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مارتحا مالس و  اب 

ياهدرواتـسد هاگـشیامن  یـشهوژپ و  یملع - هراونـشج  هرود  نیمود  يرازگرب  همان  هویـش  " ت " شخب زا  دنب 1  يارجارد 
يربهار ماظنریز  هرامش 8  همانرب  ماجنا  روظنم  هب  خروم 99/02/03 و  هرامش 355/420  هب  يزومآ  شناد  ياهارس  شهوژپ 

خروم هرامـش 219320/400   همان  دانتـسا  هب  خروـم 3/2/99 و  هرامـش 116/140  همانـشخب  عوضوم  یتیبرت  تیریدـم  و 
تسویپ هب  يزومآ ؛  شناد  ياهارس  شهوژپ  یسیوندک  يروشک  بطق  زوجم  رب  ینبم  هطسوتم  شزومآ  تنواعم   97/10/29

. ددرگ یم  لاسرا  ارجا ، تهج  يزومآ  شناد  ياهارس  شهوژپ  یسیوندک  يروشک  تاقباسم  هرود  نیموس  همان  هویش 

 

 

 

    

ییاشاپ رفعج 
یقرشناجیابرذآ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لکریدم 

یمرکا روشاع  فرط  زا 
هطسوتم شزومآ  نواعم 

شرورپ شزومآ و  ترازو   : تشونور

یلاعت  1800/122609/403هرامش :همساب 
1399/11/08خیرات :

5138664611 یتسپدک :   - 04135566795 سکاف :   - 04135569992 نفلت :  یماظتنا     يورین  نابایخ  یبونج ، شترا  نابایخ  زیربت ، سردآ : 



 

 (   1صفحه ) 

 باسمه تعالی 

 ین دوره مسابقات کشوری م وس شیوه انمه 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  کدنویسی 

تحصیلی 
   1399- 1400 رد سال 

 

 

 

 

 



 

 (   2صفحه ) 

 الف ـ مقدمه : 

به فناوری با علوم کامپیوتری  برنامه های روز دنیا،  ارتباط هستند و خصوص  فناوری تمامی  نویسی در  خته است.  های زندگی ما را متحول ساجنبه   این 

های علوم رایانه،  . با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری ما استهای محیط اطراف  تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر تمامی    واساسی    یکدنویسی مهارت

لذا به    .نویسی استاصول برنامه   این آشنایی، آموزشهای  از راه یکی  ها آشنا شوند و  این فناوری آموزان نیز بیش از گذشته باید با نحوه کارکرد  دانش 

 است.  ضروری مسابقات کدنویسی برگزاری سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه،  توسعه و غنی  ایجاد،منظور 

 ب ـ اهداف : 
 آموزانو کدنویسی در بین دانش  الگوریتمی تفکر  فرهنگاشاعه  .1

 نویسی   ان در زمینه برنامهآموزدانش   های خالقیت و   هااستعداد شناسایی .2

   های مختلفمحیط  های کاربردی  برای در جهت توسعه برنامه  های روزآموزان با فناوری آشنایی دانش  .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات :

به صورت ؛  لی مقابله با کروناهای ابالغی ستاد مرعایت دستورالعملاستانی و کشوری با توجه به لزوم  مرحله منطقه ای،    سه این مسابقات در   .1

علمی  غیرحضوری دوره جشنواره  دومین  برگزاری  بخشنامه  در  مندرج  اجرایی  تقویم  مطابق  پژوهش    – ،  دستاوردهای  نمایشگاه  و  پژوهشی 

 برگزار می گردد.  99/ 3/9مورخ  355/420سراهای دانش آموزی به شماره 

توسط پژوهش سرای دانش آموزی   نامه،بخش این  6تا  1شماره راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های   5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .2

تعیین شده در جدول   سهمیهو    هرگرایش راهنمای  6بخش   مندرج در  داوری و بر اساس نمون برگ های  معاونت متوسطه منطقه نظارت با و منطقه

 گردد.  می برگزارذیل، 

 نظارت با  و  استانی های  توسط قطب  بخشنامه، این   6تا    1ع پیوست های شماره  راهنمای هر گرایش موضو   5خش مرحله استانی مسابقات وفق ب .3

 راهنمای  6بخش   مندرج در  داوری  و بر اساس نمون برگ های استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری  و نظارت محترم کارشناس

 . گردد می رتعیین شده در جدول ذیل، برگزا سهمیهو  گرایش هر

با نمون    مطابق ،  توسط قطب کشوری  بخشنامه،  این  6  تا  1  شماره   های  پیوست  موضوع  گرایش  هر  راهنمای  5  بخش  وفق  مسابقات  کشوری  مرحله  .4

 برگزار می گردد. ش و در صورت تامین اعتبارات الزم ایگر هر  راهنمای 6  مندرج در بخش داوری  برگ های

 
 

 

 فردی /گروهی  گرایش مسابقه  ردیف 
دوره دوم  

 ابتدایی 

دوره اول  

 متوسطه

دوره دوم  

 متوسطه نظری 

دوره دوم متوسطه فنی  

 و حرفه ای و کاردانش 
 راهنما

1 
 ایهای رایانهساخت بازی 

 در محیط اسکرچ
 1پیوست   - - 4 4 نفره  2انفرادی یا تیم 

2 
 نویسی ویندوز برنامه

 یالگوریتمبا تفکر 
 2پیوست   3 - نفره  2تیم 

3 
طراحی نرم افزار و بازی تلفن همراه 

 App Inventor در محیط
 3پیوست   - - 3 - نفره  2انفرادی یا تیم 

 4پیوست   3 3 - نفره  2انفرادی یا تیم  کدنویسی برای کنترل سخت افزار  4

 5پیوست   3 - نفره  2انفرادی یا تیم  مسیریابربات  5

6 
های بومی ی تولید برنامهنویس برنامه

 بر روی سیستم عامل اندروید
 6پیوست   3 - نفره  2انفرادی یا تیم 



 

 (   3صفحه ) 

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ت ـ

ذکر   مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی   توسط مدیر پژوهش سرای دانش آموزی  و  برگزیدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذیل

ش و نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سرای قطب استانی  راهنمای هر گرای  4شده در بخش  

در سامانه   "کمیته اجرایی منطقه"پس از ورود با نقش    پژوهش سرای دانش آموزی منطقهمعرفی می گردند. همچنین ضروری است مدیر    کدنویسی

 معمول نمایند. جشنواره،جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله استانی را  اقدامات الزمهمگام، 

ر  طو نمون برگ زیر به  تحصیلی    دوره  هر  برای" کدنویسی برای کنترل سخت افزار "و      "در محیط اسکرچ  ایرایانه  هایبازیساخت  "  هایدر گرایش  :1تذکر

     مجزا تکمیل گردد.

 

 ی شرکت در مرحله استانی ن منطقه ای برامعرفی برگزیدگانمون برگ 

 منطقه:                          نام پژوهش سرا:                                                        گرایش :                    استان:                   

 عكس  منطقه امتیاز در تماس فنتل پایه تحصیلی  نام و  نام خانوادگی  کد ملی  دوره کد اثر دوره تحصیلی  

        

     

       

     

       

     

       

     

 نام و نام خانوادگی 

 مسئول کمیته داوران 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 منطقهیت آموزش و پرورش مدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 



 

 (   4صفحه ) 

 ث ـ معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقات :

به همراه تمامی توسط کارشناس محترم نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان    و   برگزیدگان مرحله استانی مطابق نمون برگ ذیل 

راهنمای هر گرایش و نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی به اداره کل آموزش و    4ذکر شده در بخش    مستندات مورد نیاز آثار

فی معر تبریز( 3هش سراهای دانش آموزی مستقر در پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه )قطب کشوری کدنویسی پژوآذربایجان شرقی استان پرورش 

 "کمیته اجرایی استان "پس از ورود با نقش استان  امور پژوهش سراهای دانش آموزی  نظارت و پیگیری می گردند. همچنین ضروری است کارشناس 

 جشنواره، معمول نمایند.  کشوریدر سامانه همگام، اقدامات الزم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله 

  پرتال   به   است  ضروری   آموزشی،   محتواهای   از  استفاده   و   مسابقات   اجرای   روند   در   احتمالی  تغییرات  و   اخبار  آخرین  از   اطالع   کسب   جهت   :1تذکر  

یا با شماره تلفن     مراجعه   codenevisi.src.medu.irسایت قطب کشوری کدنویسی    یا  src.medu.ir  آموزی  دانش   سراهای   پژوهش   کشوری

 .تماس حاصل نمایید 041ـ  35539977

ر  طو نمون برگ زیر به  تحصیلی    دوره  هر  برای" کدنویسی برای کنترل سخت افزار "و      "در محیط اسکرچ  ایرایانه  هایبازیساخت  "  هایدر گرایش  :2تذکر

     مجزا تکمیل گردد.

 

 معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری نمون برگ 

 گرایش :                                                                                  نام استان:           

 عكس  امتیاز در استان تلفن تماس پایه تحصیلی  نام و  نام خانوادگی  کد ملی  کد اثر دوره تحصیلی  

 

       

     

       

     

       

     

       

     

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی  استانیسرای قطب  مدیر پژوهش

 

 تاریخ وامضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه استان 

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 

 امضاتاریخ و 

 



 

 (   5صفحه ) 

 1   پیوست

 

 اسکرچ  ردمحیط ای اهی رایاهنی راهنمای ساخت باز

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی    کدنویسیین دوره مسابقات کشوری م وس 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 

 



 

 (   6صفحه ) 

 مقدمه :  .1

ه به  جریان برنامه نویسی به آن دست مییابند. با توج خودشکوفایی از نگاه روانشناسان، مهم ترین و واالترین نیاز انسانی می باشد که کودکان در 

.  رسدضروری به نظر می   ، نویسیهای جدید و جذاب جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با برنامهاستفاده از روش  ؛نویسیهای فرآیند برنامه  سختی

 آموزش اصول برنامه نویسی به کودکان است. یک خط کدنویسی(  با هدف اسکرچ یک محیط برنامه نویسی تصویری )بدون نیاز به حتی  

 کنندگان :  شرکت  شرایط .2

سامانه همگام و طبق زمانبندی مشخص   می توانند از طریق پنل کاربری خود درمتوسطه  اول  ابتدایی و    دوم  های  دورهتمام دانش آموزان  

اره  به شمپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی    -دوره جشنواره علمی  دومینشده در تقویم اجرایی بخشنامه برگزاری  

 نمایند.  نام  ثبت نفره  2یا تیم  انفرادیصورت  به ، 3/9/99مورخ  355/420

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 مشخص بودن دقیق موضوع و عنوان طرح   .1

 اجرای بدون خطا و وقفه   .2

 باشد.  هر فرد یا هر تیم، مجاز به ارائه یک اثر می  .3

 قبل، مورد داوری قرار نخواهند گرفت.های   برگزیده مرحله کشوری سال ارآث .4

دار   های آموزنده و هدفکتب درسی به همراه ساخت آزمون، بازی   ی مفاهیم آموزش  مرتبط با  توانند در موضوعاتمیای  های رایانهبازی .5

 . باشند ...عه و بق با فرهنگ جامواالت چالشی مطااجتماعی و فرهنگی در زمینه س هایفکری، افزایش مهارت

  ان آموزی اجرا و توضیح کدها توسط خود دانششامل توضیح نحوه   گابایت م  15  دقیقه و حجم حداکثر  3به مدت حداکثر  بازی فیلم اجرای   .6

 تهیه شود.

