
 

 

 

  

 گزارش

 1398تیرماه



 تک چیست؟ رویداد توان

افزایی مجتمع آموزشی  شود، محصول هم تِک که از آن به عنوان الکامپ حوزه معلولیت یاد می رویداد توان

 کند:  نیکوکاری رعد و صاحب نظران عرصه فناوری اطالعات است که اهداف زیر را دنبال می

 پذیری بیشتر افراد دارای معلولیت به فضای وب دسترس -

 سازی محصوالت و خدمات توسعه کاربران و مخاطبان کسب و کارهای موفق و نوپا از طریق متناسب -

 مندی از ظرفیت فناوری اطالعات  بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت با بهره -

 های اشتغال در حوزه فناوری اطالعات به ویژه برای افراد دارای معلولیت شناخت و معرفی فرصت -

 کنند آپ( تالش کرده و می یابانی که در عرصه کسب و کارهای نوپا )استارت انمعرفی تو -

 

 تاریخچه رویداد

یابان در نظر  هایی برای توان هایی که خدمات یا سرویس تِک با حضور جمعی از استارت آپ اولین دوره توان

های  معرفی خود، فرصتدر مجتمع رعد برگزار شد و کسب وکارهای نوپا ضمن  1396گرفته بودند، آذر ماه 

تِک با حضور در نمایشگاه  یابان را به اشتراک گذاشتند. دومین رویداد توان اشتغال و دورکاری مناسب توان

یابان  پذیری توان تِک و بر پایی پاویونی برای مطالبه حق دسترس کسب و کار در غرفه توان 8الکامپ و همراهی 

برگزار شد و استقبال برگزارکنندگان،  1397ی مورد نیاز، در تیر ماه افزارها افزارها و سخت به فضای وب، نرم

تِک که  بازدیدکنندگان و  صاحبان کسب و کارهای نوین بسیار امیدوار کننده بود. حال در سومین دوره توان

های ها و کسب و کار آپ شود، عالوه بر استارت های فعال حوزه معلولیت برگزار می با همراهی و همکاری انجمن

های تخصصی و بیان  موفق جمعی از فعاالن حقوق معلوالن با حمایت از این فعالیت تخصصی به ارایه مشورت

 پردازند.  مطالبات مخاطبان اصلی)جامعه هدف( می

  



 ویژگی این دوره

پذیری بیشتر به فضای وب جز با تعامل و همکاری فعاالن  استقالل اجتماعی افراد دارای معلولیت و دسترس

با همکاری و مساعدت سازمان نظام رو  شود، ازاین های حوزه معلوالن میسر نمی فناوری اطالعات و انجمن

 و دیجیتال اقتصاد های فناوری توسعه ستاد و ای کشور، ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ صنفی رایانه

مترمربع که در مقایسه با سال گذشته  200ای به مساحت  در غرفهتِک  سومین رویداد توان هوشمندسازی

 از:  بودعبارت  های این دوره شد، دیگر ویژگیبرگزار خواهد برابر افزایش داشت با کیفیت مطلوب 3

های مورد نیاز  های حوزه معلوالن و اعالم دسترسی های تخصصی انجمن تشکیل پاویونی مشورت .1

 و کارهای موفق یا نوپا یابان  به صاحبان کسب  توان

سازی شده یا کسانی که قصد دارند  ها و کسب و کارهای مناسب آپ برپایی نمایشگاهی از استارت .2

 کسب و کارشان را کنند.

 اند اندازی کرده یاب راه هایی که عزیزان توان آپ معرفی آستارت  .3

 تِک برگزاری کنفرانس خبری و تشریح نتایج رویداد توان .4

یابان با حضور پاحب نظران  ه نقش فناوری اطالعات در بهبود کیفیت زندگی توانبرگزاری برنام  .5

 های تخصصی و کسب و کارهای نوین  انجمن

ترین  تِک به موفق ترین کسب و کار و برگزیده رویداد توان اهدا جایزه مسؤولیت اجتماعی رعد به موفق .6

 آپ  استارت

 

 ها فهرست انجمن
برای ارایه  پاویون بخش در معلولیت دارای افراد حوزه فعال انجمن 25 حضوربا  کتِتوان دوره سومین

های حوزه افراد دارای  آغاز شد، هدف اصلی انجمنها  آپ وکارها و استارت های تخصصی به کسب مشاوره

پذیری آنها به  های متفاوت و توسعه دسترس معلولیت تغییر نگرش جامعه به موضوع افراد دارای توانایی

