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 جشنواره وب و موبایل ایران

جشنواره وب و موبایل ایران با هزاران شرکت کننده، به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان

 وب سایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی شناخته می شود و توانسته است نقش مهمی در

رشد کیفی این مجموعه ایفا کند و جایگاه حوزه وب و موبایل را در میان مردم ارتقا دهد.



هدف و چشم انداز جشنواره وب و موبایل ایران
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 چشم انداز جشنواره وب و موبایل ایران:
 جشنواره وب و موبایل ایران همواره می کوشد از یک سو پل ارتباطی بین فعاالن این حوزه با یکدیگر  باشد
 تا با انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر شاهد رشد کارآفرینان جوان کشور باشیم و از سوی دیگر ارتباطی
 پایدار و مفید بین فعاالن این حوزه با دولت و حاکمیت ایجاد کند. و در نظر دارد تا با شفاف و سالم نگاه
داشتن این فضا و نشان دادن منافع مشترک همه بازیگران این اکوسیستم در جهت توسعه آن گام بردارد.

هدف جشنواره وب و موبایل ایران:
 هدف جشنواره وب و موبایل ایران توسعه فضای کسب وکارهای آنالین است. کمک کردن به استارتاپ های
 نوپا برای بیشتر شناخته شدن و در کنار آن، کمک به استارتاپ هایی که چند سالی از عمرشان گذشته و نیاز
 به جلب اعتماد عمومی دارند و در نهایت، معرفی ابزارهای جدید وب و موبایل به مردم با هدف کمک به

 زندگی بهتر، سالم و مدرن.

ارزش های برند جشنواره وب و موبایل ایران:
شفافیت و صداقت

رشد و توسعه
نوآوری و جوان گرایی



بنیان گذاران جشنواره وب و موبایل ایران
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 جشنواره وب و موبایل ایران، بزرگ ترین گردهمایی
 صاحبــان کســب وکارهای نوپا در کشـورمـان
یازدهمین در  گفت  باید  و  می شود   محسوب 
جشنواره این  کامل  بلوغ  شاهد  برگزاری،   سال 
 بودیم. تجربه ده سال گذشته به ما کمک کرد تا
 در سال یازدهم شاهد کم عیب ترین جشنواره ای
دوره دستاورد  مهم ترین  باشیم.   تر  نقص   کم 
و حاکمیت  شدن  نزدیک  و  هم افزایی   یازدهم، 
این و شاهد هم زبانی  بود  نوپا   کسب وکارهای 

دو بخش با یکدیگر بودیم.

شاید ایران  موبایل  و  وب  جشنواره   یازدهمین 
شد. برگزار  امروز  تا  که  بود  رویدادی   بهترین 
از بیش  کنار  در  اکوسیستم  فعاالن   حضور همه 
ایجاد فرصتی  حاکمیتی  و  دولتی  مقام   بیست 
 کرد که هر دو سوی اکوسیستم همدیگر را بیشتر
اقتصاد برای توسعه   بشناسند و فضای تعاملی 
نشست های شود.  ایجاد  کشور  در   دیجیتال 
و کارها  و  کسب  بزرگ  مدیران  بین   حاشیه ای 
 برخی از مقامات دولتی و در نتیجه توافق هایی
کرده هموارتر  را  اکوسیستم  توسعه  مسیر   که 
از اهدافی است که جشنواره همواره به  است، 

دنبال آن بوده و خواهد بود.

میالد احرام پوش شایان  شلیله
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 یازده سال با جشنواره وب و موبایل ایران

رشد ۶۱برابری شرکت کننده ها

 بیش از ۲۰۰۰ شرکت کننده

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۹۱

آغاز برگزاری جشنواره وب

 شروع شد

یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

 تشکیل دبیرخانه دائمی
جشنواره وب و موبایل ایران

 برگزاری توسط

انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی

برگزاری اولین مراسم اختتامیه

ادغام جشنواره
وب وموبایل

برگزاری جشنواره

با همکاری وبنا

برگزاری اولین

 جشنواره موبایل
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آمار یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

+۱،۰۰۰،۰۰۰
آرای مردمی

۴،۴۱۱
نرم افزار موبایل

۶،۸۴۳
وب سایت

+۳۰
استارتاپ

+۱۵
غرفه نمایشگاهی

+۸۰
سخنران

+۲۵۰۰
شرکت کننده

+۲۵۰
مدیرعامل

+۸۰
برنده
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جشنواره وب و موبایل ایران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی

+۱۰۰
گزارش در وب سایت ها

+۱۵
گزارش روزنامه

+۲۰
گزارش تلویزیونی

+۳۰۰۰
توییت

+۲۶۰۰
پست توییتر

+۴،۵۰۰،۰۰۰
ایمپرشن توییت

+۲۵۰،۰۰۰
بازدیدکننده سایت

+۸۰۰
پست اینستاگرام

+۸،۰۰۰،۰۰۰
ایمپرشن در سوشال
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 بخش های جشنواره وب و موبایل ایران

 در بخش نگاه مردمی، وب سایت یا نرم افزار

 موبایل برگزیده توسط آرای تمامی کاربران

 انتخاب می شود و محبوب ترین وب سایت یا

 نرم افزار موبایل ایران در هر گروه توسط

صدها هزار رأی مردمی انتخاب می شود.

 در بخش داوری، داوران با توجه به مالک های

 اعالم شده، وب سایت ها و نرم افزارهای

 موبایل را بررسی می کنند و به هریک از

معیارها امتیاز می دهند.پس از آن،

برگزیدگان در هر گروه معرفی می شوند.

بخش مردمی: بخش داوری:
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اعضای دوره دوم هیئت مدیره

برگزارکننده جشنواره وب و موبایل ایران

خانم سولماز صادق نیاآقای حمیدرضا اعتدال مهر

آقای سام مدن پور آقای رضا الفت نسب

آقای شایان شلیله

آقای عادل طالبی

آقای مصطفی سعیدنژادآقای مجيد خاكپور مقدمآقای سيد حسام الدين شاهرخی

نایب رئیسرئیس هیئت مدیره

خزانه دار عضو هیئت مدیره

دبیر انجمن

عضو  هیئت مدیره

بازرسعضو علی البدل هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره

  این رویداد را از سال ۱۳۹۴ انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی برگزار می کند. انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی می کوشد

 با ایجاد بستری مناسب برای  تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطالعات، عالوه بر اینکه از کسب
 وکارهای فعال حمایت کند، بستری حمایت گر و پویا برای رشد شرکت های نوپا (استارتاپ ها) باشد؛ چراکه بر این امر واقف است

که رشد اقتصادی کشورعزیزمان و اشتغال فرزندانمان در گرو رشد روزافزون این عرصه نهفته است.
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امیدواره یازدهم وب و موبایل ایران

 به اذعان بسیاری از فعاالن اکوسیستم آنالین ایران، یازدهمین

 جشنواره وب و موبایل ایران از بهترین رویدادهای سال جاری

 در این حوزه بود. بررسی ها نشان می دهد که نقطه عطف این

 ماجرا، تقدیر از معلم و شاگرد دبستانی مدرسه شیرآباد زاهدان

 بود؛ دانش آموزی که به واسطه امید خود به پیشرفت در این

رویداد حاضر شد و حاضران را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

های حرف  دائما  گذشته  ماه های  و  روزها  در  که   حاضران 

  ناامیدانه از وضعیت استارتاپ ها و…. می شنیدند به یکباره در

 میان کوهی از مشکالت و کمبودها، حرف های امید بخش و با انگیزه ای از زبان یک نونهال شنیدند. اتفاق دیگری

 که باز هم امید دیگری به اکوسیستم خسته استارتاپی ایران داد، حضور معاون فضای مجازی دادستان کل کشور

 در این رویداد بود. دکتر جاویدنیا سرزده در این رویداد حضور پیدا کرد و حدود به هفت ساعت از نمایشگاه

 استارتاپ ها بازدید کرد و درد دل های جامعه کارآفرین جوان ایرانی را شنید و در نهایت، نوید روزهای خوب برای

 کسب وکارهای آنالین را داد. تا قبل از این اتفاق، همیشه نگران مواضع دادستانی درباره این جشنواره و برگزیدگان

آن بودیم که به یکباره همه چیز تغییر کرد و امروز امیدوارتر از هر زمان در حال پیگیری امور هستیم.

 حضور و سخنرانی موثر معاونت حقوقی پلیس فتا در مراسم اختتامیه خوشحالی ما را کامل تر کرد. انگار امسال

همه آمده بودند که بگویند امید داشته باشید این روزها می گذرد.