های  از بازی   کپی برداری عینیباشند و همچنین  داشته  هایی که محتوای نامناسب، اهداف آموزشی غیرمجاز و خالف قوانین رقابت  طرحتذکر :  

 آماده باشند، از مسابقه حذف خواهند شد.

 نیاز آثار:مستندات مورد  .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 pdf  و     wordقالب دو  در تکمیل شده   1نمون برگ  .1

 مه برنا نهاییفایل  .2

 یا ویرایش تصویر(  )در صورت طراحی یا تیم دانش آموزی آموز فایل اصلی تصاویر طراحی شده توسط دانش  .3

 فیلم اجرای بازی  .4

   سرای مربوطه پاسخگو خواهد بود. و پژوهش دور مسابقات خواهد شد مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث حذف تیم ازارسال تمامی  :تذکر 

 داوری( :  یی )فرآیندمراحل اجرا  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  داوری   2  رگ ن بنمو  اساس  توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله  

یند  آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت   منطقه،   با سهمیه   مطابق   شده و برگزیدگان 

ژوهش سرای آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پت  نقاط قو  و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایتو    راهنمایی

 ارسال گردند. کدنویسی قطب استانی 



 

 (   7صفحه ) 

 5-2  : پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت  کدنویسی  استانی  های  قطب  توسط. مرحله استانی    دانش   سراهای  پژوهش  امور  و 

گردند.    می  معرفی  یکشوراول    مرحله  شرکت در  جهت   استان،   با سهمیه   مطابق  برگزیدگانشده و    داوری  2  برگ  نمون  اساس  بر  و  استان  آموزی

 ارسال می گردد.  کدنویسیمستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهد شد.برگزیدگان مرحلهاز طرف قطب کشوری کدنویسی، به تمامی  تذکر :

ساس  بر ا  وندات به صورت غیر حضوری  و سایر مست اه  استان از ارسالی  آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی :  اول کشوریمرحله  .5-3

 .یابند می راه  کشوری م دو مرحله به منتخب های تیمبر اساس نظر هیئت داوران ،  و  گیرد.انجام می   2ون برگ من

ل دانش آموزان برگزیده ی مرحله او است  الزم  می باشد.  صاحبان اثر  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با  . مرحله دوم کشوری :  5-4

 )آنالین( شرکت نمایند. نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری اثرکه در تدوین کشوری  

 .ر خواهند گرفتمورد بررسی قرا داگانهبطور جدوره اول متوسطه دوره دوم ابتدایی و : آثار دانش آموزان  توجه

 ضمائم : .6

 اسكرچ   درمحیطای های رایانهساخت بازی : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  اثرعنوان 

 عضوگروه: سرگروه:  دانش آموزان /دانش آموز خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   پایه تحصیلی 

   تلفن همراه 

   تلفن منزل با پیش شماره 

   تلفن مدرسه با پیش شماره 

 پروژههدف 
 

  به  راجع مختصر توضیح:  (سناریو)  بازی داستان

   به   را چیزی چهاینکه و    نحوه طراحی بازی

 . دهدمی  نمایش مخاطب

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 ، تاریخ و امضا تلفن شماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگینام و نام 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

بازی کامالً رعایت گردند در روند اجرای  درج شده، بایستی را با دقت تکمیل نمایند و مطالب  1شرکت کنندگان بایستی موارد نمون برگ تذکر : 

 )در صورت ناقص بودن، کسر امتیاز خواهد داشت(. 
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 اسکرچ  درمحیطای های رایانهساخت بازیداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  :   شهر استان : 

  پایه تحصیلی : 
 طراحان اثرطراح/م خانوادگی و نا نام  

1) 2) 

 کد ملی :  کد ملی :                                                                                    

 شماره تماس : شماره تماس :                                                                                 

عنوان  

 رزیابیا
 توضیحات معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز
امتیاز کسب 

 شده 

ار 
عی

م
ی 

وم
عم

ی 
یاب

رز
ی ا

ها
 

  2 باشد(  تکمیل دقیق  فرم مشخصات )در شیوه نامه موجود می  ارسال فرم مشخصات تکمیل شده به همراه اثر  

  6 توضیحات زمان اجرا و کدهای استفاده شده فیلم اجرای بازی 

مشخصات صاحب اثر و ، بازینوشتن عنوان 

یا لینک ورود به بازی در صفحه اول  طراحی دکمه 

 )بصورت مقابل(  
 

3 

 

 داشتن فایل راهنما  
)به صورت لینک در صفحه بازی( و بیان روند داستان در طول بازی به    

 مخاطب 
4 

 

ی 
نر

وه
ی 

صر
ی ب

اح
طر

 

  5 ( transparencyدون پس زمینه  )یر بتصاووضوح تصویر ـ  استفاده از   کیفیت تصاویر استفاده شده  

های مرتبط و متناسب با  انتخاب عناصر و پس زمینه

 موضوع داستان )متن، تصویر، صوت و...(  

ها و   ، پس زمینهsprites  ،backdropهای بازی،از عناصر )شخصیت

تصاویر( محیط اسکرچ استفاده نکرده و حتی االمکان خود خالق و طراح  

 باشند.  شخصیت داستان 

6 

 

  3 ها نسبت به نوع داستان حجم )بلندی صدا( ـ تناسب صدای کاراکتر های صوتی تناسب و کیفیت اصوات و جلوه 

 بودن عناصر  میزان بومی

های داســـتان، در یــا شخصــیت هاعناصــر اســتفاده شــده در پــس زمینــه

ــی جاذبـــه ــت معرفـ ــگری، جهـ ــاهیرملی، ســـوغاتیهای گردشـ های مشـ

ــی، آد ــبتمحل ــنن و مناس ــذاب و س ــی و م ــی های مل ــورمان طراح هبی کش

 شده است؟

6 

 

انتخاب رنگ عناصر و اندازه مناسب نوشتار )متون  

 به فارسی نوشته شود( 
 4 

 

 ماس : ...................... امضا : ..................... ...........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تکشوری:  /استانی منطقه ای/  نام و نام خانوادگی داور اول

 س : ..................... امضا : ..................... ....  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تما... منطقه ای/استانی/کشوری: ................... دومنام و نام خانوادگی داور 

 ی نام و نام خانوادگ 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

  

 تاریخ و امضا  

 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

                          

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 سراهای دانش آموزی کارشناس امور پژوهش 

 

 تاریخ و امضا 
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 اسکرچ  درمحیطای ای رایانههزیساخت باداوری غیرحضوری :  2نمون برگ ادامه 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  :   شهر استان : 

  پایه تحصیلی : 
 طراحان اثرطراح/نام و نام خانوادگی 

1) 2) 

 کد ملی :               کد ملی :                                                                        

 شماره تماس : شماره تماس :                                                                                 

 توضیحات معیار ارزیابی  عنوان ارزیابی
حداکثر  

 امتیاز
امتیاز کسب 

 شده 

ثر 
  ا

ی
ص

ص
تخ

و 
ی 

 فن
ی،

زش
مو

 آ
ش

رز
ا

 

ها و زی کدهای بهینه سااستفاده از تکنیک

 های پیشرفته برای کاهش مصارف حافظه ابزار

 های کد نویسی مناسب نظیر:بکار بردن دستورالعمل

ــی االمکــان از اســکریپت ــه ســازی اســتفاده حت هــای کوچــک جهــت  بهین

ــر  ــزار نظیـ ــرم افـ ــرفته نـ ــات پیشـ ــتفاده از امکانـ ــد، اسـ ، BroadCastکـ

clone ،Block ،Dataــه ــتفاده از حلقـ ــرار و ســـ ها، اسـ های اختاری تکـ

ــت داده) ــتفاده از لیس ــرط، اس ــردازش Make a listش ــتفاده از پ ( و اس

 (.Data processingای )رشته

10 

 

  6 بازی در روند اجرای خود تا انتها بدون مشکل اجرا شود  اجرای  بدون خطا 

  6 صورت کامل  ه  پیاده سازی اهداف تعریف شده در سناریو ب انطباق اثر با اهداف تعریف شده  

  7 تعریف حداقل سه مرحله   ای  بودن  مرحله

  7 در هر مرحله امتیاز کاربر، نمایش داده شده و ثبت گردد.   ثبت و نمایش  امتیاز هرمرحله  

 (  user friendlyکاربر پسند بودن)
گویا بودن محیط و عناصر و اجزای بازی، چیدمان کاربردی و ساده عناصر  

 متن، تصاویرو...(   ها،)دکمه
7 

 

  5 غنی بودن محتوا و پیام اثر ـ تاثیر گذاری اثر بر مخاطب  دارا بودن ارزش آموزشی اثر )کاربردی بودن( 

و عدم کپی   اصالت طرح و احترام به حق نشر

 اینترنت برداری از 

عدم کپی برداری مستقیم از   تا چه اندازه محیط بازی با احترام به حق نشر و

 سازی شده است؟ ترنت پیاده این
3 

 

و  
ت 

القی
خ

ی 
ور

وآ
ن

 

  4 جدید بودن داستان بازی )نداشتن مشابه داخلی یا خارجی(   دهی نو   ارائه

  3  سطح نوآوری در مقایسه با آثار مشابه 

 3  جذابیت اثر 
 

  100 جمع امتیاز 

 س : ...................... امضا : ..................... ...............  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تمانام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ............

