21: درعد ایده به شرکت کنند .مطرح شد کننده شرکت 15توسس  یدها 15تعداد  .بر روی سن بیایند یشانها

 

 

 

 ها یمت یلو تشک یریگ یرا .5.4

 .شد تشکیل بر حول محور آن هاها  تیم و انتخاب  یدها 6 تعداد، انجام شده توسس شرکت کنندگان یریگ یبعد از را

 (ایده به ترتیب رتبه) :بوده اند یرشده به شرح ز یلتشک یها تیمنام 

 (با شما)اپ همه کاره  -1

2- Gkey 
 کمربند هوشمند -3

 (پوزار)کفش آهنربایی  -4

5- MyCake 
 عافتیز -6
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 مربیان .5.9

 کشف مشتری .5.9.6

 

 

 سمیعی اصفهانیآرش 

دانشجوی دکتری مرمت شهری پلی تکنیک لیسبون  سمیعی اعفهانی،

کارمند  مدرس دانشگاه های هنر و معماری اهواز، شوشتر و ماهشهر و پرتغال،

از دیگر فعالیت های ایشان عضویت در چند طرح  .رسمی وزارت کشور است

کارافرینی ویژه  )ملی کارآفرینی و عضویت در هیئت مدیره موسسه خیریه افتاب

 .را نام برد( زنان سرپرست خانوار 

 

 یانعبداله احمد

 یررتتوسررعه و موفق یربرره عنرروان مرردرس و مشرراور کسررب و کررار درمسرر  یاناحمررد

کسرب و کرار ، مقدمره     ینیارز  آفر یبرا یریاو مس. کند یم یتفعال ینیکارآفر

دانرد، از   یمر  یجامعه انسان یرشد و تعال یبرا یو بستر یو فرهنگ یتوسعه انتصاد

ترر    یرانا یجا ایدر ج ینیکارآفر یستمرو عاشقانه نسبت به گستر  اکوس ینا

 .کند یم

 

  ییبهرنگ موال

 یدر عنعت حفرار  یمنیمهندس ا ی،و سرمت شغل یمنیا یها مدرس دوره یموالئ

، HSEو  یفیرت ک یریتمرد  یسرتم و مشاور استقرار س یزنفت و گاز و سر مم یچاه ها

برار حضرور    9برا سرابقه    یرران، ا یحفرار  یدر شرکت مل یامنطقه در HSEسرپرست 

، بهرنر    برگرزار شرده در اسرتان خوزسرتان     یهرا  یکندگشار در استارتاپ و یرتاث

 .استان خوزستان است یاستارتاپ یها یداداز رو یرجدا ناپش یعضو
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 رسانه .5.9.2

 

 یربهزاد رزمگ

را از  یکاطرعات و تجارت الکترون یفناور یدر حوزه ها یستدر رزمگیر

حوزه این آغاز کرده و هم اکنون مدرس، مشاور و سخنران در  یشسال پ 8

 . استدر اهواز  باطو عصر ارت یلیاا یمجتمع آموزش یرمد یو. است

 

 برنامه نویس .5.9.3

 

 رضا محمدزاده

محتروا در اسرتان و مردیر رسرانه      یداز فعاالن عرعه تول یکیمحمدزاده جوان 

بنیانگرشار اسرتارت اپ وب سروال و شربکه خبرری       یو. است« تی سرم یآ»

 یعرنه او به زادگاهش خوزستان، در حر  ها و اندامات او برا. ایران است

  .کامر بارز است یارد ینا یشرفتپ

 

 گرافیک .5.9.4

 

 یبلد یعل

مرکرز   یماو گزارشگر سازمان عدا و س یدانش آموخته رشته خبرنگار یبلد

در  یرت بره فعال  یا یرژه و ی،عرنره او در کنرار کرار خبرنگار  . اسرت خوزستان 

 دارد یحوزه چندرسانه ا
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 59اردیبهشت  61  جمعه: اختتامیه .61

با نرائت نررآن   16:31ساعت رسما برنامه . وارد شدندآمفی تئاتر دانشکده سما سالن  شرکت کنندگان کم کم به 16از ساعت 