 در حقیقت رسالت جشنواره همین است که حاکمیت را به کسب وکارهای آنالین نزدیک تر کند و به آن ها بگوید

به جوان ها اعتماد کنید. ده سال دیگر اقتصاد دست این سربازان جوان خواهد بود.

رضا الفت نسب
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برخی از سخنرانان جشنواره وب و موبایل ایران

 دانشگاه ها باید درصد قابل توجهی از درآمد خود را از محل فروش تکنولوژی دریافت کنند و باید این فضا تقویت شود، باید سرمایه گذاران نیز به این

 فهم برسند که چگونه می توانند از ظرفیت استارتاپ ها استفاده کنند. استارتاپ های خدماتی بازار گسترده ای دارند. قطعا شما در عرصه فناوری نوین

رقابت هایی با سیستم سنتی دارید و البته سیستم سنتی قوی است.

  باید مشکالت شهرها توسط مردم حل شود. این پیامی است که باید به شهرداری ارائه دهیم و باید با استارتاپ های درست مشکالت را حل کنیم.

 بخش خدمات رانتی و به پول نفت وابسته بوده و قطعا گران است. شما در استارتاپ ها با خدمات ارزان می توانید جذب خوبی داشته باشید.

فرهنگ اقتصاد نفتی است که ما را نابود می کند و بعد از مدتی این تفکر ایجاد می شود که مگر ما می توانیم بدون پول نفت زندگی کنیم.

سورنا ستاری

  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

محمدجواد آذری جهرمی

 وزیرارتباطات و فناوری اطالعات

 در کنار اخبار خوب اخبار زیادی از فساد و دست اندازی به بیت المال و فعالیت ژن های معیوب برای کارچاق کنی برخی مفسدان اقتصادی به گوش

ما می رسد.

 امروز نور امیدی که آینده ای روشن را می تواند ترسیم کند فعالیت جوانان است و با وجود موانع، هر روز فعالیت جوانان پرشورتر است؛ امروز در جمع

شما حاضر شدم تا بگویم به آینده ای که شما می سازید خوشبین هستیم.

 امروز قطع به یقین می توانیم بگوییم که آینده بهتر ایران در گرو فعالیت جوانان است. از شما قدردان هستیم و امیدواریم بتوانید شرایط اقتصادی

کشور را تغییر دهید و انگاره فرزند زمان خود نبودن مسئوالن را کنار بگذارید.
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 دنیای آینده دنیای اینترنت و فضای مجازی است، نگاه به فضای مجازی در کشور ما متفاوت است؛ ما نباید نگاه تهدید نگر به این فضا داشته باشیم

و باید واقعیت ها را ببنیم.

 ما باید بتوانیم ایده های جهانی در حوزه فضای مجازی و همچنین تجارب و دیدگاه و نظرات فعاالن کسب وکارهای مجازی را دریافت کنیم. باید واقع

نگرانه تر نسبت به حوزه فضای مجازی سیاست گذاری و وضع قوانین داشته باشیم تا شاهد پیشرفت روزافزون در این حوزه موثر باشیم.

احسان قاضی زاده هاشمی

نماینده مجلس  و رییس فراکسیون فضای مجازی

برخی از سخنرانان جشنواره وب و موبایل ایران

 جواد جاویدنیا

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کشور

 تجربه یک دهه برگزاری جشنواره وب و موبایل ایران سرمایه مهمی است که می تواند مرجعی برای بیان میزان کیفیت و رشد کسب وکارهای آنالین

 باشد. این تجربه در تعامل با مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال توانسته است با همکاری های مشترک، دستاوردهای ارزشمندی را خلق

 کند. این همکاری می تواند بستر و سیاست مناسبی برای رشد بازار کسب و کار دیجیتالی فرهنگ، حرکتی برای هم افزایی اجتماعی و اعتمادسازی

 برای تولید و رشد محتوای دیجیتال و همچنین ترسیم شیوه های جدید حمایت، هدایت و نظارت در حوزه های فرهنگی دیجیتال باشد. آینده روشن

 بسیاری از کسب وکارهای فرهنگی آنالین با مدیریت جوانان خوش فکری خواهد بود که تجربه های بزرگی دارند. بیاییم آن ها را بشناسیم، باور کنیم

و کمک کنیم تا سهم اقتصاد فرهنگ و رشد پویای دیجیتالی کشورمان بیشتر شود.
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 ما باید در کنار استارتاپ ها و کسب وکارها قرار گیریم و کمک کردن به ادامه این کسب وکارها الزمه این کار است.

 با این حجم آگهی و کسب وکار وقتی مطالعه می کنیم که در کشورهای غربی استارتاپ ها ناجی اقتصاد بوده اند مگر می توانیم جلوی حرکت خوب

اقتصادی را بگیریم.

 مطمئن باشید بزرگ ترین حامی شما در حوزه امنیت سایبر پلیس فتا خواهد بود و همان گونه که ارتباط شبانه روزی با پلیس های اتحادیه های اروپا

داریم باید بین ما و استارتاپ ها و فعاالن این عرصه ارتباط مستمر و کاملی وجود داشته باشد.

سرهنگ حسین رمضانی

  رئیس مرکز پیشگیری از جرايم سایبری پلیس فتا

برخی از سخنرانان جشنواره وب و موبایل ایران

حسین سالح ورزی

نائب رئیس اتاق بازرگانی

  در کشور ما درک درستی از ظرفیت حقیقی و اثرات فعالیت های اینترنتی وجود ندارد و باید در چارچوب توسعه ملی به این مقوله بپردازیم تا اصالح

نگرشی در این موضوع داشته باشیم.

  واقعیت این است کشور ما در شرایط خاصی از نظر اقتصادی قرار دارد و وضعیت اقتصاد اصال خوب نیست و تمام محاسبات کالن نشان می هد

 تا ۱۴۰۰ نرخ تشکیل سرمایه نمی تواند اشتغال و شرایط مناسب اقتصادی را به همراه داشته باشد و تنها مسیری که شاید امکان تحرک اقتصادی در

 کشور را دارد بخش خدمات و TCA است. تا وقتی با دید برهم زنندگان نظم به استارتاپ ها نگاه شود استقبال خوبی از فعالیت آن ها نمی شود.

پیشرو بودن در شرایط کنونی اقتصاد هزینه دارد ولی باید آن را پذیرفت تا اثرات مثبتی که این کسب وکارها بر جامعه دارند مشخص شود.
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 درباره شهر هوشمند صحبت زیادی می شود بیان کرد: در حوزه شهر هوشمند استارتاپ ها و شرکت های دیگر تالش های مختلفی داشته اند ولی در

این زمینه تالش کرده ایم که در شاخص های حوزه شهر هوشمند به استارتاپ ها هم توجه داشته باشیم.

 در شهرداری تهران به عنوان دبیر مجمع فاوای کالنشهرها به دنبال ارائه سرویس های بهتر به شهروندان هستیم و البته در این زمینه در ابتدای راه

هستیم .

 آماده سازی محل هایی برای استقرار مجموعه های فعال در عرصه نوآوری در دستور کار است و می خواهیم در این مراکز مشکالت حوزه شهری را ارائه

کرده و از این مجموعه ها کمک بگیریم.

محمد فرجود

  مدیر عامل سازمان فناوری ارتباطات شهرداری تهران

علی رهبری

سرپرست مرکز تجارت الکترونیک

  در سال ۹۸ فرایند استانداردسازی خدمات تجارت الکترونیک در بخش های مختلف را استارت بزنیم از هر تالش دانشگاهی و اقتصادی که ما را در

این عرصه کمک کند و بتوانیم در خدمات رایج کشور با استفاده از تجارت الکترونیک تحول ایجاد کنیم، استقبال می کنیم.

سامانه نماد اعتماد الکترونیک را سامان دهی مجدد کردیم و نمادها را رتبه بندی خواهیم کرد. در این زمینه از نظرات و پیشنهادات استقبال می کنیم.

ثبت نام امضا نیز الکترونیک شده و مراجعه حضوری برای ثبت امضا حذف می شود.

