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سمینار جوملا، برای دومین بار در ایران به همت گروه جوملا فارسی (مترجم برگزیده جوملا در ایران)
،OSM و Joomla برگزار شدو این برنامه رسما به عنوان روز جوملا در ایران، و با مجوز و نظارت تیم

در تاریخ 25 آبان1391 در کرمان برگزار گردید...
روز جوملا، یک گردهم آیی محلی یا منطقه ای به منظور ایجاد فرصتی برای آشنایی، یادگیری و تبادل  

دانش کاربران و توسعه دهندگان سیستم مدیریت محتوای جوملا و کمک به گسترش آن است.
از جمله برنامه هایی که در این روز برگزار شد می توان به سخنرانی و ارائه پیرامون موضوعات  

گوناگون مرتبط با جوملا، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های جانبی اشاره کرد...

در کنار این سمینار اولین جشنواره وبسایت های جوملایی در جهان نیز برگزار گردید که در آن تعدادی از
وبسایت های طراحی شده توسط گروه آشیانه پارس نائل به کسب مقامات بسیار گردید...

وبسایتهای شرکت داده شده توسط ما حدود 10 مورد بوده که سعی شده بود در هر دسته موضوعی  
جشنواره، یک تا دو مورد از وبسایت ها معرفی شود، که به لطف پروردگار درصد بسیار بالایی از آنها

برگزیده جشنواره جوملا شدند...

در ذیل عنوان وبسایت های برگزیده و همچنین مقام کسب شده به اطلاع شما گرامیان میرسد :

کسب مقام اول ، وبسایت شرکت فن آوا  گروه پورتال سازمانی          
  کسب مقام دوم  ، وبسایت دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری

گروه پزشکی و سلامت    
  کسب مقام اول ، وبسایت آموزشی و سلامت دکتر محمد نژاد  
ف، فرهنگ و هنرگروه معار    
  کسب مقام اول ، وبسایت باشگاه شاهنامه پژوهان  
گروه خبری و رسانه    
  کسب مقام دوم ، وبسایت موسسه مثبت اندیشان آریایی  
گروه علمی و آموزشی    
  شایسته تقدیر ، وبسایت شرکت بازرگانی آوین صنعت  
گروه وبسایت های برتر    
" معرفی و برگزیده شد...برترین برترین ها " و همچنین " برترین صفحه اصلی  ، به عنوان " وبسایت داده پردازی فن آوا  
 

      
لوح های تقدیر کسب شده از جشنواره جوملا :

  [widgetkit id=9]  
 مراجعه گردد....وبسایت رسمی جشنواره جوملابرای اطلاعات بیشتر به     
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