 .یدآغاز گرد یرانا یاسرم یجمهور یو سرود مل
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 سخنرانان اختتامیه .61.6

 

 

 رئیس دانشگاه آزاد اسرمی مسجدسلیمان دکتر مسعود شهبازی

 

کتر مسعود شهبازی دانش آموخته و دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره از د

می باشد ایشان پژوهشگر نمونه دانشگاههای  1دانشگاه شهید چمران با رتبه 

دانشگاه آزاد اسرمی مسجدسلیمان و دارای آزاد اسرمی استان خوزستان و 

مقاله ارایه شده در همایش  21کتاب چاپ شده و مقاالت متعدد و دارای 7

 .های ملی و منطقه ای می باشد

ها در زمینه کارآفرینی و اشاره به لزوم وظایف دانشگاه :محورهای سخنرانی

 تغییر رویه در نظام دانشگاهی کشور برای تربیت کارآفرین

 

 رئیس عندوق کارآفرینی استان خوزستان مهدی امرایی

 

طرح جدید عندوق برای حمایت از کسب و کارهای : محورهای سخنرانی

حمایت از ایده برتر فرآفرین مسجدسلیمان در نالب تسهیرت کم  -روستایی

 بهره در عورت پیاده سازی آن
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 داوران .61.2

  

 

 کار و رفاه اجتماعی خوزستاننائم مقام اداره کل تعاون،  رضا میرانی

تان کسررورینی دانشررگاه تهررران و یکرری از پیشدانررش آموخترره ارشررد کررارآفمیرانرری 

ترروان برره ترردریس از فعالیررت هررای ایشرران مرری. کررارآفرینی اسررتان خوزسررتان اسررت

کارآفرینی در دانشگاه، دبیر جشنواره انتخراب کارآفرینران برترر اسرتان خوزسرتان،      

ایجراد و مردیریت    و SIYBارآفرینی برر اسراس الگروی   داور منتخب تربیت مربی ک

 گروه مشاوران و موسسات آموز  کارآفرینی خوزستان اشاره کرد

 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسرمی مسجدسلیمان  صابر مالعلیزاده

 

دکتر عابر مرعلیزاده، دانش آموخته دکترای عنایع و عضو هیئت علمری دانشرگاه   

وی هم اکنون معاون پژوهش و فنراوری  .واحد مسجدسلیمان می باشدآزاد اسرمی 

 .این واحد دانشگاهی است

 

 . 

 

مشاور کسب وکارها در استان خوزسرتان و مردیرعامل اکرادمی     غالمعلی قاسمی

 کامیاران

ده سال رییس کرانون انجمرن هرای کارفرمرایی خوزسرتان و عضرو       به مدت ناسمی 

ایشرران مشرراور سیسررتم هررای . کررارگروه اشررتغال و سرررمایه گررشاری اسررتانداری بررود

 511همچنرین تردریس بریش از    . اسرت مدیریتی مبتنی بر استاندارد های بین المللری  

نامره  دوره آموزشی و چند دوره مربیگرری و داوری اسرتارتاپ در اسرتان را در کار   

 خود دارد
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 توسط تیم هاطرح  یارائه  .61.3

1 
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 برنده یها یمت .61.4

 

 کمربند هوشمند  -1

 (پوزار)کفش آهنربایی  -2

3- MyCake 
 اپ با شما -4

5- GKey (کلیدهم) 

 عافتیز -6

 

 

 

 

  



17 

 

 

 یخبر یبازتاب ها .66

 

 لینک خبر منبع خبر عنوان خبر ردیف
 http://isna.ir/fa/news/95021408555 خبرگزاری ایسنا برپایی اولین رویداد ملی کارآفرینی در مسجدسلیمان 1

2 
 برگزار شد؛ ینفرآفر ینیکارآفر یمل یدادرو یناول

 دانشجو یتبا محور ییو درآمدزا ینیآموزش، کارآفر فرصت
 خبرگزاری ایسنا

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NS
ID=5&SSLID=46&NID=73430 

3 
 میلیرارد  یر   یالتتسر  : صندوق خوزستان خبرر داد  یرمد

 ینبرتر فرآفر های یدها یبرا یدام ینیصندوق کارآفر یالیر
 خوزستانایسنا 

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NS
ID=5&SSLID=46&NID=73421 

4 
 ینوکرار در اولر   کسر   یر   یانرداز  امکران راه  یتجربه عمل

 کشور "ینفرآفر" یدادرو
 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir/default.aspx?NSI
D=5&SSLID=46&NID=73403 