برخی از سخنرانان جشنواره وب و موبایل ایران
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 تغییرات یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران:

  مالک های بررسی :

دارای مطالب و محتوای کافی و آرشیو باشد

صفحه اصلی هنگام بررسی در دسترس باشد

 از نظر گرافیک در سطح مطلوب باشد

حاوی اطالعات ناقص و یا خالف قوانین

جمهوری اسالمی ایران نباشد

این دیدگاه به تغییرات زیر در یازدهمین

 دوره جشنواره وب و موبایل انجامید :

بهبود گروه بندی های جشنواره

کنترل کیفیت شرکت کننده ها

بهبود فرایند های داوری

,,
 هرساله در جشنواره وب و موبایل ایران تالش ما بر

 این است که با استفاده از بازخورد های دوره  قبل و نیز

 با همفکری فعاالن حوزه وب و موبایل، روند و کیفیت

 برگزاری جشنواره وب و موبایل ایران را به روز و بهتر

اصالح به  دیدگاه  این  یازدهم  دوره  در  کنیم.  قبل   از 

به آن ها اشاره شده زیر  انجامید که در   برخی موارد 

است.

قوانین دقیق تر شدن  و  آثار  ثبت  کمیته  فرایندهای   اصالح 

ثبت اثر

 اصالح قوانین سایت و قرارگیری شرح قوانین در سه صفحه

 روی سایت شامل حریم شخصی، قوانین و مقررات و شرایط

 استفاده

 رشد تعداد حامیان معنوی نسبت به سال های گذشته

 شناخته شدن برندگان جشنواره وب و موبایل ایران به عنوان

مرکز این  تسهیالت  از  استفاده  امکان  و  خالق   شرکت های 

بدون طی کردن پروسه های اداری

آنالین شدن و بهبود فرایند داوری شورا

اضافه شدن امکان داوری اپلیکیشن ها به مرحله اول
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آموزش

اپلیکیشن های ورزشی

ارتباطات و اجتماعی

اخبار و مجالت

بازی های آموزشی و دانستنی ها

بازی های استراتژی و نقش آفرینی

بازی  های رقابتی

بازی های مسابقه و سرعت

خرید آنالین

سبک زندگی

خدمات منزل و شخصی

سالمت و تناسب اندام

سیر و سفر

ابزارها و کاربردی

کتاب و مراجع

کسب وکار

مذهبی

فینتک

موسیقی، ویدئو و رسانه

حمل ونقل شهری

سرویس های ابری و هاستینگ

سرویس های بالگ، شبکه اجتماعی و انجمن های آنالین

آموزش آنالین

اشتراک گذاری محتوای دیجیتال

تلویزیون های اینترنتی

اشتغال و کاریابی

بازی های آنالین ایرانی

خدمات مالی، بانکی، بیمه آنالین و پرداخت

 خرید بلیط سینما و تئاتر دیگر رویدادها

تبلیغات و بازاریابی آنالین

بازار آنالین واسط خریدوفروش

خرید گروهی

خودرو

سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

سفارش آنالین غذا و نوشیدنی

سالمت الکترونیک

فروشگاه های آنالین

فروشگاه های تخصصی

فروشگاه های تخصصی،سفر و ورزش

فروشگاه های تخصصی، آرایش، بهداشتی و پزشکی

فروشگاه های تخصصی، لوازم خانگی و دیجیتال

فروشگاه های تخصصی، فرهنگی و هنری

فروشگاه های تخصصی، پوشاک و کیف و کفش

مارکت فایل های دیجیتال

نیازمندی ها، مسکن و امالک

نیازمندی ها، عمومی

 نیازمندی های تخصصی

 بانک های اطالعاتی

هتل داری و رزرواسیون بلیط

انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دین و معارف

خانواده و کودک

سالمت، بهداشت و زیبایی

سایت های خبری و خبرگزاری ها

سایت های شهری و محله ای

سبک زندگی

سینما و تئاتر و موسیقی

ادب و فرهنگ و هنر و فلسفه

علم و دانش

کامپیوتر و موبایل و فناوری

گردشگری و سفر

محیط زیست

ورزش و تندرستی

بانک و بیمه

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها

دانشگاه ها و موسسات آموزشی

سازمان ها و موسسات دولتی

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی

 شرکت های عضو سازمان بورس و فرابورس

(سهامی عام)

شرکت های خصوصی (غیر از سهامی عام)

شرکت های طراحی سایت

نشریات و مجالت چاپی

وب سایت افراد مشهور

وب سایت های شخصی

حمل و نقل آنالین

سرویس های خدمات شخصی و منزل

خدمات مربوط به کسب وکارها

گروه های یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

گروه های بخش موبایلگروه های بخش وب گروه های بخش وب
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عالوه بر آن، برای بررسی دقیق تر و تصمیم گیری های

مهم و موارد خاص مانند یکسان بودن آرا ، امسال در

شورای داوری از افراد متخصص و باتجربه در حـوزه

فناوری اطالعات کمک گرفته شده است.

 شورای داوری از حدود سی نفر از فعاالن و پیشتازان
صنعت وب و موبایل ایران تشکیل شده است.

بهبود و اصالح فرایندهای داوری

بهبود و اصالح فرایندهای داوری :

در بخش داوری جشنواره وب و موبایل ایران شاهد تغییرات بسیاری بودیم. امسال داوری وب سایت ها با

توجه به معیارهای مشخص شده صورت گرفت و داوران به بخش های مختلف یک وب سایت (مثال محتوا

یا طراحی دیداری) رای دادند.
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 داوری آثار را کسانی انجام می دهند که دست کم یک وب سایت تایید شده و یا اپلیکیشن ثبت شده در جشنواره

  داشته باشند. بنابراین داوری و انتخاب برنده در این بخش به عهده خود شرکت کنندگان می شود است.

فرایندهای داوری جشنواره وب و موبایل ایران

۱

شورای داوری

 در این بخش دوازده اثر برتر هر گروه به عنوان برگزیده وارد مرحله دوم می شوند. شورای داوری طی یک سفر دوروزه،

 بر اساس معیارهای تخصصی داوری، پنج وب سایت برتر هر گروه را برای ورود به مرحله دوم، که مرحله نهایی است

 انتخاب می کنند.

 تمام افرادی که وب سایت و یا اپلیکیشن تاییدشده در جشنواره داشته باشند، به عنوان داور، به این مرحله دسترسی

را یکی  وب سایت  پنج  این  میان  از  و  می کنند  مشاهده  هم  کنار  در  را  وب سایت  پنج  داوران،  داشت.             خواهند 

برمی گزینند.

اعالم برندگان

آثاری که در مرحله دوم در هر گروه بیشترین رای را کسب کرده باشند به عنوان برترین اثر گروه معرفی می شوند.

۲

۳

۴

 داوری مرحله اول

 داوری مرحله دوم
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معیارهای داوری جشنواره وب و موبایل ایران

 کارکرد به معنای استفاده درست از فناوری های موجود است. بدین معنا که یک وب سایت یا نرم افزار

 موبایل درست کار کند، در تمامی دستگاه ها به خوبی اجرا شود و تمامی لینک ها و دکمه ها کارایی الزم

را داشته باشند.

  محتوا شامل اطالعاتی است که برای استفاده کاربران فراهم شده است. این اطالعات ممکن است به

 صورت متن، تصویر، ویدئو، صدا و غیره تهیه شده باشند. محتوای مناسب باید با توجه به مخاطب

آماده شده باشد و با لحن مناسب و خالقیت باال، آن ها را درگیر کند.

 تجربه کلی در استفاده از یک سایت فراتر از محتوا، کارکرد یا طراحی دیداری است و موارد بیشتری را

یا کاربران می شوند و  بازگشت دوباره  باعث  ناملموس هستند. عواملی که  بر می گیرد که معموال   در 

کاربران را بیشتر درگیر می کنند.

 طراحی دیداری همان المان های ظاهری است. البته منظور از داشتن طراحی دیداری مناسب، استفاده

 از طرح های جدید و پیچیده گرافیکی نیست؛ بلکه مفهوم آن داشتن المان های ظاهری با کیفیت و

مناسب با کاربران است که بتواند پیام خود را به آن ها منتقل کند.

 ساختار و مسیر عبارت است از نحوه سازمان دهی محتوا و اولویت بندی اطالعات و روشی که کاربر در

 یک سایت و نرم افزار موبایل هدایت می شود. هدایت و مسیرگذاری مناسب باعث می شود تا کاربر

چیزهایی که الزم دارد را راحت پیدا کند و سریعا به جایی که می خواهد برسد.