 ............. امضا : ..................... ای/استانی/کشوری: ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ........نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

  

 تاریخ و امضا  

 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

                          

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 ی کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموز 

 

 تاریخ و امضا 
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 2   پیوست

 

 نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمی ربانمهراهنمای 

  آموزی  دانش سرااهی ژپوهش   کدنویسیکشوری  ومین دوره  مسابقاتس 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه :  .1

تا  نکنهای کدنویسی کمک میتکنیک فرآیند  هاارت مه  آموزاندانش د  راو  مسئله  بلکه در زندگی   ه ک   های حل  کامپیوتری  فقط در علوم  نه 

 تر کوچک  مسائلهای بزرگ را به  آموزد تا دامنه دیدشان را وسعت ببخشند و چالشها میها به آن هارت مین  ابیاموزند.    ،اندشخصی نیز حائز اهمیت 

 .می نماید نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمیه برنامه این راستا، قطب کشوری کدنویسی اقدام به برگزاری مسابق   . درتقسیم کنند و قابل حل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  بخشنامه   اجرایی  تقویم   شده در   مشخص  زمانبندی   طبق   و   همگام   سامانه   در  خود  کاربری  پنل   طریق   از  توانند  میمتوسطه    دوره  آموزان  شدان  تمام

  به   ،  3/9/99مورخ    355/420به شماره    آموزی   دانش  سراهای  پژوهش   دهاینمایشگاه دستاور  و   پژوهشی   -علمی  جشنواره   دوره   دومین   برگزاری

 .نمایند  نام   ثبت نفره  2تیم صورت 

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 ها استفاده شود.نویسی رایج تحت ویندوز، برای نوشتن برنامههای برنامهیکی از زبان

 رد نیاز آثار:ات موستند م .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   pdf و  wordتکمیل شده در قالب   1نمون برگ  .1

نویسی، افزونه مورد نظر به همراه  برنامههای  منابع نرم افزاری مورد استفاده )در صورت استفاده از افزونه و تمامی  ها  برنامه    ( sourceمنبع )  .2

 کد ارسال گردد.( ( sourceراهنمای نصب آن همراه با منبع )

   حل به همراه مستندات مربوط به روش  ها  برنامه(  EXE)فایل اجرایی  .3

   flowgorithm(  ترسیم شده در نرم افزار  fprgفایل فلوچارت برنامه )با فرمت  در سوال فلوچارت .4

   سرای مربوطه پاسخگو خواهد بود. و پژوهش دور مسابقات خواهد شد مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث حذف تیم ازی تمام ارسال :تذکر 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

که  ند، در این مرحله  در سامانه همگام ثبت نام نموده ا  کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  می شود، شرکت می نمایند.منطقه به صورت غیر حضوری اجرا    معاونت محترم متوسطهتحت نظارت  و  توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه  

الگوریتم با  این مرحله، چندین سوال چالشی و مبتنی بر  در    سرای منطقه انجام خواهد شد.پژوهشتوسط    ،ایطراحی سواالت و داوری مرحله منطقه

تیم  زمان پاسخگویی مشخص،   ببه  برنامه را  نمونه ورودی  برنامه نوشته شده وارد کرده و  ه  داده می شود. سپس شرکت کنندگان،  به  صورت فایل، 

  درخواست   چارته صورت فلوب باید  یکی از سواالت    پاسخ. حداقل  ارائه خواهند کرد  ،باشدکه همان پاسخ سوال می  ؛ خروجی تولید شده توسط برنامه را

ها توسط تیم داوری بررسی و    پاسخ. گرددارائه توسط تیم  برنامه  fprgو فایل   استفاده شود( flowgorithm)برای ترسیم فلوچارت از نرم افزار   شود

الزم    گردند.  می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  قمطابو    های صحیح و زمان پاسخگوییهای برگزیده، بر اساس تعداد پاسختیم

آنها انجام  نقاط قوت    و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعبرگزیده را    تیم های مد  آکار  هدایتو    یند راهنماییآفراست پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  

 د. دنگرو ریز نمرات تمام شرکت کنندگان به قطب استانی کدنویسی ارسال مسابقه داده و سپس مستندات الزم به همراه سواالت 

  آموزی   دانش  سراهای  پژوهش  امور  و پیگیری  نظارت   محترم  کارشناس  نظارت  تحت  کدنویسی  استانی  های  قطب  توسط. مرحله استانی :  5-2

طراحی سواالت و داوری    .شد  خواهد  برگزار،  شود   می  اعالم   کدنویسی  استانی  قطب  توسط  که  زمانبندی   طبق  و غیرحضوری)آنالین(    صورته  ب،  استان
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این مرحله، چندین سوال چالشی و مبتنی بر الگوریتم با زمان پاسخگویی مشخص، به  انجام خواهد شد. در    کدنویسی  استانی  قطب ، توسط  این مرحله

ه  داده می شود. سپس شرکت کنندگان، نمونه ورودی برنامه را به صورت فایل، به برنامه نوشته شده وارد کرده و خروجی تولید شده توسط برنامتیم  

  )برای ترسیم فلوچارت از شود    باشد، ارائه خواهند کرد. حداقل پاسخ یکی از سواالت باید به صورت فلوچارت درخواسته همان پاسخ سوال میرا؛ ک 

های برگزیده، بر اساس ارائه گردد. پاسخ ها توسط تیم داوری بررسی و تیم توسط تیم  برنامه    fprgاستفاده شود( و فایل    flowgorithmنرم افزار  

 سواالت  همراه   به  الزم  مستنداتشوند و    می  معرفی  کشوری  مرحله  شرکت در  جهت  ،استان  با سهمیه  های صحیح و زمان پاسخگویی و مطابقتعداد پاسخ

 .گردد می ارسال کدنویسی  کشوری قطب به   کنندگان شرکت تمام  نمرات ریز ومسابقه  

 شد. ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهد رحلهبرگزیدگان ماز طرف قطب کشوری کدنویسی، به تمامی تذکر : 

تعریف کدنویسی  در سایت قطب کشوری    مبتنی بر الگوریتم   نویسی چندین پروژه ی برنامه  در این مرحله،  :    اول کشوریمرحله    .5-3

  پروژه های خود را در سایت آپلود مستندات    و   نموده   بایستی در مدت تعیین شده پروژه ها را برنامه نویسی   برگزیدگان مرحله استانی،خواهد شد.  

معرفی  کشوری  شرکت در مرحله دوم  جهت    ،برگزیده تیم های  بر اساس نظر هیئت داوران  بررسی و    2پروژه های ارائه شده طبق نمون برگ    کنند.

 .گردندمی 

 امکان آپلود فایل، فقط تا پایان زمان تعیین شده وجود دارد و تمدید نمی شود.  تذکر :

  ه ی اول کشوری مرحلهای برگزیده  تیم  اعضای  است  الزم صاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران می باشد.  ل مشام. مرحله دوم کشوری :  5-4

 .دهند پاسخ داوران توسط  شده  مطرح سواالت  به  و  نموده  شرکت  آنالین مصاحبه در

 . اطالع رسانی خواهد شدکشوری از طریق وب سایت های رسمی،  مراحلی اجرا و زمان دقیق نحوه  تذکر :

 ضمائم : .6

 نویسی ویندوز با تفكر الگوریتمی برنامه : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  در سامانه همگام کد ثبت اثر 

 عضوگروه: سرگروه:  دانش آموزان /دانش آموز خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   پایه تحصیلی 

   تلفن همراه 

   ره تلفن منزل با پیش شما

   تلفن مدرسه با پیش شماره 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 



 

 (   13صفحه ) 

 مرحله کشوری   - نویسی ویندوز با تفكر الگوریتمیبرنامه ری غیرحضوداوری :  2نمون برگ 

 سامانه : کد ثبت شده اثر در   عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  :   شهر استان : 

 پایه تحصیلی : 

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 

1) 2) 

 کد ملی :                                   کد ملی :                                                    

 شماره تماس : شماره تماس :                                                                                 

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات  معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ار 
عی

م
ی 

وم
عم

ی 
یاب

رز
ی ا

ها
 

  5 راهنمای مراحل نصب برنامه و نحوه اجرا و استفاده از برنامه  ستفادههنمای نصب و اداشتن فایل را
  5 های نرم افزاریها، فارسی سازی ویندوز، پیش نیازنصب فونت نصب موارد مورد نیاز بصورت خودکار

  2 روش مورد استفاده و الگوی بانک اطالعاتی در صورت استفاده  داشتن مستندات 
  2 الگوریتم، روش حل، روش کار  گوریتم یا فلوچارت مورد استفادهه الارائ

  6 استفاده صحیح از ساختارهای توالی و ترتیب و تکرار و ...  های الگوریتم و فلوچارت   رعایت ویژگی 

ار 
عی

م
ی 

بر
ار

 ک
ط

راب
ی 

یاب
رز

ی ا
ها

 

  5 استانداردهای داشتن تم رنگ، استفاده از رنگ بندی استاندارد استفاده از رنگ

  5 ها، قابلیت دسترسی آسان آیتمبندی رعایت گروه های صفحاتچیدمان صحیح و کاربردی آیتم 

 های استاندارداستفاده از فونت
نیاز به نصب نداشته و در تمام سیستم  هایی که استقاده از فونت

 ها، صحیح نمایش داده شود. عامل 
2 

 

  5 مکان صفحات و عدم وابستگی به تفکیک صفحه نمایش زه و اندا تناسب صفحات با صفحه نمایش
  5 لینک صحیح صفحات  هاهدایت صحیح صفحات و کنترل آن 

  Hint 6 اشارههای مناسب بصورت استفاده از نوار وضعیت وصدور پیام هدایت صحیح کاربر در صفحات 

 هاکنترل ورود داده

هــای مربــوط بــه کادرهــای تعریــف شــده در کــاربر فقــط بتوانــد داده

ــامعتبر  ورود اطالعـــــات را درج ــات نـــ ــد و از ورود اطالعـــ نمایـــ

 جلوگیری شود.

5 
 

 کنترل صفحات با صفحه کلید و ماوس
و صفحه کلید، استفاده   برنامه از ماوس کاربر بتواند برای کنترل های 

 نماید.
5 

 

 ..................... .  شماره تماس : ...................... امضا :  .....................  مدرک تحصیلی : .................... نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ...... 