 های مورد نیازشان بود. وب، خدمات و سرویسفضاهای 

 ،حرکتی جسمیمعلوالن  ترکیبی بود از: تِک در این دوره از توان معلولیت دارای افراد با مرتبط های انجمن

 ...  و اوتیسم ناشنوا، نابینا، ،ذهنی



رها و شناخت بیشترکسب و کا موجب ها انجمن کارشناسان و مدیران پررنگ بسیار حمایت دوره این در

 قبل از ریزی برنامه با نمایشگاه فعالیت روز 4 طی عزیزان این  .یابان شد توان های توانمندی از ها آپ استارت

 رایزنی و گفتگو و نمایشگاه های بخش سایر در خود حضور با و بودند بازدیدکنندگان پاسخگوی شده مشخص

 موضوع به کشور مجازی فضای توجه و ملتعا زمینه الکامپ در حاضر وکارهای کسب وها  آپ استارت با

 فراهم آوردند. را معلولیت

 
 مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  .1

 ایران معلوالن هنری های آفرینش و علمی انجمن .2

 ایران معلوالن جامعه .3

 تهراناستان  نخاعی معلوالن ضایعات  انجمن .4

 پارس معلوالن انجمن .5

 ایران نابینایان انجمن .6

 ایران معلوالن ندای انجمن .7

 برنا انجمن .8

 ایران اس ام انجمن .9

 باور انجمن .10

 جانبازان امور و شهید بنیاد نخاعی آسیب مرکز .11

 ایران داون سندروم کانون .12

 معلولین فرهنگی دفتر .13

 برابر های فرصت آرمان انجمن .14

 امید ساحل آوران پیام انجمن .15

 عمل ذهنی معلوالن جامع مرکز .16

 ایران هموفیلی کانون .17

 توانا معلوالن کانون .18

 معلوالن حقوق از فاعد انجمن .19

 انجمن تخصصی معلولین ایران .20

 انجمن علمی کاردرمانی ایران .21

 انجمن نابینایان افق سبز .22

 آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه مرکز حرفه .23

 انجمن خانواده ناشنوایان ایران .24

 ایران( 11خیریه همگام )کمپین  .25

  



 ه فعالیت هر یکتِک و حوز های حاضر در سومین رویداد توان آپ لیست استارت

 هاناپ: هوش مصنوعی برای کمک به افراد ناشنوا .1

 آسا: تولید نوعی قاشق برای افرادی که لرزش دست دارند فن .2

 قصه: داستان صوتی برای افراد نابینا آی .3

 نسیم صحت راستین نصر: تولید تسهیل کننده حرکتی ویلچر .4

 آنالین: خدمات آزمایش و چکاپ در منزل آزمایش .5

 ها و خدمات مختلف ط افراد دارای معلولیت و سالمندان با سرویستوانیتو: راب .6

 پکنوما: تسهیل اشتغال افراد نابینا .7

 سازیتو: ایجاد سایت فروش محصوالت .8

 پذیر برای افراد دارای معلولیت پونز: معرفی امکان دسترس .9

 الندراپ: خدمات شست و شوی لباس با دریافت و ارسال رایگان .10

 جست و جوی کار در زمینه آی.تیپونیشا:  پلتفرمی برای  .11

 

  تِک و حوزه فعالیت هر یک لیست کسب و کارهای حاضر در سومین رویداد توان

ای به اپلیکشین خود برای افراد دارای معلولیت  چیلیوری: خدمات سفارش غذا که به تازگی افزونه .1

 تر از آن استفاده کنند اضافه کرده تا راحت

 کند ن که  افراد دارای معلولیت را استخدام میحامی سان: سرویس پشتیبانی تلف .2

ای به اپلیکشین خود برای افراد دارای معلولیت اضافه کرده تا  دیوار: پلتفرم خرید و فروش که افزونه .3

 تر از آن استفاده کنند راحت

 پازلی: پلتفرمی برای ساخت اپلیکیشن .4

 

 

 



 تِک بازدید مسؤوالن از غرفه توان

دید کردند و از نزدیک بازک تِ های مهم و بزرگی از غرفه توان یشگاه الکامپ شخصیتدر طول مدت برگزاری نما

 سازی شده برای افراد دارای معلولیت آشنا شدند. با خدمات مناسب

 :اهم نفرات بازدید کننده عبارت بودند از

 ای کشور رایانهیس سازمانی صنفی ئاثنی عشری رمحمدباقر جناب آقای  -

 و مدیر مسؤول ماهنامه تخصصی پیوستد مدیر  اجرایی الکام استارز آرش برهمن جناب آقای -