5 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان با همکاری ج اد 

دانشگاهی خوزستان نخستین جشنواره ملّی کار آفرینری را  

 .کند برگزار می« ر آفرینف»به نام 

 خبرگزاری آنا

http://www.ana.ir/news/101564 

6 
 یرده ا 6 یمعرفر / خرورد  یرد کشور کل ینفرآفر یدادرو یناول

 یدهبرگز
 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir//Default.aspx?N
SID=5&SSLID=46&NID=73407 

7 

 یمل یداددر رو یماندانشگاه آزاد مسجدسل یمعاون پژوهش

 :ینفرآفر

 یران بن دانش یها به شرکت ینبرتر فرآفر های یدها امیدواریم

 شوند یلتبد

 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir//Default.aspx?N
SID=5&SSLID=46&NID=73411 

8 

 یرردادرو یررهدر اختتام یماندانشررگاه آزاد مسجدسررل یسرئرر

 :ینفرآفر

بره جامعره    ینمردر،، کرارآفر   یمعالوه بر تقد یدبا دانشگاه

 کند یمعرف

 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir//Default.aspx?N
SID=5&SSLID=46&NID=73419 

9 

خوزسرتان   یاجتمراع  تعاون، کرار و رفراه    یرکلمقام مد قائم

 :عنوان کرد

و تعامرل برا    ینکرارآفر  یاناز دانشرجو  یرت حما هرای  برنامه

 ها دانشگاه

 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NS
ID=5&SSLID=46&NID=73537 

11 
 1/ یریگزارش تصو/

 یماندر مسجدسل ینفرآفر یمل یدادرو اولین
 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NS
ID=5&SSLID=46&NID=73418 

11 
 2/ یریگزارش تصو/

 یماندر مسجدسل ینفرآفر یمل یدادرو اولین
 ایسنا خوزستان

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NS
ID=5&SSLID=46&NID=73423 
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 یمرا با هم مرور کن ینفرآفر یمل یدادرو یمعرف

 ای تی سالم

http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%
B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-
%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D
8%A7%D8%AF-
%D9%85%D9%84%DB%8C-
%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D
8%B1%DB%8C%D9%86-
%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-
%D9%87%D9%85-
%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYquKbueTMAhUI1iwKHUANDM4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fisna.ir%2Ffa%2Fnews%2F95021408555%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNE0V-LbxlhQ4kOv3i4cMeNmUrRWWw&bvm=bv.122129774,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYquKbueTMAhUI1iwKHUANDM4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fisna.ir%2Ffa%2Fnews%2F95021408555%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNE0V-LbxlhQ4kOv3i4cMeNmUrRWWw&bvm=bv.122129774,d.bGg
http://isna.ir/fa/news/95021408555
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73430
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73430
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73421
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73421
http://khouzestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73403
http://khouzestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73403
http://www.ana.ir/news/101564
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73407
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73407
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73411
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73411
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73419
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73419
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73537
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73537
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73418
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73418
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73423
http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=73423
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9/


18 

 

%DA%A9/ 
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 ینردربراره فرافر   یج اد دانشرگاه  یساز یدفتر تجار یرمد

 یگویدم

 ای تی سالم

http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%
AF%DB%8C%D8%B1-
%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D
B%8C-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D
A%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-
%D8%AF%D8%B1%D8%A8/ 

14 

 شدبرگزار  ینفرآفر یدادرو یشپ

 ای تی سالم

http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%
8C%D8%B4-
%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D
8%A7%D8%AF-
%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D
8%B1%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D
8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/ 
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 یمانمسجدسل یناتفاق جال  در فرآفر ی 

 ای تی سالم

http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%
AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D
8%B1%DB%8C%D9%86-
%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D
8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%
A7%D9%86/ 
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 یو مشتر یدهکشف ا ین؛فرآفر