 ................... امضا : ..................... س : .. نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری: ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تما

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی  مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا 

 



 

 (   14صفحه ) 

 مرحله کشوری  -نویسی ویندوز با تفكر الگوریتمی: داوری غیرحضوری برنامه  2نمون برگ ی مهادا
 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  :   شهر استان : 

 پایه تحصیلی : 

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 

1) 2) 

 کد ملی :                                                            کد ملی :                           

 شماره تماس : شماره تماس :                                                                                 

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات  معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ار 
عی

م
رز

ی ا
ها

ام
رن

س ب
ور

 س
ی

یاب
 ه

 خوانایی کد

 بندی کدهای بلوکاستفاده از تکنیک  -

 های طوالنی نوشته  شکستن -

 ...(  ها و ها، روالها، کالس گذاری برای اشیا )متغیرقواعد نام -

6 
 

  4 یا انگلیسی باشد. تواند فارسی ها که می توضیحات برای بلوکنوشتن  ( commentداشتن توضیحات داخل کد )

 هشدارها،   (Error)عدم وجود خط

(warning)  ،Hint 

Warnings   بخاطر ناخوانایی و  پیام هایی هستند که کامپایلر

 نشان می دهد . نارسایی کد 
6 

 

های  های برنامه با استفاده از نمایش پیامکنترل خطا

 ( exception)فارسی 

های  پیام یش نماهای استثنا مانند تقسیم بر صفر، عدم کنترل حالت

 خطای سیستم عامل. 

مثال در نوشتن فایل اگر امکان نوشتن وجود نداشته باشد بجای )

 .(پیام خطای مناسب نمایش داده شود ، خطای سیستم عامل

5 

 

ار 
عی

م
ی  

رای
اج

ی 
یاب

رز
ی ا

ها

و 
ه 

ام
رن

ب
ت 

ار
وچ

فل
 

  8 برنامه و فلوچارت بدون خطا اجرا گردد.  اجرای صحیح برنامه و فلوچارت 
  8 خروجی به روش صحیح و واضح به کاربر نمایش داده شود. وجی صحیح و مورد انتظار برنامه و فلوچارترخ

  3 باید متناسب با الگوریتم استفاده شده باشد.  سرعت اجرای برنامه

 چند کاربرهاجرا بصورت 
 یا غیر همزمان وارد برنامه شوند. چندین کاربر بتوانند همزمان -

 مز عبور جهت ورود به برنامه کاربری و ر داشتن نام -
2 

 

  100 جمع امتیاز 

 .....................  شماره تماس : ...................... امضا : ..................... نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ...........................  مدرک تحصیلی :  

 ........... : ..........  طقه ای/استانی/کشوری: ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ..................... امضادگی داور دوم مننام و نام خانوا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی  قطب استانی  هش سرایمدیرپژو

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا 

 



 

 (   15صفحه ) 

 3   پیوست

 

 لفن همراه رد محیطت افزار و  بازی  طراحی رنم راهنمای 

App Inventor     
 سومین دوره مسابقات کشوری کدنویسی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

ص رد سا
تح

  1399-1400 یلیل 

 
 



 

 (   16صفحه ) 

 مقدمه :  .1

یک ابزار کارآمد در توسعه   آشنایی با باشد. بنابراین  های تلفن همراه میها، توسعه برنامهترین و پرکاربردترین مهارتیکی از رایجدر دنیای امروز  

نیاز  ؛های تلفن همراه برنامه بتواند اکثر  ناایده   یک فرد را در پیاده سازیهای  که  نویسی های پیچیده برنامه ب، بدون نیاز به تسلط به محیط های 

های توسعه بصری مانند محیط  این زمینه، استفاده از محیط های مفید درسیار جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. یکی از راهکارپوشش دهد، ب

App Inventor  روش حل مسئله را پیدا کرده، سپس با کنار هم چیدن  یتمی  این محیط، نخست فرد با تفکر الگورنویسی در  برای برنامه  . باشدمی

 سازد. یا بازی خود را می های رنگی و تنظیم حاالت و شرایط،  برنامه وک بل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

ویم اجرایی ریق پنل کاربری خود در سامانه همگام و طبق زمانبندی مشخص شده در تقمی توانند از طدوره اول متوسطه  دانش آموزان تمام 

برگزاری دومین به شماره    -دوره جشنواره علمی  بخشنامه  دانش آموزی  پژوهش سراهای  نمایشگاه دستاوردهای  و  مورخ   355/420پژوهشی 

 نمایند.   نام  ثبت نفره  2انفرادی یا تیم صورت   به ، 99/ 3/9

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 مشخص بودن دقیق موضوع و عنوان طرح و اجرای بدون خطا و وقفه  .1

 باشد.  هر فرد یا هر تیم، مجاز به ارائه یک اثر می  .2

 قبل، مورد داوری قرار نخواهند گرفت.های   آثار برگزیده مرحله کشوری سال .3

 تهیه شود.  توضیح کدها را و ی اجمگابایت شامل توضیح نحوه  15حجم حداکثر  دقیقه و  3به مدت حداکثر  اثراجرای فیلم  .4

 های پیشنهادی ذیل باشد: یکی از محور تواند در قالب های ارسالی میبرنامه .5

 )راهبردی، اکشن، ماجراجویانه، معمایی، بازی کلمات، پازل و...(   بازی و سرگرمیالف(  

 آموزش و...(    های سبک زندگی، سالمت، کشاورزی، تغذیه، کتاب خوانی،برنامه کاربردی )در حوزه ب( 

کپی برداری عینی، از   های طرحهایی که محتوای نامناسب، اهداف آموزشی غیرمجاز و خالف قوانین رقابت داشته باشند و همچنین  طرحتذکر :  

 مسابقه حذف خواهند شد. 

 نیاز آثار:مستندات مورد  .4

 گردد: ارسالنه همگام، ر در ساماکد ثبت اثبا نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 pdf و    wordدر دو قالب تکمیل شده   1نمون برگ  .1

 aia. منبع با فرمت فایل .2

 apk.  فایل خروجی نهایی با فرمت .3

 داوری نمون برگ بخش فنی  در یا ویرایش تصویر(، جهت استفاده آموز )در صورت طراحی تصاویر طراحی شده توسط دانش  اصلیفایل  .4

 اثر  اجرایفیلم  .5

   سرای مربوطه پاسخگو خواهد بود. ارسال تمامی مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث حذف تیم از دور مسابقات خواهد شد و پژوهش تذکر :

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

ه اند، آثار خود را در  م ثبت نام نموددر سامانه همگا  کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  3یا    2  های نمون برگ اساس  توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله  

دانش آموزی منطقه،    ست پژوهش سرایگردند. الزم ا  می  معرفی  استانی   مرحله  شرکت در  جهت   منطقه،   با سهمیه   مطابق   شده و برگزیدگان   داوری 



 

 (   17صفحه ) 

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش  نقاط قوت    تو تقوینقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد آکار  هدایتو    یند راهنماییآفر

 ارسال گردند.  کدنویسیسرای قطب استانی 

 5-2  : پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  تنظار  تحت  کدنویسی  استانی  های  قطب  توسط. مرحله استانی    دانش   سراهای  پژوهش  امور  و 

  می  معرفی  اول کشوری   مرحله   شرکت در  جهت  استان،   با سهمیه   مطابق   شده و برگزیدگان  داوری   3یا    2  های   برگ  نمون  اساس  بر   و   استان   آموزی

 ارسال می گردد. کدنویسیگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهد شد.برگزیدگان مرحلهکدنویسی، به تمامی  طب کشوری از طرف ق تذکر :

ساس  بر ا و ندات به صورت غیر حضوری  و سایر مست  اه استان  از   ارسالی  آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی  . مرحله اول کشوری :5-3

 .یابند می راه  کشوری  مدو  مرحله به منتخب  هایتیمبر اساس نظر هیئت داوران ،  و   .گیردانجام می  3یا  2ون برگ من

ل دانش آموزان برگزیده ی مرحله او الزم است  می باشد.  صاحبان اثر  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با  . مرحله دوم کشوری :  5-4

 )آنالین( شرکت نمایند. صورت همزمان در دفاع غیرحضوری نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به اثرکه در تدوین کشوری  

 . اطالع رسانی خواهد شد، کشوری از طریق وب سایت های رسمی مراحلی اجرا و زمان دقیق نحوه  تذکر :

 ضمائم : .6

 App Inventor  تلفن همراه در محیططراحی نرم افزار و بازی  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  ( بازی /افزار نرم )  انتخابی بخش

  طرح عنوان 

 عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  گیخانواد نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   تحصیلی پایه 

   تلفن همراه 

   تلفن منزل با پیش شماره 

   تلفن مدرسه با پیش شماره 

  هدف پروژه

 شما پروژه  اینکه   به راجع مختصر توضیح 

  مخاطب   به   را چیزی  چه خواهد می و  چیست

 . دهد نمایش

 

 ادگیام خانونام و ن

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 )در صورت ناقص بودن، کسر امتیاز خواهد داشت(.نمایند را با دقت تکمیل 1ون برگ شرکت کنندگان بایستی موارد نمتذکر : 



 

 (   18صفحه ) 

 App Inventor  طراحی بازی تلفن همراه در محیطداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر :  

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  شهر:   استان : 

 پایه تحصیلی : 

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 
1) 2) 

 کد ملی :  کد ملی :                                                                                    
 شماره تماس : شماره تماس :                                                                                 

عنوان  

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز
امتیاز 

 مکتسبه 

  ۶ تکمیل دقیق و ارسال  فرم مشخصات به همراه اثر  تکمیل فرم مشخصات  مستندات

هدف 

گذاری و 

 آموزش 

  ۶ یک هدف آموزشی تنظیم شده است؟ تا چه اندازه، داستان بازی در رسیدن به بار آموزشی بازی 

  3 دارد؟یا خارجی  مشابه داخلیآیا داستان بازی جدید است یا  نو و جدید بودن  

  ۶ آیا روند بازی بصورت خالقانه و جذاب طراحی شده است؟  خالقیت 

  3 آیا اهداف مطرح شده در داستان بازی بصورت کامل پیاده سازی شده است؟ پیاده سازی اهداف 

  ۶ شده است؟  بصورت غیرمستقیم بیانتا چه اندازه، اهداف مورد نظر در داستان بازی  های غیر مستقیم آموزش

 فنی

  2 یا لینک ورود به بازی )در صفحه اول( عنوان بازی، مشخصات صاحب اثر، طراحی دکمه تنظیم صفحه ورود 

  2 )بصورت لینک در محیط بازی( و بیان روند داستان در طول بازی به مخاطب  داشتن راهنما 

  ۹ ها،متن،تصاویرو...( صر)دکمهـ چیدمان کاربردی و ساده عنا گویابودن محیط و عناصر بازی  ( user friendlyکاربر پسند بودن)

  3 متناسب و مرتبط با موضوع های بازی ـ تصاویر(انتخاب عناصر و پس زمینه )شخصیت گرافیک مناسب 

  2 ( transparencyوضوح تصویر ـ  استفاده از تصاویر بدون پس زمینه ) کیفیت مناسب تصاویر 

  2 انتخاب رنگ و اندازه مناسب نوشتار )متون بصورت فارسی نوشته شود(   ها کیفیت مناسب متن

