
 

 

 

 ارزیابی پیشنهادات دریافت شده نتیجه

 

 بر اساس شاخصهای اعالم شده در سایتدریافت شده از شرکت کنندگان در چالش داده های باز  هایپیشنهاد

بررسی و امتیازدهی شد. بر اساس امتیازات اکتساب شده توسط شرکت کنندگان، حداقل امتیاز تیم های 

امتیاز و در محورهای سوم و  50شرکت کننده برای رفتن به مرحله بعدی رویداد در محورهای اول و دوم، 

 کردند:به مرحله بعدی راه پیدا  زیرامتیاز مشخص شد. بر این اساس تیم های  40چهارم، 

 محور اول: ❖

 نام خانوادگی نام  ردیف 

 حقی نادر  .1

 همتی شادی  .2

 خادمی فرانک

 رحیمی پور علی

 دهقانی ساناز  .3

 پیروی محمد  .4

 زمان مهسا

 فریدونیان علیرضا  .5

 سالک گیالنی نیما

 کجوری نفت چالی محسن

 قدمگاهی محمد مهدی

 غفوریان نصیری محمد

 نیسیانیسلیمانی  بهزاد   .6

 ظهیری نوگورانی محمد 

 سقایی منصور 

 آقا موالیی  سپیده   .7
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 :دوممحور  ❖

 نام خانوادگی نام  دیف ر

 محمدقلی بیکی علیرضا  .1

 منتقمی وحید

 فاطمی نسب سیده سمیه  .2

 کامل طباخ سید رضا

 بهره پور داود

 محمدنژاد فرشید  .3

 رحیمی مرتضی

 فریدونیان علیرضا  .4

 سالک گیالنی نیما

 کجوری نفت چالی محسن

 قدمگاهی محمد مهدی

 غفوریان نصیری محمد

 آقا موالیی  سپیده   .5
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 :سوممحور  ❖

 نام خانوادگی نام  دیف ر

 صفری اشکان  .1

 امیری امجد محسن  .2

 توکلی یاسمین

 پورحسینعلی فاطمه

 نژادحاجیان آرش

 باقریان محمدرضا

 طاهر زهره  .3

 جمالی مهدی

 طاهر مهدیه

 علی عسگری محمد  .4

 متولی نسترن

 فریدونیان علیرضا  .5

 سالک گیالنی نیما

 کجوری نفت چالی محسن

 قدمگاهی محمد مهدی

 غفوریان نصیری محمد

 شریفی علی  .6

 آزمین مهرداد

 زکایی حسین

 مهرگان اشکان

 اکبری مریم  .7

 اسدی حمیدرضا

 خطیب ابوالفضل  .8

 عصاره ها پوریا  .9

 مهاجرانی سارا

 کالم جوقان مهسا

 نادریان صنوبر

 شاه بهرامی گلبرگ

 آقامالئی سپیده   .10
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 :چهارممحور  ❖

 نام خانوادگی نام  دیف ر

 موذنی پائین دروازه سپیده  .1

 عبدی ارشیا

 علویان شهری سید هاشم  .2

 دادگری امیر

 شهریاری مرتضی

 محمدی کیا امید

 قنبری حسین

 نصیری طاها

 هیکلی سعیده

 محمدی هانیه

 نشاطی محمود

 آقامالئی سپیده   .3
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