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عضو همکار انجمنکارشناسی ارشدامیر سلطانیان

دبیر انجمن کارشناسیمجید منطقی
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مشخصات کامل دستاورد
تیم هم دانشگاهی با شناخت  نیاز هاي دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواري حرکتی را شروع کرد که میتواند به عنوان تفکري نو شناخته شود 
و سبک جدیدي از زندگی دانشجویی را پیاده سازي کند .هم دانشگاهی توانسته است با خدماتی که درقالب یک اپلیکیشن موبایل است ، 

مسائل مهم تري کنند از جمله مشاوره در خرید کتاب، ها و نیاز هاي دانشجویان را انجام دهد که دانشجویان زمان خود را صرف بسیاري از کار 
خرید آنالین کتاب هاي درسی و غیر درسی ، امکان خرید و فروش کتاب هاي دست دوم ، رزرو سالن هاي ورزشی ،سفارش آنالین غذا و خرید 

ا پیک دوچرخه .هاي سوپرمارکت همراه ب

و مقایسه با نمونه هاي موجودمزیت هاي شاخص و برجسته 
) کشور شروع به کار کرده و با تکیه بر توان دانشجویان حاضر این ایده 2این اپلیکیشن به عنوان اولین اپلیکیشن دانشجویی(دانشگاه هاي تراز 

نفر شود.10برايت باعث ایجاد شغل را عملی کردند و در ادامه توانسته اس
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زمینه هاي استفاده و کاربرد طرح 
، آنالین کتاب هاي درسی و غیر درسی: مشاوره در خرید کتاب، خرید این تیم توانسته است در بخش هايبه منظور رفع نیاز هاي دانشجویان 

هاي سوپرمارکت همراه با پیک دوچرخه سفارش آنالین غذا و خرید ،ان خرید و فروش کتاب هاي دست دوم، رزرو سالن هاي ورزشیامک
فعالیت کند که بی شک با گذر زمان این فعالیت ها نیز گسترش میابد

توجیه اقتصادي، صنعتی، اجتماعی و یا فرهنگی دستاورد 
جاي و دانشجویان و با توجه به نیاز هاي جامعه اپلیکیشن هم دانشگاهی با توجه به زمینه هاي کاري جز استارت آپ هاي نو پاي ایران بوده 

پیشرفت بسیاري دارد 
ن این فعالیت با قابلیت هایی که دارد توانسته است در حال حاضر ده نفر را مشغول به کار کند که با توجه به روند پیشرفت و فراگیر شدن آ

قطعا این تعداد بیشتر می شوند
دانشجویان بوده و راهی جدید براي کار هاي دانشگاهی را باز نموده است  این کار نمایانگر قدرت 
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