
 (۴۹۳۱اردیبهشت ) اعالم نتایج پنجمین جشنواره فاوا 

 محور شبکه های ارتباطی و فناوری اطالعات
 پشتیبانی بخشی برگزیده : 

 شرق رایان ایرانیان شرکت

 نی مهندسیف بخش برگزیده  : 

  میکروموج شرکت

 الملل بین ارتباطات و ترانزیت بخش برگزیده : 

  نداشت وجود ای کننده شرکت بخش این در

 داده مراکز خدمات ارائه و ایجاد بخش برگزیده: 

  اسپادانا گستر آریا شرکت

 اطالعات فناوری و ارتباطی اپراتورهای بخش برگزیدگان: 

 در این بخش هیچ یک از شرکت کنندگان حاز شرایط نشدند. راسری:اپراتورهای تلفن همراه س .۴

 شرکت مخابرات استان اصفهان :SC مراکز دارای استانی ثابت تلفن .2

 شرکت مخابرات استان قم :PCتلفن ثابت استانی دارای مراکز  .۹

 در این بخش هیچ یک از شرکت کنندگان حاز شرایط نشدند تلفن ثابت منطقه ای : .4

 شرکت شاتل :ADSLدگان اینترنت دهن ارائه .5

 گروه ماهواره ای سامان  :SAPشرکت های  .6

 شرکت مبین نت :WIMAXارائه دهندگان اینترنت  .7

 :محور توسعه خدمات پستی در کشور
  پستی در دستگاههای اجرایی:به کارگیری خدمات برگزیده بخش 

 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  

  فعالین بخش پست:برگزیده بخش  

 شرکت توسعه عصر ارتباطات ماها

 محور دولت الکترونیکی
 پنجره واحد خدمات برگزیده بخش  : 

 سازمان تامین اجتماعی

  دستگاههای ملی و استانی برتربرگزیده بخش : 

 ای حانز شرایط نشددر این بخش هیچ شر کت کننده 

 محور ارائه محتوا و خدمات بر بستر شبکه ملی اطالعات
 بخش برگزیده APP های تلفن همراه  : 

 شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا



 اسالمی ایرانی محتوای انتشار و تولید مدیریت، بستر کنندگان ایجاد بخش برگزیده: 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 ہخدمات اکترونیکی تجارى شد برگزیده بخش : 

 پونیشا آنالین کار بازار شرکت

 اسالمی - ایرانی توای کنندگان تولید و دیجیتال بستر در فارسی زبان و خط توسعه ویژه افزراهای نرم بخش برگزیده  : 

 پرداز گویش عصر شرکت محتو

 محور توسعه خدمات روستایی و مناطق محروم: 
  نوآوری در ارائه خدمات:برگزیده بخش  

 دژشرکت پارس آتنا

 محور پژوهش ، نوآوری ، صنعت و تجاری سازی: 
  پژوهشهای برتربرگزیده بخش : 

  شایسته غنی ماهرخ دکتر: برتر پژوهشگر

  ابراهیمی بهزاد :برتر رساله

 کننده ای حائز شرایط نشد شرکت هیچ بخش این در : برتر تالیف

  تولید تجهیزات برتربرگزیده بخش : 

 شرکت پرتو تماس نوین 

  نرم افزارهای ثبت شده و ثبت اختراعبرگزیده بخش : 

 شرکت پاالر صنایع 

  ت تجهیزات و خدمات فنی و مهندسیصادرابرگزیده بخش: 

 شرکت پایا 

  ان ودارای معلولیتنرم افزار ها و تجهیزات ، ویژه افراد کم توبرگزیده بخش : 

 (گاتا)رکت گیتی افزار تابان ش

 محور اطالع رسانی و رسانه های نوین:
  رسانی و شبکه های اجتماعی داخلی:برگزیده بخشی پایگاه های اطالع 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت رسانی اطالع پایگاه :عمومی

 ید بهشتیشه پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطالع پایگاه :آموزشی

  تولید محتوای خبری ، در حوزه برگزیده بخشICT یادداشت، مصاحبه، گزارش، خبر(): 

 یوسفی حسن :گزارشی تصویری رسانه

 آزاد نوری سعید ( :تولیدی برنامه) تصویری رسانه

 پور بخشی معصومه : اخبار و گزارشی

 