 دکتر انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهرانجناب آقای  -

 دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهورجناب آقای  -

 رئیس جمهور معاون اقتصادینهاوندیان محمد دکتر جناب آقای  -

 اطات و فناوری اطالعاتجواد آذری جهرمی وزیر ارتب دکتر محمدجناب آقای  -

 دکتر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعاتجناب آقای   -

 سردار حیدری فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگجناب آقای  -

 رئیس سازمان تأمین اجتماعی مصطفی ساالری دکترجناب آقای  -

 رئیس هیأت مدیره شرکت چارگون شاهین طبری مهندسجناب آقای  -

 جمهور رییس فناوری علمی معاون ستاری سورنا دکتری جناب آقا -

 جناب آقای دکتر رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات -

 

 

 
 



  

 
آرش » با حضورایشگاه نم 35در سالنتِک  نشست تخصصی توان در سومین روز از برگزاری نمایشگاه الکامپ 

 ژوبین» چارگون، شرکت مدیره هیأت رئیس «شاهین طبری» ،الکام استارز اجرایی مدیر «برهمند

 کارآفرینی «وحید رجبلو» سایت شمعدانی و سردبیر وب «رضا دشتی محمد» ،اسنپ عامل مدیر «بند عالقه

و موضوع  یه نمایشگاه الکامپ برگزار شدحاشتِک در  هیأت داوران انتخاب جوایز رویداد توان عضو و یاب توان

صاحب نظر عرصه فناوری اطالعات و فعاالن  6یابان و حکمرانی فناوری اطالعات در ایران از نگاه  جامعه توان

اجتماعی حوزه افراد دارای معلولیت مورد نقد و بررسی قرار گرفت، در ادامه مختصری از این نشست ارایه 

 شود: می

تِک اول جایزه سوم را برنده شد، بعد کارهای  که در توان : وحید رجبلوگفت نشست نای در برهمند آرش 

 گذاری هست. مختلفی انجام داد و االن در راند اول سرمایه

o دهد؟ انجام باید کاری چه گیرد می کارآفرینی به تصمیم که معلولیت دارای فرد یک تو نظر به جان وحید 

 ه مدرسه استثنائی برم، به من گفته بودند که در مدارس عادی اذیت : هیچوقت دوست نداشتم بوحید رجبلو

ها را اصالح کنم. کارآفرینی هم همینطور است،  خواهم شد، اما من خواستم که به این مدارس بروم و آزار و اذیت

که ام  استعداد افراد در ذهن و فکرشان است، نه در جسمشان، که معلولیت مانع شود. من بارها عنوان کرده

 خیریه نیستم و به دنبال بیزینس هستم.

 زنیم افراد به  یاب حرف می : باالترین چیزی که در ذهن من است این است که وقتی از توانشاهین طبری

یاب  گویند توان بیفتند و این استریو تایپ تغییر کند. یکی از اهداف ما این است که وقتی می« وحید رجبلو»یاد 

کنند، هم این مشکل را دارند و تصور  د بیفتیم. افرادی که برای کسب و کار مراجعه میبه یاد یک انسان توانمن

 دهند. شوند، تغییر عقیده می صحیحی از توانایی افراد دارای معلولیت در نظرشان نیست. وقتی آشنا می

o :است این قعیتوا ولی. دهیم می انجام...  کار کنیم پذیر دسترس اگر که دارد وجود دیدگاهی همیشه برهمند 

 این مدرن کارهای و کسب برای چرا گیرد، انجام کاری دارد، احتیاج موضوع این به جامعه از درصد 10 وقتی که

 ه است ؟بیگان آنقدر مفهموم

 رسانی نیاز است و باید  گردد. اطالع کنم، مقداری به مسؤولیت جاهای مثل رعد برمی :فکر میبند ژوبین عالقه

ی از کشورهای دنیا این موضوع جا افتاده است. یکی از کارهای که شرکت ما باید انجام سازی شود. خیل فرهنگ



نشین شوند و باید بتوانند، عادی  پذیری این است که باید بدانیم این افراد نباید خانه بدهد به غیر از دسترس

یست. شرکت ما چنین اسنپ برای افراد دارای معلولیت مهم است، اما کافی ن "اِپ"زندگی کنند. امکانات 

 کنیم که این افراد احساس مفید بودن داشته باشند. امکاناتی را فراهم می

o اید، مهمترین عاملی که نیاز است، ما با  شما هم کاربر هستید و هم کارآفرینی کرده برهمند: آقای دشتی