 تعامل با مخاطب روشی است که به کاربران این امکان را می دهد تا ارتباطش با سایت و نرم افزارهای

 موبایل دو جانبه باشد. در واقع این همان چیزی است که وب و موبایل را از رسانه های دیگر مثل رادیو و

تلویزیون جدا می کند. تعامل با کاربران شامل امکان جست وجو، چت آنالین، اعالن ها و... است.
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سیدعلی  پورطباطبایی

مهدی صالحی

میالد نوری

شورای داوری جشنواره وب و موبایل ایران

شیما پیرو

فرزاد نجاریان

پرهام باغستانی

سعید اسدنژاد

اردشیر طیبی

حامد بیدی

جالل سمیعی

مجید علوی زاده

پویا خوشبخت

حمیده حبیبی

رضا جمیلی

فاطمه رستم خانی

ایلیا وکیلی

شایان نوبرانی
مدیرعامل آژانس تبلیغاتی آبانگان

علی حاجی محمدی
بنیان گذار همیاروردپرس

بنیان گذار مجیدآنالین

روزنامه نگار و هم بنیان گذار
 هفته نامه شنبه

TcejorP narL مدیر وب سایت

دبیر انجمن ویرایش
 و درست نویسی

بنیان گذار توکان تک و پونز

بنیان گذار سیب اپ

مدیرعامل مرکز طراحی
 اسپیرال

طراح محصول صباایده

مدیرعامل ماهورنگار

 بنیان گذار وبسایت
تأمین مالی جمعی

مدیر ارشد فناوری اتیک پارس

دستيار معاونت توسعه كارآفرينی
  وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی

 سرپرست طراحی تجربه
کاربری کارینا

 معمار نرم افزار

موسس  وان هشتگ

حمیدرضا عتدال مهر
رئیس انجمن صنفی

کسب وکار های اینترنتی

استراتژیست محتوا

طاها عباچی
معاونت فناوری اطالعات

 شرکت پرداخت الکترونیک سداد

عباس  دانش منش
موسس ای سلکت

رضا الفت نسب شایان شلیله
بنیان گذار

جشنواره وب و موبایل ایران
بنیان گذار

جشنواره وب و موبایل ایران
دبیر

جشنواره وب و موبایل ایران

میالد احرام پوش
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دسترسی سریع به دانش و اطالعات در اینترنت

تمرکزدایی سازی در خبر، هنر و اقتصاد

دوری ها و دواشتراک تجربه های ناب در شبکه های اجتماعیستی ها

آسیب های انتشار دانش سطحی یا اطالعات نادرست

محور های فراخوان:

سواد رسانه ای در زندگی دیجیتال

نمایشگاه پوستر با موضوع زندگی دیجیتال

 پس از فراخوان «زندگی دیجیتال» در سال گذشته، امسال نیز  به کمک مرکز طراحی اسپیرال و با همراهی گالری

 علیها فراخوانی در کنار بخش اصلی جشنواره مسابقه تصویرسازی و کاریکاتور برگزار شد. هدف از این فراخوان

 آشنایی بیشتر طراحان گرافیک و تصویرگران با اکوسیستم وب و موبایل ایران و طرح مسئله در زمینه های فرهنگی

 اجتماعی در قالب برگزاری مسابقه طراحی بوده است. آثار برگزیده ارسالی به دبیرخانه جشنواره نمایشگاهی جانبی

در البی جشنواره وب و موبایل ایران، و پس از آن در گالری علیها به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه آثار برتر در گالری علیها ۵ تا ۱۵ اسفند ۹۷  

نگارخانه علیها
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شورای داوری مسابقه تصویرسازی و کاریکاتور

طراح: اشکان شیرمحمدی  طراح: فرهاد زمانیطراح: علی رضا پاکدل

حامد بیدی فرشید پارسی کیا بزرگمهر حسین پور جمال رحمتی کامبیز درم بخش

نفر سومنفر دومنفر اول



ww w .iwmf. i r # iwmf97
۲۲

 ناصر مقدم مهناز یزدانی

 ناصر مقدم

 احمدرضا داد خواه

 منصور دهقانی
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 منصور دهقانی

 محمدرضا ایزدی محمدرضا ایزدی

 جابر اسدی
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 محمدعلی خلجی

 محمدعلی خلجی

 حمید قالیجاری

 حمید قالیجاری

 جابر اسدی
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 احمد حاجی بابایی جابر اسدی

جابر اسدی

 حمید قالیجاری

 حمید قالیجاری
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 فرهاد زمانی جواد تکجو

 علی رضا پاکدل علی رضا پاکدل

 داوود صفری
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 جواد تکجو

 داوود صفری داوود صفری

 احسان گنجی

 احسان گنجی

 آکف رحمتی
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نمایشگاه استارتاپی جشنواره وب و موبایل ایران

 در دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران تمام تالش دبیرخانه جشنواره کوشید تا این رویداد دو روزه با
 شکوه تمام برگزار شود. در همین راستا و به منظور حمایت از کسب وکارهای نوپا در مراسم اختتامیه جشنواره
این تا  برگزار شد  اکوسیستم  در  فعال  استارتاپ  از سی  بیش  با حضور  نمایشگاهی  ایران،  موبایل  و     وب 

مجموعه ها فرصت داشته باشند خدمات خود را به شرکت کنندگان معرفی کنند.

الکترونیک پرداخت  شرکت  حمایت  با  که  نمایشگاه 

وکار با استقبال بسیار خوب کسب   سداد برگزار شد، که 

 های نو پا همراه بود و امید است در سال های آتی نیز

شاهد برگزاری پرشور این بخش باشیم.
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 شرکتی دانش بنیان که با بهره گیری از نیروی جوان، متخصص و متعهد با رویکردهای

وقت اتالف  از  جلوگیری  محیطی،  زیست  های  آالینده  کاهش  آب،  مصرف   کاهش 

 همشهریان و اشتغال زایی،  سرویس های مختلفی در زمینه انواع خدمات خودروهای

داخلی و خارجی ارائه می کند.

بخش در  بنیان  دانش  یک شرکت  "کلیپیکس" محصول  ویدئو  انتشار  تعاملی   شبکه 

 خصوصی است که از سال ۱۳۸۶ با سرمایه گذاری شرکت توسعه ارتباط و با هدف خلق

 یک شبکه  متفاوت و جذاب رسانه ای در بخش وی او دی و ایجاد زیرساخت هوشمند

شروع به کار کرده است.

 راست چین پلتفرم عرضه محصوالت تحت وب ایران با ۳۵۰۰ محصول، ۶۰۰ شرکت و

 ۲۵۰۰ برنامه نویس است. استراتژی راست چین فراهم کردن راهکار مطمئن، سریع و

ارزان برای راه اندازی و توسعه وب سایت است.

با توانید  و شما می  است  برنامه  انتشار  و سرویس  ایرانی   استور  یک اپ  تیپس،   آی 

و کنید  نصب  و  دریافت  را  آیپد  و  آیفون  های  بازی  و  برنامه  تیپس،  آی  از   استفاده 

همچنین برنامه های خود را در اپ استورهای خارجی منتشر کنید.

کاربوی

کلیپیکس

راست چین

آی تیپس
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 هایپراد سرویسی است در زمینه تبلیغات وب و اپلیکیشن  که فعالیت خود را از خرداد

بر تجربه چندین ساله اعضای خود در حوزه با تکیه  آغاز کرده و توانسته است   ۹۷ 

تبلیغات، اعتماد مشتریان را جلب کند.

 ویدیوت اولین انیمیشن ساز آنالین فارسی است که در آن کاربران بدون نیاز به دانش

 گرافیک می توانند موشن گراف خود را طراحی کنند. ویدیوت کار خود را از اردیبهشت

 ۹۷ شروع کرده است و همواره کوشیده تا محیطی راحت و کارآمد برای کاربران خود

ایجاد کند.

آن که خدمات  نوپاست  وکارهای  مسائل حقوقی کسب  مرجع حقوقی مختص   آپال 

 شامل تنظیم و بررسی قرارداد، مشاوره حقوقی و امور دادرسی است. آپال از ابتدای

 شروع کار استارتاپ ها تا انتهای مسیر رشد آن ها، همواره همراه آن هاست. تیم آپال از

 چند دانشجوی حقوق دانشگاه تهران و وکالی بنام دادگستری و همچنین متخصصان

حوزه کسب وکارهای نوپا تشکیل شده است.

 دنیته، طراح و تولیدکننده مبلمان مدرن است. ما با طرز فکر و فرهنگ یک استارتاپ

 شروع به فعالیت کرده ایم و بنا داریم تا با طراحی های مینیمال خود یک گزینه برای

 دوست داران این سبک از طراحی در مبلمان اداری و منزل باشیم. همه محصوالت ما

های محیط  برای  ای  ویژه  های  حل  راه  دنیته  شود.  می  ارائه  و  طراحی  و  شکل    به 

استارتاپی و فضای کار اشتراکی دارد.