 ها کیفیت مناسب صدا
های صوتی ـ حجم  )بلندی صدا( مناسب ـ تناسب صدای  تناسب و کیفیت اصوات و جلوه 

 و... ها با محیط بازی ـ  موسیقی پس زمینه مناسب کاراکتر
2 

 

  ۹ همراه  ها و امکانات اختصاصی تلفن استفاده از حسگر های خاص ویژگی

 اجرایی 

  ۶ شود؟ آیا بازی در روند اجرای خود تا انتها بدون مشکل اجرا می اجرای  بدون خطا 
  ۶ در نظر گرفتن سطح دشواری در روند بازی و حداقل سه مرحله   طراحی مرحله و سطح دشواری 

و  ها  استفاده بهینه و مناسب از کد

 های پیشرفته  ابزار
 11 ترین حالت ممکن تنظیم شده اند؟ های استفاده شده در بهینهآیا کد

 

  4 ؟ گرفته شده استآیا ثبت و نمایش امتیاز به مخاطب در هرمرحله در بازی در نظر  سطح تعامل 

 اصالت طرح و محیط بازی 
  ۶ اینترنت پیاده سازی شده است از محیط بازی با احترام به حق نشر وعدم کپی برداری مستقیم 

  ۶ شامل توضیح نحوه ی اجرا و توضیح کدها  توسط خود دانش آموز اثرفیلم اجرای 

  100 جمع امتیاز 

 س : ...................... امضا : ..................... منطقه ای/استانی/کشوری: ...........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تمانام و نام خانوادگی داور اول  

 ............  شماره تماس : ..................... امضا : ..................... نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری: ..........................  مدرک تحصیلی : .........

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی  مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 سراهای دانش آموزی کارشناس امور پژوهش 

 

 تاریخ و امضا 



 

 (   19صفحه ) 

 App Inventor   طراحی نرم افزار تلفن همراه در محیط داوری غیرحضوری :  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه :  شهر:   استان : 

 پایه تحصیلی : 

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 
1) 2) 

 کد ملی :  کد ملی :                                                                                    
 شماره تماس :                                                                                 شماره تماس : 

 توضیحات معیار ارزیابی  عنوان ارزیابی
حداکثر  

 امتیاز
امتیاز کسب 

 شده 

  ۶ تکمیل دقیق و ارسال  فرم مشخصات به همراه اثر  تکمیل فرم مشخصات  مستندات

 ایده طرح و

  ۶ یا خارجی دارد؟ یا مشابه داخلی باشدایده نرم افزار، جدید می آیا ایده نو

  ۶ های خاص و خالقانه جدید در نرم افزارارایه ویژگی خالقیت 

  ۶ آیا اهداف فرم مشخصات بصورت کامل پیاده سازی شده است؟  پیاده سازی اهداف 

 فنی

  2 احب اثر مطابق با موارد خواسته شدهنوشتن عنوان برنامه  و مشخصات ص تنظیم صفحه درباره ما 

  4 آموزش نحوه استفاده از امکانات نرم افزار  داشتن راهنما 

 ( user friendlyکاربر پسند بودن )
گویا بودن محیط و عناصر و اجزای نرم افزار  و حرکت و هدایت آسان  

 کاربر حین اجرای برنامه 
12 

 

 گرافیک مناسب 
 نه متناسب و مرتبط با موضوع  انتخاب عناصر و پس زمی -

 ها، متن، تصاویر و...(  یکدست عناصر )دکمهـ  چیدمان کاربردی و ساده و 
3 

 

  4 ( transparencyوضوح تصویر ـ  استفاده از تصاویر بدون پس زمینه  ) کیفیت مناسب تصاویر 

  4 رسی نوشته شود(  انتخاب رنگ و اندازه مناسب نوشتار  )متون بصورت فا ها کیفیت مناسب متن

  2 های صوتی ـ حجم )بلندی صدا(  مناسب تناسب و کیفیت اصوات و جلوه  ها کیفیت مناسب صدا

  ۹ ها و امکانات اختصاصی تلفن همراه  استفاده از حسگر های خاص ویژگی

 اجرایی 

  ۶ ود؟ شآیا نرم افزار در روند اجرای خود تا انتها بدون مشکل اجرا می اجرای  بدون خطا 

  ۹ شده اند؟ ترین حالت ممکن تنظیم های استفاده شده در بهینهآیا کد های پیشرفته  ها وابزاراستفاده بهینه ومناسب ازکد

  ۶ امکان ذخیره سازی اطالعات  استفاده مناسب از پایگاه داده

  3 مگابایت  20ایت ـ زیر  مگاب 30مگابایت ـ زیر   40مگابایت ـ زیر  40باالی  حجم مناسب فایل خروجی

 اصالت طرح و محیط نرم افزار

برداری  تا چه اندازه محیط نرم افزار با احترام به حق نشر و عدم کپی 

 ؟ اینترنت پیاده سازی شده استمستقیم از 
۶ 

 

  ۶ شامل  توضیح نحوه ی اجرا و توضیح کدها  توسط خود دانش آموز اثرفیلم اجرای 

  100 جمع امتیاز 

 .....................  شماره تماس : ...................... امضا : ..................... نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ...........................  مدرک تحصیلی :  

 ........... ....  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ..................... امضا : .......... نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری: ...................... 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی  مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا 

 ی نام و نام خانوادگ 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا 



 

 (   20صفحه ) 

 4   یوستپ 

 

 کنترل سخت افزارکدنویسی ربای  راهنمای 

 سومین دوره مسابقات کشوری کدنویسی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 

 (   21صفحه ) 

 مقدمه :  .1

اری دیجیتالی در زندگی بشر، نقش بسیار پررنگ و برجسته ای دارند. بر  افزهای سختشود، سیستم در عصر نوین که عصر دیجیتال خوانده می

آموزان، قطب  های مهارتی دانش گسترش خالقیتنیروی انسانی متخصص دراین حوزه و  توجه به لزوم حمایت از تربیت و توسعهاین اساس و با  

 نماید. افزار را برگزار میی کدنویسی برای کنترل سخت کد نویسی کشوری مسابقه 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

نند از طریق پنل کاربری خود در سامانه همگام و طبق زمانبندی مشخص شده در می توامتوسطه  و دوم دوره های اول  تمام دانش آموزان 

 420/ 355به شماره  پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی    -دوره جشنواره علمی  تقویم اجرایی بخشنامه برگزاری دومین

 نمایند.  نام  ثبت   نفره  2انفرادی یا تیم صورت   به  ، 99/ 3/9مورخ 

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 . باشد آموز/دانش آموزان دانش  توسط شده   نوشته دستورالعمل و عملکرد راهنمای طبقدقیقا  طرح، اجرای  روند .1

  ARM  و   Arduino،  AVR ،  NodeMCU،  PIC،  Raspberry Pi  هایبرد  و   میکروکنترلرها  از  استفاده   به   مجاز  نندگان ک   شرکت  .2

 . هستند...  و

 . باشندمی...  و  EasyEDA و  Proteus  مانند کامپایلر و  ساز شبیه هر از استفاده  به  مجاز کنندگان  شرکت  .3

 . باشد شده  طراحی نیاز یک کردن برطرف یا و  مشکل یک حل راستای  در و  بوده   نوآوری و  خالقیت  دارای  ،اثر .4

 .باشد شده  انجام  دانش آموزان/آموزدانش  توسط کدنویسی و ساخت، طراحی مراحل تمامی .5

  با  و  استعداد هوش، توان، براساس  و(  نباشد عینی کپی)باشد نشده  ساخته و طراحی دیگری شخص توسط عیناً افزاری، سخت دستگاه  و طرح .6

 .باشد شده  تولید  آموزاندانش/آموزنش دا  وخطای آزمون

 .گرفت نخواهند قرار داوری  مورد  قبل، های  سال کشوری مرحله برگزیده  آثار .7

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسال، به همراه اصل اثر کد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   PDF  و  Word  قالب  در شده  تکمیل  1 برگ نمون .1

 طرح  ارائه  پاورپوینت فایل .2

 (( User Guide)  کاربران برای استفاده   راهنمای) طرح صحیح  اجرای دستورالعمل و  عملکرد راهنمای .3

 ( اختس فرآیند و  افزار نرم  درمحیط کدنویسی و  سازی شبیه) دستگاه  ساخت و طراحی  روند از  ایدقیقه 3 فیلم یک  و  عکس 5 حداقل .4

 اهداف  اجرای و  کار حین  در دستگاه  از ایدقیقه  3  کوتاه  فیلم یک و  عکس 5 حداقل .5

 .گردد ارسال تولید  پروانه  یا و  اختراع ثبت  گواهی تصویر طرح، سازی  تجاری یا و  اختراع  ثبت درصورت .6

  کاتالوگ   سازی،  شبیه   فایل  ، (شد  خواهد   ه گذاشت  کنار  مسابقه   داوری  روند  از   ارسال  عدم   صورت   در )  برنامه   فایل:  شامل  اثر   فنی   مستندات .7

 (پروژه  در  رفته بکار  های  کتابخانه و هافایل سایر و  ها  ماژول ( دیتاشیت)

 . باشند  داشته بررسی، و بازبینی  برای  را الزم  بایدکیفیت شده   ضبط   هایفیلم و  تصاویر : 1تذکر

   سرای مربوطه پاسخگو خواهد بود. خواهد شد و پژوهشذف تیم از دور مسابقات ارسال تمامی مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث ح : 2تذکر



 

 (   22صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  داوری   2  نمون برگ   اساس  در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بررسال می نمایند. آثار،  موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ا

یند  آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت   منطقه،   با سهمیه   مطابق   شده و برگزیدگان 

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای نقاط قوت    و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعرا  آثار برگزیده  مد  آکار  هدایتو    راهنمایی

 ارسال گردند. کدنویسی قطب استانی 

 5-2  : پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت  کدنویسی  استانی  های  قطب  توسط. مرحله استانی    دانش   سراهای  پژوهش  امور  و 

برگزیدگان  داوری  2  برگ  نمون  اساس  بر  و  استان  آموزی گردند.    می  معرفی  اول کشوری  مرحله  شرکت در  جهت   استان،   با سهمیه   مطابق  شده و 

 ارسال می گردد.  کدنویسیمستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 د شد.ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهبرگزیدگان مرحلهاز طرف قطب کشوری کدنویسی، به تمامی  تذکر :

ساس  بر ا  وندات به صورت غیر حضوری  و سایر مست اه  استان از ارسالی  آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی . مرحله اول کشوری : 5-3

 .یابند می راه  کشوری م دو مرحله به منتخب های تیمبر اساس نظر هیئت داوران ،  و  گیرد.انجام می   2ون برگ من

دانش آموزان برگزیده ی مرحله  الزم است  می باشد.  صاحبان اثر  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با  . مرحله دوم کشوری :  5-4

)آنالین( شرکت    نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری  اثرکه در تدوین  کشوری  ل  او

 نمایند.