ها حضور ندارند و این  گیری کنم معلوالن آنقدر که باید در تصمیم این حوزه آشنا شویم، چیست؟ من فکر می

 شود، نیازها در نظر گرفته نشوند، این درست است؟ باعث می

 گیری نیستند. ذهن جامعه باید آماده باشد.  : من معتقد نیستم، معلوالن در عرصه تصمیممحمدرضا دشتی

نه شود. اول فرد دارای معلولیت باید به حقوق شهروندی خود آشنا باشد. حقوق افراد داری معلولیت باید نهادی

 سازی جامعه کمک کنیم، جامعه باید به حقوق افراد دارای معلولیت آگاه شود. باید به آگاه

o وحید جان شما عالوه بر پیگیری امور خود به امور مربوط به افراد دارای معلولیت نیز کمک برهمند :

 اید، چرا؟ کرده

 ا مد نظر قرار بدهم، بعد خانواده و بعد خودم. ام که اول جامعه ر : همیشه این دیدگاه را داشتهوحید رجبلو

 این احساس مسؤولیت اجتماعی همیشه با من بوده است.

o ها به  کنی این حمایت ها واقعی نبوده، فکر می ها آمدند با تو عکس گرفتند و رفتند. حمایت : خیلیبرهمند

 درد میخورد یا نه؟

 برند من مشکلی ندارم. نگاه من به  یا منفعتی می کند ها خوشحالشان می کنند این عکس : اگر فکر میوحید

 تواند در جامعه تغییر ایجاد کند. ها اینگونه است که همین یک عکس چقدر می عکس این 

o های بعدی حذف شد. اصالح این موضوع  های اسنپ در مورد نابینایان در آپدیت : یکی از قابلیتسوال حضار

ای  توانند استفاده کنند. آیا برای برقراری مجدد آن برنامه د زیادی میبرد، اما در عوض تعدا زمان خیلی کمی می

 دارید؟

 جا و درستی است. ولی واقعیت این نیست که فراموش شده است. یک امکانی را  : نکته بهبند ژوبین عالقه

افراد ناشنوایی بینند. این برای  که راننده و مسافر شماره همدیگر را نمی "تماس امن"فراهم خواهیم کرد به نام 

ها برگشته و  کردند، فراهم نیست که اصالح و امکان تکس فراهم شد. در اِپ اندروید دسترسی که تکس ارسال می

 .است کار دستور در نیز ios در

o زنیم یکی از نکات این است که ما یک رسانه ملی داریم و نقش  سازی حرف می د: وقتی از فرهنگبرهمن

نیست که در قوانین استخدام این سازمان منع استخدام برای افراد دارای معلولیت  مهمی دارد. ناراحت کننده

 وجود دارد؟

 ایم و به همین دلیل این ارتباط برقرار کردن  یاب را از سایر افراد جدا کرده : ما در جامعه، توانشاهین طبری

ها در ارتباط باشند، چشمشان عادت  یاب شود. اگر فرزندان ما از کودکی با توان ها، آموزش داده نمی یاب با توان

سازی کمک  رسانه ملی ببینند به این فرهنگکند و برایشان غیر طبیعی نیست. اگر فرد داری معلولیت را در  می

 بزرگی است. افراد دارای معلولیت به خوبی توانایی انجام کارها را دارند.



 تِک نشست خبری سومین رویدادتوان

 
 

 

 

 

 

 

 

حاضر در های  ها و خبرگزاری رسانهنفر از خبرنگاران حوزه فناوری اطالعات و سرویس اجتماعی  18باحضور 

تِک با حضور منصوره پناهی مدیرعامل مجتمع آموزشی  کامپ کنفرانس خبری رویداد تواننمایشگاه ال

نیکوکاری رعد و مهندس شاهین طبری رئیس هیأت مدیره شرکت چارگون  و عضو دائمی دبیرخانه رویداد 

 تِک برگزار شد.  توان

سانه تشریح شد، اهم مطالب تِک برای اصحاب ر ترین اهداف برگزاری سومین رویداد توان در این نشست مهم

 این نشست خبری به شرح زیر است:

 به خطاب تِک کنفرانس خبری توان در حضور ضمن مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد منصوره پناهی، مدیرعامل 

 در معلوالن حضور  عدم به اطالعات فناوری عرصه فعاالن از تعدادی پیش سال چند: گفت خبرنگاران

ریزی  را برنامه تِک توان و کامپیوتر اشاره کردند و با الگو قرار دادن الکامپ، رویدادی با نام الکترونیک نمایشگاه