 هفته نامه شنبه

http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%
D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9
%86%D8%9B-
%DA%A9%D8%B4%D9%81-
%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-
%D9%88-
%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D
B%8C 

 

 

 یاجتماع یشبکه ها

 /http://www.aparat.com/FarAfarin: فرآفرین مسجدسلیمان آپاراتکانال  -1

 http://goo.gl/HbB5hA: لین  گروه تلگرام فرآفرین -2

 /https://www.instagram.com/farafarini: لین  اینستاگرام -3

 فرآفرین#: هشت  مطالب مرتبس در شبکه های اجتماعی  -4

  

http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.itsalam.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://shanbemag.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.aparat.com/FarAfarin/
http://goo.gl/HbB5hA
https://www.instagram.com/farafarini/
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 مصاحبه .62

 
 مانیمسجدسل یاسالم آزاد دانشگاه یفناور و پژوهش معاون با خوزستان مرکز یمایصداوس مصاحبه
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 یدادرو یها یژگیو .63

 

 :نوآوری ها

 ها معرو  استبرگزاری اولین رویداد فرآفرین کشور در شهر مسجدسلیمان، که به شهر اولین -

 گیری با استفاده از سامانه پیامکی و بدون کاعشانجام رای  -

-  

 :نکات جالب توجه شرکت کنندگان

 (ص)برنامه با مبعث رسول اکرمدعوت از مولودی خوان با توجه به تقارن  -

 اجرای زند گروه موسیقی سنتی در افتتاحیه -

 موسیقی بختیاری توسس هنرمند جوان مسجدسلیمانیاجرای  -

 حضور دو مدیر استانی و سه مدیر شهرستانی در اختتامیه -

 

 مسجد سلیماناول  فرآفریندستاوردهای  .64

 باشدبه طور جدی پیگیر پیاده سازی ایده خود میعمل آمده، درحال حاضر یکی از تیم ها طبق بررسی های به

 

 نتایج نظر سنجی .69

 یمانمسجدسل ینفرآفر ینشرکت کنندگان در اول ینظرسنج یجهخرعه نت

 (5نمرات از )یداد رو یبرگزار یفیتشرکت کنندگان از ک یترضا میزان

 5از  4: آموز  یفیتاز ک یترضا -

 5از  3/8: یراییاز پش یترضا -

 5از  4: یاز مکان برگزار یترضا -

 3/4: ینترنتاز ا یترضا -

  4/6: یبرگزار یماز ت یترضا -
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 گالری عکس .61
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 ها دهیا کامل مشخصات فهرست .61

 

 هدیا بحاص هدیا مان هئارا بیترت

 یمظاک میرم یاپ همگان 1

 ساسان فرهادفر (زیتفاع) یپودر بهداشت 2

 غرمپور یعل سه سوت فود 3

 یمیکر یردم یدکل یج 4

 روپ یلن دمحم میگ سراپ 5

 یروندپ یمهعظ رن  یدتول 6

 سحر آژده کمربند هوشمند 7

 یسادات عبد خان یهآس ینیرفآراک هسسوم 8

 یروندمعصومه پ هوشمند یعندل 9

 یمراد یممر یابرد یعصا 11

 یکاظم یسان ییاهن ربا یکفش ها 11

 یمیرح ینشاه هوشمند یتاکس 12

 پور یساجده غرم یموتور یکپ 13

 یرییرضا ز چونا یلباس محل 14

 عبده وند یظاهر ینام ینانر یسیبرنامه نو 15
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 (به ترتیب رتبه تیم)شناسنامه تیم ها  .68

 

  1 :تیمرتبه  3 :رتبه ایده  7 :شماره ایده  کمربند هوشمند :نام ایده

 سحر آژده :نام صاحب ایده

 

  آر  سمیعی: مربی کشف مشتری

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف آژده سحر  1

 مشتری کشف رشیدی فاطمه 2

 مشتری کشف جمال پور احسان 3

 مشتری کشف اله دادزاده محمد 4

 مشتری کشف ابول پور عادل 5

 مشتری کشف کریمی مجتبی 6
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 2 :رتبه تیم 5 :رتبه ایده  11 :شماره ایده   کفش های آهنربایی :نام ایده