 .ر خواهند گرفتمورد بررسی قرا داگانهبطور جمتوسطه دوم دوره و   متوسطه اول دوره : آثار دانش آموزان  توجه

 . اطالع رسانی خواهد شدکشوری از طریق وب سایت های رسمی،  مراحلی اجرا و زمان دقیق نحوه  تذکر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (   23صفحه ) 

 ضمائم : .6

 افزار سخت  کدنویسی برای کنترل  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  عنوان اثر

 عضو گروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   پایه تحصیلی 

   تلفن همراه 

   تلفن منزل با پیش شماره 

   با پیش شماره   مدرسهتلفن 

 اهداف پروژه 

 

حل  برای ارائه شده راه حل مشکل فنی موجود، 

طرح و    بیان واضح و دقیق مزایای، مشکل

 برآورد هزینه اجرای طرح

 

خواهد  پروژه شما چیست و میخالصه طرح )

 ( چه کاری را انجام دهد 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 امضا شماره تلفن، تاریخ و 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خواهد داشت(.)در صورت ناقص بودن، کسر امتیاز  را با دقت تکمیل نمایند 1شرکت کنندگان بایستی موارد نمون برگ تذکر : 

 

 

 



 

 (   24صفحه ) 

 کدنویسی برای کنترل سخت افزارداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه:  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی :   منطقه/ناحیه :  شهر :  استان :

 پایه تحصیلی : 

 :  طراحان اثر/نام و نام خانوادگی طراح
1) 2) 

 کد ملی :                                      کد ملی :                                                  
 شماره تماس :  شماره تماس :                                                                                 

عنوان  

 ارزیابی 
 توضیحات معیار ارزیابی 

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  

 کسب شده

 مستندات

  4 و ارسال فرم مشخصات تکمیل دقیق   تکمیل فرم مشخصات 

  4 ( برای کاربران)مصرف کننده نهایی طرح(User Guideراهنمای استفاده ) داشتن راهنمای کاربر 

  4 میکنند؟ دقیقه ای طرح را بخوبی ارئه و معرفی  3فایل پاورپوینت و فیلم   ارائه طرح 

مستندات روند طراحی، شبیه سازی و  
 ساخت

ای از روند طراحی، شبیه سازی و کد نویسی در نرم افزار و دقیقه 3 عکس و فیلم کوتاه 
 فرآیند ساخت 

4 
 

 مستندات فنی اثر 
ها و کتابخانه  فایل برنامه + فایل شبیه سازی + کاتالوگ )دیتاشیت( ماژول هاو سایر فایل

 های بکار رفته در پروژهمورد نیاز نرم افزارهای 
10 

 

  8 امتیاز(  4پروانه تولید )هرکدام  -تصویر گواهی ثبت اختراع  سازی تجاری، مستندات ثبت اختراع

هدف 

 گذاری 

  5 یا خارجی دارد؟یا مشابه داخلی  باشدپروژه جدید می نوآوری 

 خالقیت 
راستای حل یک مشکل و یا برطرف کردن یک در  پروژه  بصورت خالقانه و جذاب

 طراحی شده است؟  نیاز
4 

 

  5 اهداف پروژه)مندرج درفرم مشخصات(، بصورت کامل پیاده شده است؟   پیاده سازی اهداف پروژه

 فنی

  10 پذیرد؟شبیه سازی و کدنویسی توسط داوطلب، انجام می شبیه سازی 

استفاده بهینه و مناسب از قطعات  
 افزاری سخت 

 5 ها نیز سهل و آسان باشد  هایی که تهیه آناستفاده از قطعات و سخت افزار
 

  3 میزان دقت خروجی پروژه چقدراست؟  خروجی پروژهدقت 

  4 کلیه احتماالت موجود در استفاده از وسیله پیش بینی گردد. پیش بینی احتماالت 

 طراحی فنی 
امتیاز(، اجرا بر   3پیاده سازی با استفاده از ماژول ها )(، امتیاز 4) PCBاجرا بر روی 

 امتیاز( 2) (Breadboard)روی برد بورد
4 

 

  2 پروژه توجیه اقتصادی دارد؟  صرفه اقتصادی 

 اجرایی 

  5 شود؟ پروژه در روند اجرا تا انتها بدون مشکل در شبیه ساز اجرا می اجرای  بدون خطا 

ها و  کداستفاده بهینه و مناسب از 
 های پیشرفته ابزار

 5 های نوشته شده هدفمند و دارای الگوی بهینه هستند؟ کد
 

  6 کاربر)مصرف کننده نهایی طرح( چه اندازه بر کنترل سخت افزار تسلط خواهد داشت؟ ت افزارکنترل سخ

  8 پروژه توانسته اهداف را به طور کامل برآورده سازد؟  عملکرد صحیح دستگاه

  100 جمع امتیاز 

 ............. امضا : .....................................  شماره تماس : ........................  مدرک تحصیلی : .......................نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ...............

 ....... امضا : ..........................شماره تماس : ............ .......... ..................  مدرک تحصیلی : .....................منطقه ای/استانی/کشوری: ................نام و نام خانوادگی داور دوم 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

   کدنویسیمدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 موزی کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آ

 

 تاریخ و امضا 



 

 (   25صفحه ) 

 5   پیوست

 

 ربات مسیریابراهنمای 

 سومین دوره مسابقات کشوری کدنویسی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 

 (   26صفحه ) 

 مقدمه :  .1

ساخت و    زمینه  در  خالقیت  و   ابتکارات  ارائه  برای  نوجوان   پژوهشگرانبا هدف تشویق و ترغیب  و    آموزانسطح علمی دانش   یبه منظور ارتقا 

  زمان  کمترین  در  بتواند  که  بسازند  رباتی  باید  آموزان  دانش،  مسابقه  این  درد.  شوربات مسیریاب برگزار می    ه، اولین دوره از مسابقکنترل ربات

  سفید   صفحه   روی  رب  را   مشکی  مسیر  بتواند   انسان   دخالت   و   کنترل   از  استفاده   بدون   و   هوشمند   صورت   به   که   رباتی.  نماید  طی   را   شده   مشخص  مسیر

 .شود متوقف مشکی رنگ با رسیدن به یک المان با  مسیر انتهای  در  و کند  دنبال  را  آن  و داده  تشخیص مشکی صفحه روی  بر  را سفید مسیر یا و

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

مشخص شده در تقویم اجرایی بخشنامه  می توانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه همگام و طبق زمانبندی  دوره متوسطه  تمام دانش آموزان  

  به   ،   3/9/99مورخ    355/420پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی به شماره    -دوره جشنواره علمی  برگزاری دومین 

 نمایند.  نام ثبت  نفره 2انفرادی یا تیم صورت 

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 اختصاصی اثر :   شرایط .3

 .باشد متر سانتی 25× 25×25  از  بیشتر  نباید ربات ابعاد ولی ندارد وجود  ربات وزن برای  محدودیتی .1

 .شود می ضرب 99/0 در  تیم آمده  دست  به رکورد زمان باشد کمتر یا و متر سانتی 15× 15×15  ربات ابعاد که درصورتی :تذکر 

 . هستند PIC و  AVR، Arduino های برد  و نترلرهامیکروک  از استفاده  به  مجاز فقط  کنندگان شرکت .2

 . نمود استفاده  آردوینو شیلدهای از توان  می ولی نیست  مجاز  آماده  یاب مسیر بردهای  از استفاده  .3

 .  ندارد وجود  سنسور نوع   انتخاب در محدودیتی هیچ .4

 .باشد  سنسور 8 از  بیشتر  نباید استفاده   مورد سنسورهای تعداد حداکثر .5

 شود. می ضرب 99/0 در  تیم  آمده  دست به  رکورد زمان داخلی، باطری  از  ه استفاد صورت در .6

  تغذیه   منبع از استفاده  درصورت. )نیست مجاز( سیمی یا ریموت) انسانی کنترل هرگونه یا و  پیست از بیرون در پردازشگر گونه هر از استفاده  .7

 .( باشد  باید  تغذیه های سیم  ، بیرون با  ربات ارتباطی وسیله   تنها

  تیم ،  شود  داده   تشخیص  که  مسابقات  از  مرحله  هر  در...(    و  بلوتوث  ،  فای  وای )   ربات  کنترل  در  انسانی  دخالت  نوع  هر  اعمال  درصورت  :  تذکر

 .بود خواهد  پاسخگو مربوطه سرای پژوهش  و  شد  خواهد   حذف  مسابقات چرخه از متخلف

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسال، به همراه اصل اثر کد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام   CD یا DVD قالب  رد( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 PDF  و  Word  قالب  در شده  تکمیل  1 برگ نمون .1

  در   و  باشد  گرفته  انجام  باید  ربات  سازنده   تیم  توسط  مراحل  همه)  ربات  ساخت  و  سازی  شبیه  طراحی،  مراحل   شامل  ربات  ساخت  گزارش .2

 ( .شد خواهد  پرسیده  ساخت گزارش از  یسواالت داوری  مصاحبه

 ساخت روند  همچنین و  افزار نرم  محیط در کدنویسی  و  سازی شبیه ) ربات ساخت و  طراحی روند  از  ایدقیقه 3 فیلم یک  و  عکس 5 حداقل .3

  و   کدنویسی  شوریک   مسابقات  دوره   سومین"  عنوان   با  ای  نوشته  باید   ارسالی  های  فیلم  در(  فیلم  و   ها   عکس  در  تیم  اعضای   حضور  با   ربات

 ( .باشد شده   نوشته  A4 کاغذ یک روی "   برداری  فیلم روز  تاریخ طور همین

  ، اختصاصی  شرایط  با   ربات  انطباق  بررسی  از  بعد  بالفاصله )  1مطابق با جدول    گیری  رکورد  و  ربات  با  اثر  اختصاصی  شرایط  کردن  چک  فیلم .4

 ( .باشد نشده   ویرایش و  بوده  پیوسته باید  فیلم این .گیرد صورت  گیری رکورد باید

 پروژه  در رفته  بکار  هایفایل سایر و  ها  ماژول سنسورها، کاتالوگ سازی، شبیه  فایل  برنامه،  فایل شامل اثر  فنی مستندات .5



 

 (   27صفحه ) 

 د بود. مربوطه پاسخگو خواهسرای ارسال تمامی مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث حذف تیم از دور مسابقات خواهد شد و پژوهش :1تذکر 

 فیلم برداری شده و کیفیت الزم را برای بازبینی و بررسی، داشته باشد.   fps 30باشد و حتما با سرعت  واضح   هافیلم: 2تذکر 

 . شود  انجام مسیر مسابقه بر  عمود زاویه از  ،برداری  فیلم و  ثابت المقدور حتی ، دوربین موقعیت: 3تذکر 

 )فرآیند داوری( : مراحل اجرایی  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    حله منطقه ای :. مر1ـ    5

  داوری   2  نمون برگ   اساس  موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش   می معرفی استانی  مرحله شرکت در  جهت  منطقه  با سهمیه  مطابق برگزیدگان، تیازهای )غیر صفر( به عنوان کمترین امشده و 

آنها انجام داده و سپس نقاط قوت    و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایتو    یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه،  

در سایت قطب کشوری قرار    99اول اسفند  ی  هفته مسیر مسابقه حداکثر تا    ارسال گردند.  کدنویسی ر، به پژوهش سرای قطب استانی  مستندات این آثا

 داده خواهد شد.