تِک زده شد، سال  و اولین دوره آن را در مجتمع رعد برگزار کردند، پس از آنکه استارت اولیه رویداد توان

امسال در دل الکامپ در یک  و دادند فضایی ما به الکامپ نمایشگاه نارک گذشته در یک فضای محدود در 

https://raad-charity.org/


یابان مطابق دیگر  متری این امکان را در اختیار ما گذاشتند که مشارکت و حضور توان 200فضای 

 کنندگان دیده شود. شرکت

رسان به جامعه  های خدمات آپ ، افزود: در این دوره استارتتِک رویداد توان وی با اشاره به هدف از برگزاری

یابان و کسب و کارهایی که در این حوزه فعال هستند و در حوزه فناوری خیلی مؤثر بودند و با  توان

 پذیری دسترسی فناوری؛  زیرا دارند، حضور امسال تِک توان محصوالتشان زندگی را برای آنها راحت کردند، در 

 استقالل و امنیت را برای افراد دارای معلولیت به ارمغان آورده است. اجتماعی، امور در مشارکت جامعه، به

های تخصصی حوزه معلوالن در  مدیرعامل مجتمع رعد با اشاره به همکاری جمعی از انجمن

انجمن فعال مدافع حقوق معلوالن دعوت کردیم تا عالوه بر مشارکت  25، گفت: ما از کتِ توان رویداد  برگزاری

 و کارها و کسب اطالع به را مخاطبانشان مطالبات و انتظارات حضورشان با تِک نمایشگاه توان در برگزاری

 .سازند فراهم ولیتمعل دارای افراد برای را الکترونیک پذیری دسترس زمینه و برسانند ها آپ استارت مدیران

 تعداد از سوالی طرح با تِک رویداد توان پرداز ایده و شرکت چارگون هیأت مدیره رئیس مهندس شاهین طبری

 با آنها نفر میلیارد یک کنند، می زندگی دنیا در که انسانی نفر میلیارد 8 از: گفت جهان، در معلوالن جمعیت

های زیادی هم دارند،  ها اگرچه مشکالت زیادی دارند، اما توانمندیاین. دهند می ادامه را خود زندگی معلولیت

 کند. تر  گوید که زندگی را برای این جمعیت یک میلیاد نفری آسان یی سخن می ها تِک درباره فناوری توان

گیری دارند،  ی چشم العات و ارتباطات توانمندیابان در عرصه فناوری اط وی با اشاره به اینکه برخی از توان

تِک باید نگاهی و  وکار خودشان هستند و توان یابان حضور دارند که مدیر کسب  گفت: کسانی در جمع توان

کنند زندگی را برای خودشان و  نگرشی که به آنها وجود دارد را عوض کند، آنها افراد موفقی هستند، سعی می

 تر کنند. ل خودشان هستند، راحتکسانی که در شرایط مث

 از یکی وقتی: گفت کنند، استفاده یابان باید از حقوق قانونی و یکسان با دیگران  با بیان اینکه توان طبری

 شدن گرفته نادیده از انتقاد ضمن نباشید، یاب توان که است این سیما و صدا در استخدام شروط

وری کرد، دیگر چگونه یادآ. باشند خوبی بسیار گویندگان توانند یم آنها از بسیاری درحالیکه هایشان توانایی

آپ ایجاد کنند. در صورتی که بسیاری از آنها  توانند استارت شود که یک فرد دارای معلولیت می باورشان می

ها حمایت  آپ بزنند، از ناشنوایی و نابینایی و دیگر معلولیت عالقه دارند راجع به مشکالت خودشان استارت

 کنند.

سازی  تِک امسال، گفت: این رویداد نیازهای معلوالن را با هدف مناسب  های توان وی با اشاره به ویژگی

بخش حاضر شدیم تا ضمن  3کند و امسال در  ها منتقل می آپ ها، خدمات و محصوالت به استارت سرویس

ها منتقل کنیم و  آپ ان را به استارتهای آنها، نیازهایش آپ یابان و معرفی استارت معرفی خدمات خود به توان

 سازی کنند. های خود را برای معلوالن مناسب آنها سرویس

 آنها برای ها دسترسی و خدمات سازی ساده با  :گفت یابان، توان نفری میلیارد یک جمعیت بر تاکید با طبری

 .دهند گسترش را خود خدمات بتوانند تا شود می فراهم ها آپ استارت برای فرصتی

 رعد پوشش تحت یاب توان چندنفر که دیجیاتو خبرنگار به پاسخ در منصوره پناهی در قسمت پرسش و پاسخ