هایپراد

ویدیوت

آپال

دنیته
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 با هنرکده ودیعه در زمان کم یاد خواهید گرفت که چگونه به یک خیاط و طراح حرفه
ای صنعت مد تبدیل شوید، همراه با آموزش های تصویری گام به گام.

 با «سایت ساز مانا» میتوانید در چند دقیقه سایت و فروشگاه اینترنتی خود را مطابق

ابری سرورهای  روی  بر  «مانا»  کنید.  اندازی  راه  جهانی  استانداردهای  جدیدترین   با 

قدرتمند میزبانی می شود و از سرعت و امنیت بسیاری برخوردار است.

واقعیت نوین  فناوری  مبنای  بر  امالک  معامالت  بنیان  دانش  و  جامع  پلتفرم   ملکانا 

 مجازی  و تصاویر ۳۶۰ درجه، تور مجازی  بر بستر سیستم داده-مکان محور و فناوری
پیشرفته قیمت گذاری و تحلیل سیستمی قیمت است.

 یک سامانه آنالین استخدام و کاریابی با امکان اتصال مستقیم کارجو و کارفرماست

 که از طریق الگوریتم هوشمند مطابقت یابی متناسب ترین کارجویان را به فرصت های

در را  آنالین  مصاحبه  امکان  دوطرف،  تمایل  اعالم  از  پس  و  کند  می  مرتبط   شغلی 

دسترس آن ها قرار می دهد.

سایت ساز مانا

ملکانا

سه سوت جابز

هنرکده ودیعه
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تمام هوشمندسازی مدارس رویش  با  استارتاپ  نوعی  هوشمند مدرسه من  تمام   سامانه 

 تولید شده است که در اکثر پلتفرم ها بدون نقص اجرا می شود. این سامانه در پنج نسخه:

 مدیریت مدرسه، دبیران، معاونان، اولیاء و دانش آموز ارائه می شود که به صورت شبکه

 متصل به هم کار می کند. سامانه تمام هوشمند مدرسه من قابلیت راهبری در انواع مدارس

(دولتی، غیر دولتی و..) را دارد.

 مدیکال پلتفرمی در قالب سایت و اپ برای برقراری ارتباط زنده و تصویری با پزشکان و

روانشناسان از سراسر کشور است.

 استادسالم مرجع تدریس خصوصی بی واسطه، هم حضوری و هم در کالس آنالین و دوره

های آموزشی، قابل استفاده فارسی زبانان در هر کجای دنیاست.

صباسل شرکت  از  محصولی  و  وب  و  موبایل  بستر  بر  ویدئو  نمایش  اپلیکیشن   کاناپه 

آریاست.

مدرسه من

مدیکال

استادسالم

کاناپه
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 نوین هاب، ابزار مدیریت شبکه های اجتماعی با امکان انتشار و زمان بندی پست، تقویم

 زمان بندی، مدیریت کامنت ها و تجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی و... در یک داشبورد

برای بیشتر از ۹ شبکه اجتماعی است.

 ای سلکت اولین سامانه رتبه بندی سایت های ایرانی است که تاکنون بیش از ۸۰ هزار

سایت ایرانی را در بیش از ۱۵۰ موضوع تخصصی دسته بندی و رتبه بندی کرده است.

 سئوکار ارائه دهنده خدمات بهینه سازی و مشاوره سئو برای کسب وکارهای مختلف بر

اساس به روز ترین الگوریتم های موتورهای جست وجو است.

 باسالم، بازار خرید و فروش محصوالت ایرانی در راستای فراهم کردن بستری است که

مشتریان بتوانند بدون واسطه به روستاها و کسب وکارهای خانگی وصل شوند. غرفه

 داران باسالمی محصوالتشان را عرضه و برای مشتریان ارسال می کنند.

نوین هاب

ای سلکت

سئوکار

با سالم
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 شرکت تحلیل ارتباط ماجراجویان با نام تجاری ادونچر از سال ۱۳۹۶ با تمرکز بر نشر محتوا در

 پیام رسان تلگرام و شبکه اجتماعی اینستاگرام، با همکاری تعدادی از متخصصان راه اندازی شد.

 تاکنون در پلتفرم ادونچر به واسطه پرفورمنس مارکتینگ بیش از ۲ میلیارد نمایش موثر حاصل

در حال روزانه  این مقدار  شده   و گسترش ظرفیت ها  انجام  برنامه ریزی های  با  که   شده است 

افزایش است.

خیریه ها، مثل  خدمت رسان  مراکز  همه  توسط  استفاده  قابل  «سایه»  اپلیکیشن  و   سایت 

 مساجد، گروه های جهادی، ان جی او ها است و این نرم افزار بستری را برای این مراکز به  صورت

 رایگان فراهم می کند تا از قابلیت ها و امکاناتی که دارد برای یاری رساندن موثرتر و سریع تر به

نیازمندان بهره مند شوند.

 پیچاپ سرویس آنالین طراحی و چاپ، امکان طراحی آنالین آلبوم عکس و دیگر محصوالت

 چاپی را در اختیار کاربرانش قرار می دهد، کاربران می توانند با سلیقه خود عکس های خود را به

ساعت  ۴۸ از  بعد  و  دهند  سفارش  پیچاپ  سایت  توسط  محصوالت  دیگر  و  آلبوم   صورت 

محصول خود را تحویل بگیرند.

 زیبال ارائه دهنده راهکارهای پرداختی برای کسب و کارهای مختلف است و سرویس های خود

را بر بستر درگاه های پرداخت و دستگاه کارتخوان به مشتریان عرضه می کند.

ادونچر

سایه

پیچاپ

زیبال
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اینفوگرافیک، موشن انجام پروژه های محتوای دیداری است؛ مانند  برای  اینفوگرامر بستری 

رابط طراحی  کاتالوگ،  بروشور،  پوستر،  پرزنتیشن،  گزارش نویسی،  استاپ موشن،    گرافیک، 

و نویسندگی  گویندگی،  از جمله  مختلف  پروژه های  با  مرتبط  زیربخش های  و حتی   کاربری 

تولیدمحتوای متنی.

صاحبان میان  ارتباطی  راه  یک  ایجاد  برای  ای  بهانه  را  بارکد  طریق  از  پرداخت  پال،     دنگی 

 کسب وکارهای آفالین و مشتریان می کند. همچنین امکان انتقال وجه آنی و بدون کارمزد و

ارسال پیام برای کاربران فراهم شده است.

مدیران و  گذاران  بنیان  تا  پردازد  می  وکار  کسب  خدمات  آنالین  ارائه  به  سرویس،  بی      آی 

 کسب و کار تمامی توجه و تمرکز خود را بر روی هدف متمرکز کنند و دغدغه های خود را برون

 سپاری کنند. آی بی سرویس، سعی دارد تا با کاهش هزینه های زمانی و مالی کسب وکار و

افزایش دقت در فرآیند کسب وکار باشد.

پشتیبانی با  که  است  تخفیف  همواره  آنالین  سوپرمارکت  یک  اکاال،  اینترنتی     فروشگاه 

از مواد اعم  ای افق کوروش، تمامی اقالم مصرفی موردنیاز خانواده ها   فروشگاه های زنجیره 
 غذایی، گوشت و مرغ، لوازم بهداشتی و میوه و سبزی تازه را در زمان مناسب و با قیمت

مناسب در منزل تحویل می دهد.

ُاکاال

آی بی سرویس

اینفوگرامر

دنگی پال
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 اول بالک مجموعه ای نرم افزاری است که به صورت تخصصی بر خدمات زنجیره بلوک و

تحقیقاتی، فعالیت های  از  ترکیبی  اول بالک  اجرایی  سوابق  دارد.  تمرکز   رمزارزها 

است. زنجیره بلوک  بر  مبتنی  راهکارهای  پیاده سازی  و  محصول  تولید          بازارسنجی، 

اول بالک در زمینه رمزارزها نیز مجموعه کاملی از محصوالت ارائه کرده است.

 تلویزیون اینترنتی آیو، تماشای آنالین هزاران فیلم و سریال و بیش از ۶۰ شبکه سراسری،

 اختصاصی و استانی با قابلیت بازپخش روی کنداکتور تا ۱۴ روز است . آیواسپرت، شبکه

آیوفیلم، شبکه آیو؛  آیوتون، شبکه اختصاصی کودک و نوجوان  آیو؛   اختصاصی ورزش 

اختصاصی فیلم و سریال آیو با کیفیت اچ دی است.

 ایران  رنتر، راه حلی برای «خرید اعتباری هوشمند» یک پلتفرم فروش اعتباری است که

برای آن دو بخش برای خرید اقساطی و سرمایه گذاری فراهم شده است.