  دانش سراهای پژوهش امور  و پیگیری نظارت  محترم کارشناس  نظارت تحت  کدنویسی استانی  های قطب  توسطاستانی : اول . مرحله 5-2

 مرحله   شرکت در  جهت  استان  با سهمیه  طابقم  برگزیدگان، کمترین امتیازهای )غیر صفر( به عنوان شده و    داوری  2  برگ  نمون  اساس  بر  و  استان  آموزی

 گردند.  می معرفی دوم استانی

( قرار داده می شود و برگزیدگان 1400  در این مرحله، مسیری جدید در سایت قطب کشوری )نیمه دوم خردادماه استانی :  دوم  مرحله  .  5-3

 می گردد. ارسال کدنویسی  کشوری  قطب هب  آثار مستندات نهایی سپس،با این مسیر جدید اقدام به رکوردگیری می کنند. 

 ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهد شد.برگزیدگان مرحلهاز طرف قطب کشوری کدنویسی، به تمامی  تذکر :

ساس بر ا  وندات به صورت غیر حضوری  و سایر مست اه  استان از ارسالی آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی . مرحله اول کشوری : 5-4

 .یابند می راه  کشوری م دو مرحله به منتخب های تیمبر اساس نظر هیئت داوران ،  و  .گیردانجام می   2ون برگ من

دانش آموزان برگزیده ی مرحله  الزم است  می باشد.  صاحبان اثر  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با  . مرحله دوم کشوری :  5-4

)آنالین( شرکت    نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری  اثرکه در تدوین  کشوری  ل  او

 نمایند.

 اطالع رسانی خواهد شد.  های رسمیاز طریق وب سایت ،کشوری مرحله یی اجرانحوه  و  زمان دقیق  تذکر :

 

 

 

 

 



 

 (   28صفحه ) 

 ضمائم : .6

 ربات مسیریاب  : نحوه رکورد گیری و توضیحات مسیر مسابقه  1جدول 

ه  سانتی متر طراحی شده است. به منظور تسهیل در چاپ، مسیر به قطعات کوچک در انداز  210  ×  200نقشه مسیر مسابقه در ابعاد تقریبی   .1

و بهم چسباندن آن، مسیر واقعی    A4تقسیم بندی و شماره گذاری شده است تا دانش آموزان با پرینت این فایل بر روی کاغذ    A4کاغذ  

 در سایت قطب کشوری قرار داده خواهد شد. 99ی اول اسفندماه مسیر مسابقه، حداکثر تا هفته نند. فایلرا مثل پازل درست ک 

،  ای که در فیلم ارسالیگونه ه  ب   .در محل مشخص شده در زمین مسابقه قرار داده شود   ،ظور رکوردگیری داورمنه  بساعت و یا  تایمر  یک   .2

 بازبین خوانا و مشخص باشد. زمان شروع و اتمام مسیر برای داور 

 سانتی متر است. 8/1عرض خط مسیر  .3

درصد خطا داشته    5زه های اعالم شده ممکن است تا  انداآورده شده است)  ذیلدر  ،  در زمین مسابقاتموجود  برخی از موانع احتمالی   .4
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 ربات مسیریاب  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  عنوان اثر

 ه:عضوگرو سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   پایه تحصیلی 

   تلفن همراه 

   تلفن منزل با پیش شماره 

   تلفن مدرسه با پیش شماره 

 وزن و ابعاد دقیق ربات 

 

 مشخصات موتور گیربکس )تعداد دور و ولتاژ( 

 

 قطر چرخ 
 

 میکروکنترلر و درایور مورد استفاده 
 

 تعداد و نوع سنسور مورد استفاده 
 

 خانوادگینام و نام 

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 )در صورت ناقص بودن، کسر امتیاز خواهد داشت(.تکمیل نمایندت  را با دق 1ون برگ شرکت کنندگان بایستی موارد نمتذکر : 

 

 

 



 

 (   30صفحه ) 

 ربات مسیریاب داوری غیرحضوری :  2نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 اثر: طراحان/نام و نام خانوادگی طراح
1) 2) 

 کد ملی :                                                                                                                                                                    کد ملی :      
 شماره تماس:  شماره تماس: 

 نهایی ضریب  ضریب  امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

چک لیست  
باق ربات انط

و مسیر با 
شرایط  

 اختصاصی 

 ابعاد ربات )سانتی متر(
 99/0  □ 15×15× 15کمتر از 

 : ........1ضریب 
 1          □ 25×25× 25کمتر از 

 منبع تغذیه 
 99/0   □باتری داخلی 

 : ........2ضریب 
 1 □منبع تغذیه 

 Arduino AVR □        Arduino □ PIC      □          1  های  و برد  AVR ،PICاستفاده از میکروکنترلرهای 
 : ........3ضریب 

 0 □ هیچکدام 

 آماده یاب مسیر بردهای از استفاده 
 0                □بلی 

 : ........4ضریب 
 1 □ خیر 

 استفاده مورد  سنسورهای تعداد
 1 عدد  8کمتر از 

 : ........5ضریب 
 0 عدد   8بیشتر از 

 یا کنترل انسانی یتفاده از پردازشگر بیروناس
 0                □بلی 

 : ........6ضریب 
 1 □ خیر 

 انطباق زمین و مسیر مسابقه با شیوه نامه 
 1               □بلی 

 : ........7ضریب 
 0 □ خیر 

 دقیقه ای و  انطباق آنها با ربات  3دارا بودن گزارش ساخت و فیلم 
 1            □بلی 

 : ........8ضریب 
 0 □ خیر 

 برنامه  ارسال فایل
 1            □بلی 

 : ........9ضریب 
 0 □ خیر 

  خطاها

 تماس فیزیکی اعضای تیم با ربات 
 0                □بلی 

 ......: 10ضریب 
 1 □ خیر 

 تغییر ولتاژ و جریان منبع تغذیه 
 0                □بلی 

 : ........11یب ضر
 1 □ خیر 

 عدم پیمودن قسمتی از مسیر
 0                □بلی 

 : ........12ضریب 
 1 □ خیر 

 فیلم فیلم رکورد گیری ویرایش شده یا عدم تطابق رکورد با زمان تایمر و 
 0                □بلی 

 : ........13ضریب 
 1 □ خیر 

 مستندات

 : ........14ضریب  صفر، عدم ارسال ضریب  1، ناقص ضریب  99/0کامل ضریب 1ل نمون برگ تکمیل دقیق و ارسا

 ........: 15ضریب  96/0، هر سه مرحله  98/0، دو مرحله 1بیان یک مرحله ضریب  (ربات ساخت فرآیند  و سازی  شبیه طراحی، مرحله شامل سه)  ربات ساخت گزارش

 : ........16ضریب  96/0، هر سه مرحله  98/0، دو مرحله 1مشتمل بر یک مرحله ضریب  ( ربات ساخت فرآیند و سازی شبیه  طراحی، مرحله  شامل سه )دقیقه ای 3عکس ها و فیلم  

 : ........17ضریب  0/ 96، هر سه مورد 0/ 98، دو مورد 1یک مورد ضریب  ها( )سنسورها و ماژول ها و سایر فایل  فایل برنامه + فایل شبیه سازی + کاتالوگ ها

  یکپارچه بر حسب ثانیه  رکورد 
 حاسبه امتیاز نهایی = نحوه م

 رکورد بر حسب ثانیه × 17ضریب  × 16ضریب  ×  15ضریب  × 14ضریب  × 13ضریب  × 12ضریب  × 11ضریب  ×  10ضریب  × 9ضریب  ×  8ضریب  × 7ضریب  × 6ضریب   × 5ضریب  ×  4ضریب  × 3ضریب   × 2ضریب  ×  1ضریب 

  امتیاز نهایی

 ...................... امضا : ..................... ........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس :  نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری: ...

 ..................... امضا : .....................   س :نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری: ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تما

 خانوادگینام و نام 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری  

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

   کدنویسیمدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 ضا تاریخ و ام
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 6   پیوست

 

رب روی اهی بومی ربانمه نویسی تولید مه ربان راهنمای 

 سیستم عامل اندروید 
 سومین دوره مسابقات کشوری کدنویسی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 



 

 (   32صفحه ) 

 مقدمه :  .1

بیشترین رویکرد این توسعه، ی بر موبایل هم روز به روز بیشتر شده و  های مبتنهای همراه هوشمند، تولید برنامه با گسترش روزافزون استفاده از تلفن

درصد   80باشد. با توجه به گستردگی استفاده از سیستم عامل اندروید در ایران )پوشش بیش از بر روی دو سیستم عامل اندروید و آی او اس می

های  هت تولید برنامه نویسی جب کشوری کدنویسی، مسابقه برنامه قط  ؛های اپل(درصد گوشی   20های اندروید در مقابل پوشش کمتر از  گوشی

 روی سیستم عامل اندروید را برگزار می نماید.بومی 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

مه  می توانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه همگام و طبق زمانبندی مشخص شده در تقویم اجرایی بخشنامتوسطه  دوره  تمام دانش آموزان  

  به   ،   3/9/99مورخ    355/420پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی به شماره    -علمیدوره جشنواره    برگزاری دومین 

 نمایند.  نام ثبت  نفره 2انفرادی یا تیم صورت 

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک   تیم اعضای : تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 های پیشنهادی ذیل باشد:محوریکی از  تواند در قالب یبرنامه ارسالی م .1