های فنی  و به صورت رایگان از آموزش  هزار نفر در رعد کسب مهارت کرده 6  از بیش امروز تا: گفت  هستند؟

یاب در مقاطع کاردانی و  همچنین در مرکز علمی کاربردی رعد دانشجویان توان اند. ای استفاده کرده و حرفه
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کنند و ما نیز همراه با پیشرفت تکنولوژی و فاصله گرفتن از تفکرات سنتی که  کارشناسی رایگان تحصیل می

روز و نیازهای  هی ب ها دانستند، سعی کردیم تا آنها را با آموزش یابان را از فضای جامعه و دیگران جدا می توان

 آینده آشنا کنیم تا در آینده بتوانند کسب و کار خود را ایجاد کنند.

 نشین گوشه را آنها معلوالن به سنتی نگاه غلبه متاسفانه: داد توضیح دیجیاتو خبرنگار به ادامه در نیز طبری

اشته باشند و نگرش د را خود کار و کسب جامعه در بتوانند که دانند نمی خود حق آنها که نحوی به کرده

 یابان خود را از دیگران جدا بدانند. آمیز سایرین و نادیده گرفتن توانمندی آنها، موجب شده تا توان ترحم

 مؤسس «حمیدرضا محترم» و «توانیتو» آپ استارت مؤسس «وحید رجبلو» به اشاره با او 

 که یابانی توان: گفت اند، بوده موفق خود های آپ استارت اندازی راه در که «رتو تهرانناشنوایان پ» آپ استارت

 راهی دنبال به و اند داشته نظر در را خود مشکالت بیشتر اند کرده خود آپ استارت اندازی راه به اقدام تاکنون

 .کنند مرتفع را خودشان مشکالت خودشان تا اند بوده

ترین کسب و  تِک فردا مراسم اهدا جایزه مسؤولیت اجتماعی رعد به موفق توان ست در ادامه فعالیت گفتنی

های برتر این  آپ شود و استارت یابان داشته، اعطا می کاری که بیشترین تأثیر را در بهبود کیفیت زندگی توان

. این مراسم ساعت شود یاب موفق اهدا می ای به یکی از اعضا خانواده توان شوند. همچنین جایزه دوره معرفی می

 شود. نمایشگاه الکامپ برگزار می 35در سالن  14
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ک در تِ سومین رویدادتوان

 هارسانه

 

  



 روزنامه شرق  27/04/98روز پنجشنبه در  3تک  چاپ پوستر رویداد توان -

 

 

 
 در روزنامه اطالعات 27/04/98در روز پنجشنبه  3تک  چاپ پوستر رویداد توان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3تِک توانخبرگزاری جهت پوشش خبری کنفرانس خبری رویداد  14دعوت از  -
 خبرگزاری ردیف

 روزنامه فناوران اطالعات 1

 ایسنا 2

 دیجیاتو 3

 خبرگزاری مهر 4

 فارس 5

 ماهنامه پیوست 6

 ویژه نامه الکامپ 7

 اقتصاد شهر 8

 پرداخت ایده آل 9

 خبرگزاری ایرنا 10

 سیمخبرگزاری ن 11

 خبرگزاری اقتصادی ایران 12

 خبرگزاری کار)ایلنا( 13

 خبرگزاری ایسنا 14

 3تِک های مختلف جهت پوشش خبری کنفرانس توان خبرگزاری خبرنگار از 18حضور  -

 

 
 در روزنامه صبح اقتصاد 29/04/98تک روز شنبه چاپ متن خبر نشست و رویداد توان -

   



 ی سی تیانتشار خبر کنفرانس در سایت عصرآ -

 

 

 
 

 

 انتشار خبر کنفرانس در سایت دیجیاتو -

 

-  

 

 

 



  تک در خبرگزاری ایسنا انتشار خبر توان -

 

 

 

 

 
 ZoomiTدر سایت  تِک توانانتشار خبر رویداد 

 

 

 
 



 تِک و معرفی برگزیدگان سومین رویداد توان رعدمجتمع  جایزه مسؤولیت اجتماعی

ترین  تِک معرفی موفق اد توانهای جنبی روید برنامهیکی از 

کسب و کار که با فعالیتش نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی 

به رویداد آپ برتر  استارتآن در کنار است و یابان ایفا کرده  توان

به  یاب توانکننده از خانواده یک  مؤثرترین فرد حمایت همراه

زارشی از این مراسم شود در ادامه گ نمادین تجلیل میصورت 

 شود: ارایه می

های کسب و کار برتر، مؤثرترین  جایزه در بخش 3در این مراسم 

که توانست جایزه « ویتانا»ها موفق اهدا شد. در ابتدا مراسم شرکت  آپ یاب و استارت حامی خانواده توان