لحظه نگار در  که  است. جنس محتوایی  اینترنتی  زنده   لحظه نگار یک سرویس پخش  

 تولید می شود، استریم بوده، قابل ویرایش نیست و عنصر حقیقت و در لحظه بودن را به

 همراه خود دارد. ضمن این که لحظه نگار بستر تولید و انتشار محتوای ویدئو و کسب

درآمد از طریق فروش محتوا را نیز فراهم می کند.

اول بالک

آیو

ایران رنتر

لحظه نگار
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برخی سخنرانان یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

مهندس آذری جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

عضو هیئت مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی
سخنگوی اتحادیه کسب و کار های مجازی کشور

دکتر سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

احسان قاضی زاده هاشمی

 نماینده مجلس و رئیس
فراکسیون فضای مجازی

حسین سالح ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

علی رهبری

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

سرهنگ حسین رمضانی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
 از جرایم سایبری پلیس فتا

محمد فرجود

رئیس سازمان فناوری اطالعات
 شهرداری تهران

جواد جاوید نیا

سرپرست معاونت فضای مجازی
 دادستانی کشور

امیر ناظمی

رئیس سازمان فناوری و اطالعات

میالد احرام پوش

بنیان گذار جشنواره وب و موبایل ایران

رضا الفت نسب شایان شلیله

بنیان گذار جشنواره وب و موبایل ایران
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حمیدرضا احمدی

مدیرعامل ایوند

مصطفی امیری

هم بنیان گذار زرین پال

محسن سالک

مدیر ارشد ویکی پدیای فارسی

ایمان قصر فخری

بنیان گذار پارس کدرز

محمد رشیدی

مدیر مسئول روبیکا

مانی قاسمی

بنیان گذار و سردبیر دیجیاتو

سام مدن پور

بنیان گذار ایسام

علی حاجی محمدی

بنیان گذار همیار وردپرس

حسام آرمندهی

مدیر عامل کافه بازار

نازنین دانشور

مدیرعامل تخفیفان

ادیب حافظی

معاون عملیات
شرکت مبنا کارت آریا

حمیدرضا اعتدال مهر

رئیس انجمن صنفی

 کسب وکار های اینترنتی
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هما راد

مدیر پروژه جشنواره وب و موبایل ایران

امیرحسین ناطقی

مدیرعامل کوییز آف کینگز

برخی سخنرانان یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

حسام الدین اسعدی

هم بنیان گذار رایزن پارس

بهروز فتح آبادی

هم بنیان گذار همیاب ۲۴

پویا کندری

مدیرعامل شتابدهنده فارابی

بهرام مشرفی

هم بنیان گذار دیتاشهر

حامد تاج الدین

بنیان گذار آچاره

محمد مجددی

مدیرعامل آزمایش آنالین

هادی شجاری

هم بنیان گذار آریا مدتور

علیرضا ذوالفقاری

مدیرعامل کیلید

عادل طالبی

عضو هیئت مدیره

 انجمن صنفی و مدیر وب سایت تیزلند

پویا پیرحسینلو

بنیان گذار ابرآروان
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جالل روحانی

گرداننده پنل
مدیر دیجیتال مارکتینگ بامیلو

فرزاد نجاریان

موسس وان هشتگ

سعید اسدنژاد

طراح محصول صبا ایده

آرش خسرویان

مدیر دیجیتال مارکتینگ اسنپ باکس

برخی سخنرانان یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

امیرحسین داودیان

معاون توسعه کسب وکار سداد

مرتضی علوی نیک

موسس  لیمیتلس

جهانگیر آقازاده

پژوهشگر حوزه وب و موبایل

حسام اسعدی

بنیان گذار رایزن پارس

فرید شکریه

مدیر آژانس تبلیغاتی فورمایند

آرش برهمند

 سردبیر ماهنامه پیوست

سلمان جریری

 مدیر  اینفوتک

فریدون کوهرنگی

بنیان گذار م پس
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 گروه های ویژه جشنواره وب و موبایل ایران

در این رویداد عالوه بر گروه های موجود، در گروه های ویژه ای بهترین نرم افزارها و اپلیکیشن موبایل

نیز با انتخاب هیئت داوران معرفی شدند. این برندگان عبارت اند از:

بهترین کتاب تالیف و ترجمه در حوزه کارآفرینی بهترین سایت از نظر ساختار و دسترسیبهترین سایت از نظر محتوایی

  سایت نماشاکتاب بالکچین قانونورزش سه

بهترین سایت از نظر فارسی نویسی

 چطور

بهترین سایت از نظر طراحی دیداری

نت برگ

بهترین اپلیکیشن از نظر فارسی نویسی

اپلیکیشن فندق



ww w .iwmf. i r # iwmf97
۴۲

وب سایت ها و اپلیکیشن های برگزیده یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

 ویرگول

 ژاکت

بازی آنالین اسم فامیل   های وب

وب سایتنوین

بانک پاسارگاد مرکز مدیریت راه های کشور

وب سایت تلویون ملیکا تقوایی

نی نی بان کتابخانه مجازی الفبا  ایران استارتاپ

(بازی های آنالین ایرانی) (بانک و بیمه) (موسسات دولتی)

(مارکت ها و اپ استور) (طراحی سایت) (سایت های شخصی) (اشتراک گذاری ویدئو)

(سرویس ها و بالگ) (خانواده و کودک) (آموزش آنالین)  (سایت های خبری)

(آموزش آنالین)

فرانشکتابخانه دیجیتال نور

(دین و معارف)

بییپ تونز

(سینما و تئاتر و موسیقی)

دیجی طراح

(شبکه های اجتماعی)

 (تأمین کنندگان اینترنت)
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 تسکلو

شبکه پرداخت پی

دیجیکاال یکتا نتتخفیفان

 دانرو شب کشمون

هنرکده ودیعه رایتینا رایچت

تیک ایت

لست سکندنواک چطور بی پارک

(مالی، بانکی و پرداخت آنالین) (علم و دانش) (ادب و فرهنگ و هنر و فلسفه) (خدمات کسب وکار)

(خدمات آنالین) (فروشگاه های تخصصی) (هتل رزرواسیون بلیط) (نیازمندی ها)

(خدمات مرتبط با رویدادها) (تبلیغات و بازاریابی آنالین) (فروشگاه های آنالین) (خرید گروهی)

(گردشگری و سفر) (سبک زندگی) (موسیقی و پادکست) (حمل ونقل آنالین)

وب سایت ها و اپلیکیشن های برگزیده یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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آلونک

انجام میدم

پاکزیبارزیل اسپرت کافه

اپتوایسام ریحون

بنیاد محکدانشگاه فردوسی مشهد دارویاب

زرافه

پی سی دانلود

 برنامه نود

انتشارات سوره مهرهاست ایران نان آوران

(محیط زیست) (اشتغال و کاریابی) (تغذیه و رستوران ها) (مسکن و امالک)

(انقالب اسالمی) (سرویس های ابری) (شرکت های خصوصی) (نشریات و مجالت)

(سایت ساز و اپلیکیشن ساز) (سفارش غذای آنالین) (واسط خرید و فروش)
(کامپیوتر و موبایل

 و فناوری)

(سازمان های خیریه) (موسسات آموزشی) (سالمت و بهداشت) (ورزش و تندرستی)

انجام میدم
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قشم گردی

(شهری و محله ای)

زمزم

(بورس و فرابورس)

شنبه

(نشریات و مجالت چاپی)

 رضا عطاران

(وب سایت افراد مشهور)

اسپارد

(خدمات شخصی و منازل)

تلوبیون

(تلویزیون های اینترنتی)

سینماتیکت

(بلیط سینما و تئاتر)

مامان پز

( غذا و نوشیدنی)

دکتردکتر

(سالمت الکترونیک)

 لوازم ورزشی آل اسپرت

(فروشگاه های سفر و ورزش)

فروشگاه اینترنتی مو تن رو

(آرایش، بهداشتی و پزشکی)

شهرکتاب آنالین

(فرهنگی و هنری)

فروشگاه اینترنتی کوله پشتی

(پوشاک و کیف و کفش)

ژاکت

(مارکت فایل های دیجیتال)

کیلید

(نیازمندی ها - مسکن و امالک)

آینه شمعدون

(نیازمندی های تخصصی)

وب سایت ها و اپلیکیشن های برگزیده یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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زعفرون آخرین خبر

کرفسدیتا شهر

 ایران صدا

بوکمارک

اذان پالس

علی بابا

نتایج زنده طرفداری

وانتی

(آموزش) (اخبار و مجالت) (کتاب و مراجع)