 ( ..)راهبردی، اکشن، ماجراجویانه، معمایی، بازی کلمات، شبیه سازی، ورزش، پازل،. بازی و سرگرمیالف(  

 های سبک زندگی، سالمت، کشاورزی، تغذیه، کتاب خوانی، آموزش،...( برنامه کاربردی )در حوزه ب( 

 شبکه اجتماعیپ( 

 و باالتر(   4های دارای اندروید یا باالتر باشد. )قابل اجرا بر روی گوشی و    API 15رنامه تولید شده حداقل در سطح  ب .2

   .های غیر مرتبط هنگام نصب خواسته نشود()مجوز  ه شودهای منطقی و مناسب جهت نصب در نظر گرفتمجوز .3

یا به تشخیص فرد)تیم( تر است  نویسی که به آن مسلطتواند از زبان برنامه د و هر فرد)تیم( میها اهمیتی ندارزبان مورد استفاده در ارزیابی برنامه  .4

 .تراست، استفاده کندبرای موضوع مناسب

 تهیه شود.   انآموزی اجرا و توضیح کدها توسط خود دانششامل توضیح نحوه  گابایتم  15  حجم حداکثردقیقه و  3به مدت حداکثر  اثرفیلم اجرای   .5

 های قبل، مورد داوری قرار نخواهند گرفت.لآثار برگزیده مرحله کشوری سا .6

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام   CD یا DVD قالب  رد( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   pdf و wordدر قالب   تکمیل شده   1نمون برگ  .1

 به باال  4قابل نصب روی اندروید  apkارسال فایل  .2

 اثر  فیلم اجرای .3

)برای مثال اگر از اندروید استودیو و زبان جاوا استفاده شده  است  ( الزامیactivity)صفحات برنامه    دو صفحه ازدر  فایل منبع حداقل    ارسال .4

   .ارسال شود( layout xmlاست دو کالس جاوا، و دو فایل 

 از اصالت اثر، ارسال گردد.های وب سرویس جهت احرهایی از کد قسمت ؛استفاده از وب سرویس صورتدر  .5

 حتما سناریوی آن به طور کامل ارسال گردد.  که اثر ارسالی شرکت کننده با موضوع بازی باشد،  صورتیدر  .6

   سرای مربوطه پاسخگو خواهد بود. ارسال تمامی مستندات الزامی بوده و نقص در مستندات باعث حذف تیم از دور مسابقات خواهد شد و پژوهش تذکر :

 حل اجرایی )فرآیند داوری( : مرا  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  3و  2  های نمون برگ  ساسا  موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر
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گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی   مرحله  شرکت در  جهت   منطقه،   با سهمیه   مطابق   برگزیدگان شده و    داوری 

این آثار، به پژوهش   آنها انجام داده و سپس مستنداتنقاط قوت    و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد آکار  هدایتو    یند راهنماییآفر

 ارسال گردند.  کدنویسی سرای قطب استانی

  آموزی   دانش  سراهای  پژوهش  امور  و پیگیری  نظارت   محترم  کارشناس  نظارت  تحت  کدنویسی  استانی  های  قطب  توسط. مرحله استانی :  5-2

گردند.   می  معرفی  اول کشوری   مرحله  شرکت در  جهت  استان،  با سهمیه   مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  3و    2  های  برگ  نمون   اساس  بر  و  استان

 ارسال می گردد.  کدنویسیمستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 ی استانی گواهی شرکت در مسابقات تقدیم خواهد شد.برگزیدگان مرحلهاز طرف قطب کشوری کدنویسی، به تمامی تذکر : 

ساس  بر ا  وندات به صورت غیر حضوری  و سایر مست اه  استان از ارسالی  آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی . مرحله اول کشوری : 5-3

 .یابند می راه  کشوری م دو مرحله به منتخب های تیمبر اساس نظر هیئت داوران ،  و  گیرد.انجام می   2ون برگ من

ل دانش آموزان برگزیده ی مرحله او الزم است  می باشد.  صاحبان اثر  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با  . مرحله دوم کشوری :  5-4

 )آنالین( شرکت نمایند. نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری اثرکه در تدوین کشوری  

 اطالع رسانی خواهد شد.های رسمی  مرحله کشوری، از طریق وب سایت ی اجرایزمان دقیق و نحوه  تذکر :

 مائم :ض .6

 بر روی سیستم عامل اندروید های بومی  نویسی تولید برنامه مه برنا : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سرایمدرسه / نام 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  عنوان اثر

 عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره 

   پایه تحصیلی 

   تلفن همراه 

   تلفن منزل با پیش شماره 

   تلفن مدرسه با پیش شماره 

 هدف پروژه 

اینکه پروژه شما چیست و  مختصر راجع به )توضیح

 خواهد چه چیزی را به  مخاطب نمایش دهد( می 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی  مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 )در صورت ناقص بودن، کسر امتیاز خواهد داشت(.را با دقت تکمیل نمایند 1ون برگ شرکت کنندگان بایستی موارد نمتذکر : 
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 عامل اندروید بر روی سیستم های بومی  نویسی تولید برنامه مه برناداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 های عمومی( )معیار

 عنوان اثر :  شده اثر در سامانه :   کد ثبت

 دوره تحصیلی : 

 پایه تحصیلی : 

 استان :  شهر:   منطقه/ناحیه : 

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر : 

2 ) 

 کد ملی : 

 شماره تماس : 

1) 

 کد ملی : 

 شماره تماس : 

امتیاز کسب 

 شده 

حداکثر  

 امتیاز 
 ردیف مالک ارزیابی  توضیحات 

 1 ارسال فرم مشخصات تکمیل شده به همراه اثر   باشد(  شخصات )در شیوه نامه موجود میرم متکمیل دقیق ف  2 

 2 (  helpراهنمای برنامه ) های مختلف آن راهنمای نحوه استفاده از برنامه و معرفی بخش 3 

 3 سرعت اجرایی مناسب برنامه . مناسب و معقول باشد ،برنامهسرعت اجرای برنامه با توجه به نوع   4 

 8 
ها،  از تم هماهنگ در کل برنامه استفاده بشود )شامل رنگ

 4 یکدست برای برنامهتم  ( و ... ها، تصاویر ها، الگوها، دکمهفونت

 5 سهولت نصب و اجرا  )بدون خطای حین اجرا(   نصب و اجرای برنامه برای کاربر آسان باشد. 4 

 6 ( navigationراهبری استاندارد کاربر ) حرکت و هدایت آسان کاربر حین اجرای برنامه  8 

 ۶ 
های برنامه آگاه شود  رویداد کاربر حین اجرای برنامه از

 7 های مناسب برنامه در مواقع الزم سازی آگاه  )نوتیفیکیشن(  

 10 
وضوح، اندازه و حجم قابل قبول   با   تصاویر و هایکونآها، لوگو

 8 های ثابت و متحرک  ا و آیکونهکیفیت تصاویر لوگو .استفاده شوند

 9 ( aboutدرباره برنامه ) ای برای توضیحاتی درباره توسعه دهنده برنامه  داشتن صفحه 4 

 5 
برای مثال اگر از اندروید استودیو و زبان جاوا استفاده شده است  

ارسال    layout xmlو دو تا  activityدو تا کالس جاوا از دوتا 

  .شود

فایل   صفحات    منبعارسال  از  صفحه  دو  )حداقل 

 است.( ( الزامیactivityبرنامه  )
10 

 11   اثراجرای فیلم  مگابایت  15حجم حداکثر و دقیقه  3با مدت زمان حداکثر  ۶ 

 جمع امتیاز  60 

 ......................  شماره تماس : ...................... امضا : .................. صیلی : نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری : ............................  مدرک تح

 ........... .......تماس : ...................... امضا :  نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری : ............................  مدرک تحصیلی : ......................  شماره

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

                          

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری 

  

 تاریخ و امضا 
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 بر روی سیستم عامل اندروید های بومی  نویسی تولید برنامه مه برناداوری غیرحضوری :  3 نمون برگ 

 ( تخصصی های )معیار

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه : 

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی : 
 استان :  شهر:   منطقه/ناحیه : 

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر : 

2 ) 

 ملی : کد 

 ماس : شماره ت

1) 

 کد ملی : 

 شماره تماس : 

امتیاز کسب 

 شده 

حداکثر  

 امتیاز 
 ردیف مالک ارزیابی  توضیحات 

 بازی و سرگرمی  های تخصصیمعیار
 1 سناریوی ارسالی  الب مستندات اثر ارسالی ارسال سناریو به طور کامل در ق  5 

 2 پیاده سازی سناریو در بازی  لی  کیفیت و میزان انطباق سناریوی پیاده سازی شده با سناریوی ارسا 5 

 3 ای بودن  مرحله  تعریف حداقل سه مرحله   10 

 4 ثبت و نمایش امتیاز هر مرحله   در هر مرحله امتیاز کاربر، نمایش داده شده و ثبت گردد.   10 

 5 ارسال قسمتی از کد منبع  منبع برنامه ارسال گرددیک قسمت کوتاه از کد  10 

 شبکه اجتماعی یهای تخصصمعیار
 1 سهولت ثبت نام و ورود به شبکه ثبت نام و احراز هویت کاربر ساده و در عین حال، امن باشد  10 

 است.های وب سرویس الزامیارسال بخشی از کد 10 
های وب سرویس مورد  امنیت و کیفیت کد 

 استفاده  
2 

 3 زان ارتباطات بین اعضا سهولت و می پیشنهادات خودکار و هوشمند برای اعضا   10 

 4 امکانات تعاملی برای غنی سازی محتوا در شبکه   مانند تگ گذاری روی تصویر   10 

 برنامه کاربردی  های تخصصیمعیار

 1 میزان تعاملی بودن برنامه ها  هایی از کاربر و پردازش آنگرفتن داده  10 

 2 های واقعی کاربر انطباق با نیازمیزان  برآورده شدن انتظارات کاربر از برنامه  10 

 3 سازی میزان بومی های روز کشور منطبق با نیاز 10 

 4 انطباق اثر با اهداف تعریف شده   میزان پیاده سازی اهداف تعریف شده در طرح اولیه   10 

 جمع امتیاز در هر بخش  40 

 ...................... امضا : .................. .......................  مدرک تحصیلی : ......................  شماره تماس : نام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری : .....

 : ...................... امضا : .................. تماس  نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/استانی/کشوری : ............................  مدرک تحصیلی : ......................  شماره

 خانوادگی نام و نام 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی 

                          

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

 ی مجری مدیرپژوهش سرای دانش آموز 

  

 تاریخ و امضا 

 