آپ  ها نیز استارت آپ ختصاص دهد، معرفی شد. در بخش استارتمسؤولیت اجتماعی مجتمع رعد را به خود ا

نسیم صحت " و «دکتر حیدری» آپ دوم به استارت ،«محمد مجددی»یبه طراح «آنالین آزمایشگاه» سوم به

رضا  حمید» یاب ناشنوا آپ برتر به توان برای طراحی ویلچر ارزان قیمت برقی و استارت "راستین نصر

  در رفع نیازهای ناشنوایان اختصاص یافت. جایزه تقدیر از خانواده آپ هاناپ تارتاس برای طراحی «محترم

سایت شمعدانی و یکی از فعاالن دفاع  سردبیر وب «محمد رضا دشتی» برادر «ابراهیم دشتی» یاب نیز به توان

 از حقوق افراد دارای معلولیت اهدا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 رویداد دستاوردهای 

 تکتوان

 

 

 

 



ها و کسب و کارهای حاضر در  آپ ها و مذاکرات کارشناسی با استارت نتایج مالقات

  الکامپ

کام استارز بسیار چشمگیر بود به نحوی که تعداد های نمایشگاه ال آپ در میان استارت تِک توانغرفه  حضور 

کردند، آنچه در  زیادی از مردم با مراجعه به کانترهای این غرفه از کارشناسان پاسخ سؤاالت خود را دریافت می

 کند:  ادامه مشاهده خواهید کرد بخشی از عملکرد بازدیدکنندگان را بیان می

 ها رها ، استارتاپمذاکره با کسب وکابازدید و  1500روزانه   -

های  )در این بازدیدها به پرسش تِک توان کانترکننده از نفر بازدید 500روزانه بیش از بازدید  -

 مند توزیع شد( های همکاری داوطلبانه بین نفرات عالقه نیز فرمو بازدیدکنندگان پاسخ داده شد 

موفق شدند  ،تکمیل فرم مالقات وکارها و  تِک با مراجعه به کسب کننده غرفه توان های مذاکره گروه -

 .را شناسایی نمایندخدمات  ها و سرویس پذیر کردن به دسترس مند عالقهشرکت  127

توانمندسازی افراد دارای معلولیت  از فرآیند خود را برای حمایتشرکت تمایل  21 در مدت برگزاری  -

 .اعالم کردند

یابان به صورت داوطلبانه ابراز  توانه اشتغال در زمین کسب و کار 47 تِک  در زمان برپایی غرفه توان -

 عالقه کردند.

 .دادندقول همکاری  مؤسسه آموزشی برای تکمیل چرخه آموزش به روز افراد دارای معلولیت 49  -

توانشان باشد را حد خدماتی که در  ،رعداهداف مجتمع بعد از آشنایی با رسان  خدماتشرکت  23  -

 . خواهند دادارائه 

های حاضر در نمایشگاه الکامپ توانستند با  رعد طی بازدید از شرکتشده مجتمع  حمایت اشتغالتیم  -

دعوت  های آتی یا همکاری تِک توان غرفه بازدید از برایو آنها را ترغیب  نمودهشرکت مذاکره  70

 نمایند.

 

 

 

 

 



 ها ک نمایشی از توانمندیتِ توان

 11حوزه تکنولوژی و معلولیت با هم سنخیتی نداشته باشد اما شاید اگر بدانید که  2شاید در نگاه اول 

 نگاهتان به این مساله تغییر کند. ،این دوره شرکت کردند کتِ کسب و کار در توان 4آپ و   استارت

نمایشگاهی است که به همت خیریه رعد امسال برای سومین بار برای معرفی کسب و کارهایی که  تِک توان

 اند برگزار شد.  سازی شدند یا توسط آنها ایجاد شده برای افراد دارای معلولیت مناسب

انجمن حوزه افراد دارای معلولیت به کسب و کارهایی که  25با همراهی  تِک در نمایشگاه الکامپ امسال توان

پ و کسب و کار از جمله دیوار آاستارت 11مشاوره داد. همچنین  ،پذیر کردن کار خود هستند به دنبال دسترس

 و چیلیوری و پونیشا به معرفی خدمات خود برای افراد دارای معلولیت پرداختند.