(سالمت و تناسب اندام) (ارتباط و اجتماعی) (مذهبی)

(حمل ونقل شهری) (سرگرمی)

(بازی های رقابتی) (بازی های مسابقه و سرعت) (سیر و سفر)

(اپلیکیشن های ورزشی)

خروس جنگی

(بازی استراتژی)

شدو ریسر

(بازی های مسابقه)

تلوبیون

(ویدئو و رسانه)

سینماتیکت

(خرید آنالین)

ادابازی | پانتومیم

نشان
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دیجیکاال

فیدیلیو

اسنپ کیو

 شکن

(کسب وکار)

(سبک زندگی)

(ابزارها و کاربردی)

(بازی آموزشی)

 پیدو

(خودرو)

فروشگاه نورنگار
(لوازم خانگی و دیجیتال)

تهران پادکست

(اشتراک گذاری محتوای دیجیتال)

 نان آوران

(شرکت های خصوصی-غیرعام)

فون پی

(فین تک)

آچاره

(خدمات منزل و شخصی)

بهترین کتاب تالیف و ترجمه در حوزه کارآفرینی

بهترین سایت از نظر محتوایی

بهترین سایت از نظر ساختار و دسترسی

ورزش سه

کتاب بالکچین قانون

   نماشا

بهترین سایت از نظر فارسی نویسی

 چطور

بهترین سایت از نظر طراحی دیداری

نت برگ

بهترین اپلیکیشن از نظر فارسی نویسی

 فندق

وب سایت ها و اپلیکیشن های برگزیده یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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 با هدف دوستی و آشتی با طبیعت، تندیس یازدهمین جشنواره وب و

 موبایل ایران با به کارگیری مواد اولیه متفاوت و به صورت دست ساز تهیه

شد.

ترکیب از  مدرن  سیمان  بودند.  تندیس  این  اولیه  ماده  و چوب   سیمان 

 مصالح سنتی تهیه شده و در کنار چوب درخت توت که از انواع مرغوب و

با استحکام چوب است زیبایی این تندیس را متفاوت می کند.

تا کردیم  استفاده  مستحکم  و  اصالت  با  ماده  دو  از  تندیس  این   در 

نمادهایی از قدمت، همبستگی، دوام و زیبایی را به همراه داشته باشد.

تندیس یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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 درباره گواهی دیجیتال

به منظور احـراز هویت شرکت کنندگان جشنواره وب و موبایل ایران و نیز نمایـش افتخـارات آثاری که در دوره های

مختلف در این جشنواره برگزیده شده اند، گواهی نامه دیجیتالـی در نظر گرفته شده است تا کاربران وب سایت های

مختلف با مشاهده این گواهی و کلیک بر روی آن،  مختصری از اطالعات و افتخارات آن ها را مشاهده کنند.

وب سایت هایی که در طول دوره های گذشته جشنواره وب و موبایل ایران موفق به کسب افتخار به عنوان کاندیـدا

یا برگزیده شده اند می توانند با مراجعه به پنل خود در سایت جشنواره، کد مربوط به گواهی دیجیتال را دریافت کنند

و در وب سایت خود قرار دهند.
.
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تیم اجرایی جشنواره وب و موبایل ایران

یوسف محمودی
UI /عضو تیم فنی  

علیرضا مختاری
مدیر اجرایی اختتامیه

فراز صدری علمداری
عضو تیم اجرایی

امین مولوی
عضو تیم طراحی

رامین مجتهد جابری
مسئول سوشال مدیا

مراسم اختتامیه

محمد غالمشاهی
مسئول پشتیبانی

سروناز آریان فر
مسئول بخش اجرایی

هما راد
مدیر پروژه جشنواره

شادی هاشمی
 مدیر روابط عمومی

و اسپانسرینگ

کامیار گرامی
عضو تیم فنی

آرش فراهانی
عضو تیم فنی

محسن خانی
عضو تیم طراحی

سعید ادریسی
عضو تیم طراحی

حمیدرضا خوشوقتی
مسئول هماهنگی

 سخنرانان

فاطمه خدابنده
عضو تیم طراحی

حسین لطفی
عضو تیم طراحی

آرش سروری
مجری اختتامیه

احسان شاملو
مجری اختتامیه

مهدی اطاعتی
عضو تیم سوشال مدیا

میالد کلهر
عضو تیم طراحی

نیما ساالرکیا
عضو تیم اجرایی

محمد امیری
مدیر بخش فنی

المیرا جمالیان
مسئول هماهنگی

 کمیته داوری
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CSS
Framework

36%
Others

64%
Bootstrap

Java Script
Library 32%

Angular

21%
Vuejs

43%
React

1%
Extjs

3%
Polymer

Polymer

Extjs

Java Script

1%
Tweenmax

3%
Vuejs

39%
jQuery

22%
jQuery UI

10%
Modernisr

5%Lightbox

6%React

4%
A

ngular

8%
Underscore

1%
MooTools

1%
Prototype

وب سرور

21%
Apache19%

Ils

31%
Nginx

29%
Others

زبان
 برنامه نویسی

0.4%
Python

0.4%
Java

2.9%
Node.js

74.9%
PHP

21%
ASP.NET

0.4%
سایر

2%
Cake

3%
Joomla

CMS &
Framework

1%
Yll

1%
Open Cart

3%
Expressjs

14%
Laravel

5%
 Drupat

70%
Wordpress

1%
سایر

فناوری های استفاده شده در وب سایت های شرکت کننده در یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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حوزه در  ایران،  ملی  بانک  الکترونیک  پرداخت  بازوی  عنوان  به  سداد،  الکترونیک  پرداخت   شرکت 

 ابزارهای پرداخت از جمله کارتخوان، کارتخوان موبایلی، اپلیکیشن های موبایلی ایوا و پالس و درگاه

محور)، فناوری  و  نوپا  وکارهای  کسب  ویژه  (به  اینترنتی  وکارهای  کسب  برای  اینترنتی   پرداخت 

راهکارهای متنوعی را ارائه می کند.

 فروشگاه اینترنتی طال و جواهرات صلحی وند مرجع آنالین خدمات و فروش زیورآالت طال و جواهرات

 است که محصوالت آن دسته بندی های متعدد و متنوعی دارد.صلحی وند محصوالت خود را به همراه

شناسه محصول و گارانتی ارائه می کند.

اسپانسرهای تجاری جشنواره وب وموبایل ایران

.

.

 راست چین مارکت، فروش قالب و افزونه آماده وب سایت است که برای ایجاد و توسعه وب سایت ها

 ارائه می دهد. در سایت راست چین ۳۵۰۰ محصول با خدمات پشتیبانی رایگان توسط ۶۰۰ شرکت

برنامه نویسی طراحی و عرضه شده است.

 سامانه هوشمند امالک «کیلید» با کمک هوش مصنوعی و علم تحلیل داده ها، به افراد جویای ملک و

 سرمایه گذاران در این حوزه کمک میکند.از جمله امکانات کیلید، امکان ارزیابی لحظه ای قیمت ملک

 فقط با واردکردن کدپستی ده رقمی و اطالع از فرصت های بازار مسکن برای سرمایه گذاری با کمترین

میزان ریسک است.
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 نت برگ، وب سایت تخفیف و خرید گروهی است که از طریق آن می توان به هزاران پیشنهاد تخفیفی

 در حوزه خدمات تفریحی، ورزشی، رستوران، آرایشی و زیبایی، پزشکی و سالمتی، آموزشی و تخفیف

کاالهای متنوع و کد تخفیف فروشگاه ها و خدمات آنالین دسترسی پیدا کرد.

 آروان با هشت محصول ابری شامل شبکه توزیع محتوا، دی ان اس ابری، امنیت ابری، رایانش ابری،

 فضای ابری، پلتفرم ویدئو و پخش زنده و تبلیغات ویدئو، تنها عرضه کننده  زیرساخت یکپارچه  ابری در

ایران است.

اسپانسرهای تجاری جشنواره وب وموبایل ایران

 وب رمز در حوزه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه، طراحی سایت و اپلیکیشن، سیستم های مدیریت

محتوا و دیجیتال مارکتینگ، با هدف توسعه و رشد کسب و کارها را از ابتدای مسیر یاری می کند.

 وب سایت و اپلیکیشن الندراپ یک سامانه برای دسترسی آسان به خدمات شست وشو در سه گروه

البسه، خودرو و منزل است.
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 صباویژن یک آژانس تبلیغات آنالین است که خدمات متنوعی در حوزه تبلیغات آنالین به برندها و

 صاحبان کسب وکار ارائه می کند. خدماتی از جمله تبلیغات ویدئویی، کلیکی، بنری، موبایلی، همسان و

همچنین تبلیغات در شبکه های اجتماعی.