 انیس کاظمی :نام صاحب ایده

 ییاناحمد :یکشف مشتر یمرب

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف بانری عباس  1

 مشتری کشف کاظمی انیس  2

 رسانه نربانی بندانی سپیده  3

 گرافیک زیدی سیده شهرزاد  4

 نویس برنامه عالی پور روزبه  5

 مشتری کشف نظرپور احسان  6

 مشتری کشف حاتمی رضا  7

 *مشتری کشف بهادری میرد 8

 *مشتری کشف یوسفی فاطمه  9

 *مشتری کشف مرادی نرگس 11
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 3 :تیم رتبه 6 :رتبه ایده   3 :شماره ایده  (سه سوت فود)  MyCake:نام ایده

 علی غرمی پور :نام صاحب ایده
 

 آر  سمیعی :مربی کشف مشتری

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف غرمی پور علی  1

 مشتری کشف مرادی بهروز  2

 رسانه رحیمی شاهین 3

 گرافیک برجویی روشن پور پدرام 4

 نویس برنامه مرادی مریم 5

 مشتری کشف یوسفی فاطمه 6

 *مشتری کشف آذرم رضا 7

 *مشتری کشف بانری جواد 8

 *مشتری کشف خسروی محمد 9

 *مشتری کشف پرویزی ابراهیم 11
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 4 :رتبه تیم  1 :رتبه ایده  1 :شماره ایده  (اپ همه کاره)باشما  :نام ایده

 علی نظرپور :نام صاحب ایده

 عبداله احمدیان :مربی کشف مشتری

 

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف نظرپور علی 1

 مشتری کشف مهدیپور حسام 2

 مشتری کشف جعفری مهرزاد 3

 گرافیک کاظمی مریم 4

 گرافیک مهدیپور راضیه 5

 مشتری کشف طاهری امین 6

 مشتری کشف ابراهیمی فرشاد 7

 مشتری کشف نربانی فر زهرا 8

 مشتری کشف حسن پور اعظم 9

 مشتری کشف نظرپور احسان 11

 نویس برنامه ظاهری ایمان 11
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 5 :رتبه تیم 3 : رتبه ایده   4 :شماره ایده  G.KEY :نام ایده

 میرد کریمی :نام صاحب ایده

 بهرن  موالیی :مربی کشف مشتری

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف کریمی میرد 1

 مشتری کشف طاهری ایمان  2

 رسانه طاهری مژگان 3

 گرافیک اردشیری بنیامین 4

 نویس برنامه سادات احمدی محمد  5

 مشتری کشف پیروند معصومه 6

 مشتری کشف سادات عبدخانی آسیه 7

 رسانه مرادی سیده مونس 8

 مشتری کشف عفرپور حسین 9

 مشتری کشف کروند مرضیه  11

  چهارلنگی ناهید 11
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 6 :رتبه تیم 4 :رتبه ایده   2:شماره ایده   عافتیز:ایدهنام 

 ساسان فرهادفر :نام صاحب ایده

 بهرن  موالیی :مربی کشف مشتری

 :اعضای تیم

 نقش نام خانوادگی نام  ردیف

 مشتری کشف فرهادفر ساسان 1

 مشتری کشف آذرم رضا 2

 رسانه نلی پور محمد 3

 گرافیک عالحی نیما 4

 نویس برنامه شعبانی میثاق 5

 مشتری کشف شهبازی آهو 6

 مشتری کشف پیروند عضیمه 7

 رسانه دشت بزرگ زینب 8

 *مشتری کشف محمدی مهدی  9

 *مشتری کشف زیربی رضا 11

 *مشتری کشف جعفری شهنی فرشاد 11

 *مشتری کشف سلیمانی مریم 12
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  پیش رویدادها .65

 

 خلق ایده .65.6

 دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  :محل        51: تعداد شرکت کنندگان   12الی  11 ساعت 95 5/2: تاریخ

 

 جلسه توجیهی و آشنایی با رویداد فرآفرین  .65.2

   دانشگاه آزاد مسجدسلیمان:  محل     نفر 61: تعداد شرکت کنندگان  21الی  18ساعت 2/95/ 15 تاریخ

 