نالین یک آزمایشگاه آشرکت کرده است. آزمایش  تِک هایی است که در توان پآاز استارت آزمایش آنالین یکی

سیار است که افراد دارای معلولیت که به هر دلیلی امکان رفتن به آزمایشگاه برای انجام چکاپ را ندارند 

 ن بهره مند شوند.زمایش و بدون پرداخت هزینه ایاب ذهاب از امکانات آآتوانند تنها با پرداخت هزینه  می

پ که خدمات آ امسال شرکت کرد. این استارت تِک همچنین الندراپ کسب و کار دیگری است که در توان

ورده است که بدون این که نیاز داشته باشند از آبان این امکان را فراهم ای دهد برای توان شست و شو را ارائه می

 پ بسپارند.این اِخانه خارج شوند البسه خود را برای شست و شو به 

توانیتو بود. توانیتو که توسط وحید رجبلو یکی از داواران  ،امسال شرکت کرد تِک پ دیگری که در توانآ استارت

ایجاد شده در اپلیکیشن و سایت خود امکانی را  ،یاب است امسال که خود یک توان تِک توانانتخاب جایزه 

وانند از خدمات درمانی و عمومی متناسب با شرایط جسمی خود ورده است که افراد با نیازهای خاص بتآفراهم 

 است. ،ی ارائه خدمات در منزل این افراد یا محل کار خدمات دهنده مند شوند. توانیتو در واقع سامانه بهره

ساز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است هم  امسال سازیتو که یک فروشگاه تِک همچنین در توان

ثار هنری مانند نقاشی، معرق یا آاند و  یابان در خانه به خود اشتغالی رسیده ری از توانشرکت کرد. بسیا

 برای خود فروشگاه آنالین بسازند "سازیتو"توانند از طریق سایت  کنند که می مجسمه تولید می

است  امسال شرکت کرد. هاناپ که اپی تِک توانهایی است که در  پآ هم یکی از استارت "هاناپ استارت"

این امکان را برای افرادی که به هر دلیلی ناشنوا و محترم که ناشنوا است ایجاده شده رضا  حمیدقای آتوسط 

اورده که با استفاده از هوش مصنوعی و بدون نیاز به فرد ثالث با دیگران ارتباط برقرار کنند و آ فراهم ،هستند

 صداها را توسط هاناپ تشخیص دهند.



 

 "قاشق هوشمندی"امسال شرکت کرد. فناسا  تِک پی است که در توانآ دیگر استارت "ناساف"فناوری هوشمند 

ورده آرا برای آن دسته افرادی که به علت بیماری یا معلولیت دچار لرزش دست هستند این امکان را فراهم 

 است که بدون مشکل و به صورت مستقل غذا میل کنند. 

یریه رعد بود. پازلی که سایتی برای ساخت اپلیکیشن است در سایت امسال همراه خ تِک پازلی هم در توان

ها صدای آن را بشنوند و از  توانند با لمس محتوا و جمله ورده است که افراد نابینا میآخود این امکان را فراهم 

 امکانات این سایت استفاده کنند.

توانند با روشن  ورده است و افراد نابینا میآاپلیکیشن دیوار نیز چنین امکانی را برای کسب و کار خود فراهم 

 از محتوای سایت استفاده کنند. "تاک بک"افزوده و کردن 

 

امسال به دعوت خیریه رعد شرکت کرد. ای قصه این امکان  تِک توانآی قصه یکی دیگر از اپ هایی بود که در 

قصه شنیدن دارند می توانند با استفاده از را فراهم اورده است که کودکان نابینا که عالقه به داستان خواندن و 

 ای قصه داستان مورد عالقه خود را گوش کنند.

امسال شرکت کرد. بسیاری از افراد دارای معلولیت که قصد  تِک توانپونز هم یکی اپلیکیشنهایی بود که در 

پذیر شده است.  تفریح دارند با این مشکل مواجه هستند که نمی دانند چه محل هایی برای ان ها دسترس

 پونز این امکان فراهم اورده که اماکنی که برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر شده اند را نمایش می دهد.

یکی از مشکالت افراد دارای معلولیت عدم وجود کار است اما شرکت حامی سان این مشکل را برای بسیاری از 

امسال  تِک توانیز یکی از کسب و کارهایی است که در افراد دارای معلولیت حل کرده است. حامی سان  ن

شرکت کرد. حامی سان که یک مرکز تماس است برای افراد دارای معلولیت این امکان را فراهم اورده که در 

 این شرکت مشغول به کار شوند و به اشتغال آنها کمک کرده است.

 