اسپانسرهای تجاری جشنواره وب وموبایل ایران

 استارتاپت یک سرویس مشاوره در زمینه های مختلف است که به تیم های استارتاپی در جهت رشد

بیشتر، مشاوره مالی، منابع انسانی و بازاریابی ارائه می کند

 های وب یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات انتقال داده (PAP) است و در حال حاضر به صورت

جامع سرویس های مخابراتی ارائه می دهد.

بانکداری خدمات  ارائه  زمینه  در  که  است  ایرانی  بانکداری  و  مالی  خدمات  شرکت  سامان   بانک 

اختصاصی، بانکداری شرکتی، کارت اعتباری، مدیریت سرمایه گذاری و خدمات بیمه فعالیت می کند.
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حامیان معنوی یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

مرکز توسعه فناوری اطالعاتمرکز توسعه تجارت الکترونیکیسازمان فناوری اطالعات ایران

و رسانه های دیجیتال

اتحادیه کشوری

کسب وکارهای مجازی

اتحادیه صنف فناوران رایانه

سازمان فناوری اطالعاتپلیس فضای مجازی فتا
شهرداری تهران

ستاد فرهنگ سازی اقتصادسازمان فرابورس ایرانبنیاد ملی بازی های رایانه ای

دانش بنیان

انجمن صنفی مدیران

مراکز دانش بنیان

اتاق بازرگانی صنایع، معادن
و کشاورزی تهران

برنامه توسعه زیست بوم

شرکت های خالق معاونت

علمی ریاست جمهوری

سازمان ملی کارآفرینی ایرانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مجلس شورای اسالمی
فراکسیون جوانان

انجمن جوانان کارآفرین
ستان تهران

دبیرخانه توسعه علوم و فناوریمرکز نوآوری آو
کشورهای اسالمی



همکاران برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
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همکاران برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران



حامیان رسانه ای یازدهمین دوره جشنواره وب و  موبایل ایران
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پیوست فرهنگی یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

 جشنواره وب و موبایل ایران در یازدهمین دوره خود و به عنوان مسئولیت

 اجتماعی این رویداد، از تکمیل مدرسه محسنین در شیرآباد زاهدان حمایت

کرد.

پلتفرم طریق  از  ایران  وب  فعاالن  از  نفر   ۱۵۰ بیش  فرخنده  اتفاق  این   در 

 کراودفاندینگ "دونیت" توانستند مبلغی حدود ۴۵ میلیون تومان برای این

 پروژه جمع آوری کنند و آن را در اختیار معتمدان خود در زاهدان قرار دهند تا

صرف تکمیل مدرسه شود.

 ماجرای مدرسه شیرآباد از انتشار ویدئوی تاثیر گذار یکی از دانش آموزان این

های شبکه  در  گسترده  صورت  به  که  ویدئو  این  در  گرفت.  شکل   مدرسه 

بیان خود  انشای  در  زاهدانی  آموز  دانش  چرخید،  دست  به     اجتماعی دست 

 می کند که می خواهد فرد موثری برای جامعه باشد و به مردم نشان دهد که

می توان با محدودیت هم کارهای بزرگی انجام داد.

آداب مرسوم در بر خالف  ایران   جشنواره وب و موبایل 

موضوع بررسی  ضمن  کرد  سعی  اجتماعی  های   شبکه 

 نسبت به اقدام عملی نیز انجام دهد که همان تکمیل

مدرسه بود.

اختتامیه پایان  از  روز   ۴۰ از  کمتر  عمرانی   عملیات 

 جشنواره و در ایام نوروز ۹۸ آغاز شد و تا پایان فصل بهار

به اتمام خواهد رسید.







virastaran.net
@virastaran
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گزارش تصویری اختتامیه جشنواره وب و موبایل ایران

 سخنرانی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

سخنرانی رئیس سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران سخنرانی رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس

سخنرانی معاون فضای مجازی دادستان کشور
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سخنرانی شایان شلیله، بنیان گذار جشنواره

سخنرانی رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری
کسب وکارهای مجازی

 سخنرانی هما راد، مدیر پروژه جشنواره

  سخنرانی میالد احرام پوش، بنیان گذار جشنواره

میالد احرام پوش و شایان شلیله، بنیان گذاران جشنواره وب و موبایل ایران
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شایان شلیله، رضا الفت نسب، دکتر ستاری، دکتر کرمی و میالد احرام پوشمراسم افتتاحیه

شایان شلیله و رضا الفت نسب

مراسم اختتامیهسعید رحمانی، سرهنگ رمضانی و رضا الفت نسب
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مصاحبه با سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

مصاحبه با سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از نمایشگاه استارتاپ هابازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از نمایشگاه استارتاپ ها



ww w .iwmf. i r # iwmf97
۷۰

آرش خسرویان
مدیر دیجیتال مارکتینگ اسنپ باکس

حمیدرضا اعتدال مهر
رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

محسن سالک
مدیر ارشد ویکی پدیا

پویا پیرحسینلو
مدیرعامل ابرآروان
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سالن اصلی مراسم اختتامیهسالن اصلی مراسم اختتامیه

دانش آموز و معلم مدرسه شیرآباد زاهدانحمید محمدی و حسام آرمندی
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پنل مشکالت قانونی استارتاپ هاپنل تاریخ اکوسیستم

پنل پرداخت الکترونیکپنل مشکالت حقوقی کسب وکارها

نمایی از سالن کارگاه های جنبی
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اهدا جایزه به دانش آموزدانش آموز شیرآبادی درحال خواندن انشا
مدرسه محروم شیرآباد زاهدان

احسان شاملو، مجری اختتامیهآرش سروری، مجری اختتامیه
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نمایشگاه جنبی جشنواره وب و موبایل ایران



ww w .iwmf. i r # iwmf97
۷۵

نمایشگاه جنبی جشنواره وب و موبایل ایران

نمایشگاه پوسترهای مسابقه تصویرسازی
و کاریکاتور با موضوع آگاهی دیجیتال
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نمایشگاه استارتاپی جشنواره وب و موبایل ایران
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نمایشگاه استارتاپی جشنواره وب و موبایل ایران
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شایان شلیله ، رضا الفت نسب و میالد احرام پوششایان شلیله و میالد احرام پوش

دکتر سورنا ستاریمحمدجواد آذری جهرمی

سام مدنپور و رامین ربیعیهومن دیهیمی

عکس یادگاری با بنیان گذاران جشنواره وب و موبایل ایران
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عکس یادگاری تیم اجراییعکس یادگاری تیم اجرایی و سخنرانان

پشت صحنه هماهنگی تیم اجرایی قبل از مراسمحضور خبرنگاران
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گوشه و کنار مراسم اختتامیه
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گوشه و کنار مراسم اختتامیه
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گزارش شبکه خبرمصاحبه شبکه خبر با میالد احرام پوش

گزارش شبکه خبر گزارش شبکه خبر

بازتاب خبری ملی در صدا و سیما
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گزارش اخبار شبکه دوگزارش اخبار شبکه دو

گزارش اخبار شبکه پنج گزارش اخبار شبکه یک

بازتاب خبری ملی در صدا و سیما
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گزارش اخبار شبکه پنجگزارش اخبار شبکه دو

گزارش اخبار شبکه پنج گزارش اخبار شبکه خبر

بازتاب خبری ملی در صدا و سیما
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گزارش خبری وب سایت خبرگزاری موجگزارش خبری وب سایت عصر ایران

گزارش خبری وب سایت خبرگزاری مهرگزارش خبری وب سایت بنیاد ملی نخبگان

گزارش خبری وب سایت همشهری آنالینگزارش خبری وب سایت دی جی رو

بازتاب خبری در رسانه های آنالین
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شایان شلیله ، رضا الفت نسب و میالد احرام پوششایان شلیله و میالد احرام پوش

گزارش خبری وب سایت اطالع نیوزگزارش خبری وب سایت آپارات

گزارش خبری وب سایت ایلناگزارش خبری وب سایت آپارات

بازتاب خبری در رسانه های آنالین
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گزارش خبری وب سایت زومیتگزارش خبری وب سایت خبرگزاری تسنیم

گزارش خبری وب سایت ایسناگزارش خبری وب سایت راه پرداخت

گزارش خبری وب سایت تکراتو

بازتاب خبری در رسانه های آنالین
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