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 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

ست. های زندگی ما را متحول ساخته اجنبه تمامی ،این فناوری نویسی در ارتباط هستند وخصوص برنامههای روز دنیا، با علوم کامپیوتری بهفناوری

کرد آموزان با نحوه کارهای آشنایی دانشیکی از راههای محیط اطراف ما است. تکنولوژیکدنویسی، مهارتی اساسی و بخش جدایی ناپذیر از تمامی 

سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه، توسعه و غنی ایجاد،لذا به منظور  .نویسی استها، آموزش اصول برنامهاین فناوری

 برگزاری مسابقات کدنویسی ضروری است.

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

 نویسی آموزان در زمینه برنامهدانش هایخالقیتو  هااستعدادشناسایی  .2

 فهای مختلمحیط های کاربردی برایدر جهت توسعه برنامه های روزآموزان با فناوریدانشآشنایی  .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

رایی مطابق تقویم اج، بر اساس شرایط و صالحدید استان حضوریغیربه صورت حضوری و  ؛استانی و منطقه ای مرحله دومسابقات در این  .1

مورخ  418/400به شماره  )طرح شهید کاظمی آشتیانی( شیوه نامه اجرایی برنامه ها و رویداد های کیفیت بخشی مدارس متوسطه 8مندرج در بند 

 یمبتن های گرایش باو پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی  –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمی  18/10/1401

 می گردد. برگزارآفرینی  کار مهارت و پژوهش، آموزش، ترویج، بر

اد  در شبکه ملی ش سراهای دانش آموزی از طریق کانال رسمی پژوهشمتعاقبا کنندگان این دوره از مسابقات،  شرکت نام ثبتو نحوه سایت  .2

https://shad.ir/pajouheshsara .اعالم می گردد 

توسط پژوهش سرای دانش آموزی  ،بخشنامه این 7تا  1شماره راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های  5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .3

تعیین شده در  سهمیهو  هرگرایش راهنمای 6بخش  مندرج در داوری و بر اساس نمون برگ های منطقهمتوسطه آموزش معاونت  نظارت با و طقهمن

 گردد. می برگزارجدول ذیل، 

 نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این 7تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .4

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

 .گردد می تعیین شده در جدول ذیل، برگزار سهمیهو 

 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 ویندوزبرنامه

 با تفکر الگوریتمی
 2پیوست 6 - نفره 2تیم الزاما 

3 
طراحی نرم افزار و بازی تلفن 

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

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

 5پیوست 3 - - نفره 2انفرادی یا تیم  برنامه نویسی وب 5

6 
بومی  هاینویسی تولید برنامهبرنامه 

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

 7پیوست 3 - - نفره 2انفرادی یا تیم  برنامه نویسی با پایتون 7



 ( 2صفحه ) 

 :مسابقات شرایط عمومی ـ  ت

  مجاز به شرکت در بیش از یک گرایش از مسابقات می باشد.تیم به شرط ارائه آثار متفاوت،  هر .1

ژوهشی پ –را تنها در یکی از مسابقات چهارمین دوره جشنواره علمی مشخص اثر یک کننده در مسابقات متعهد می شوند که اعضای تیم شرکت .2

جشنواره  پژوهشی و -علمیدر مسابقات جشنواره استانی یا کشوری که در سنوات قبل موفق به کسب رتبه  اثریشرکت دهند. همچنین از ارسال 

 د.مورد ارزیابی قرار نمی گیر استانیدر مرحله حذف شده و  اثر مربوطهخودداری شود. در صورت عدم رعایت،  ،شده اند نوجوان خوارزمی

 با عنایت به ماهیت ترویج کار گروهی در مسابقات، مقتضی است تمامی اعضای تیم در کل فرآیند مسابقه شرکت کرده و بر نحوه ی انجام کار و .3

 ، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعایت این موضوع، موجب کسر نمره برای تیم می شود.همطالب علمی مربوطارائه 

فعالیت های آزمایشگاهی در واحدهای آموزشی و پژوهش سراهای دانش آموزی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات از آنجا که اشاعه و بهبود  .4

پوشش و لباس دانش آموزان دختر و رعایت  ؛لذا .بوده و آثار گردآوری شده جهت استفاده دانش آموزان کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد

 ، ضروری می باشد.آئین نامه اجرایی مدارس و تبصره آن در 85اده موفق پسر شرکت کننده در جشنواره 

 نیا .ددگر می قطب کشوری و پژوهش سراهای فعال استانها اعالم و برگزار توسط گرایش، تفکیک به رایگان آموزشی های دوره ها و کارگاه .5

 .باشد یم یریگیقابل پ  ،codenevisi@  رسان شاد امیدر پ کدنویسی یقطب کشور یکانال اطالع رسان قیآموزش ها از طر

، به استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناسبا هماهنگی  کدنویسیقطب کشوری  ؛در داوری مرحله استانی مسابقات .6

 د.وند اجرای برخی از گرایش ها نظارت می نمایبر ر ذیلو مطابق با نمون برگ عنوان ناظر 

 در مرحله استانیبر داوری  نظارتنمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 : زمان اجرای داوری : گرایش استان :

 10 8 6 4 2 موضوع ارزیابی

ب
ری

ض
 

ده
 ش

ب
س

ز ک
یا

مت
ا

از 
تی

 ام
ثر

داک
ح

 

 10  ×1      ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از حداکثر زمان دفاع .1

 30  ×3      نجام اثرراستی آزمایی روش ا .2
 30  ×3      طرح سواالت علمی و تخصصی مبتنی بر اثر ارائه شده  .3

 20  ×2      طرح نقدهای سازنده و بیطرفانه .4

 10  ×1      در زمان دفاعتعامل داوران و توجه به عدم مشارکت استاد راهنما  .5

 100  جمع امتیاز نهایی

 .............. امضا : .......................................  شماره تماس : ....................... مدرک تحصیلی : ........................: ............... کشوری اول ناظرنام و نام خانوادگی 

 ................ امضا : ......................................  شماره تماس : .......................... مدرک تحصیلی : ....................: ...............کشوری دوم  ناظرنام و نام خانوادگی 

 نام و نام خانوادگی

 سرای دانش آموزی مدیر پژوهش

  کدنویسیقطب استانی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

سراهای دانش آموزی اداره کل  کارشناس امور پژوهش 

 آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 دبیر علمی قطب کشوری

 کدنویسی

 

 تاریخ و امضا

 
و نندگان از آثار شرکت کوزارت معاونت آموزش متوسطه برداری نسبت به هرگونه بهره موافقت و رضایت اعضای تیمشرکت در مسابقه به منزله  .7

 ، می باشد.گان آثاربا ذکر نام تولید کنند نشر آنها



 ( 3صفحه ) 

هش کدنویسی پژوقطب کشوری  با گرایش های مسابقات، توسط مرتبط علمی محتواهای و ارائهعلمی  های ارتقای توانمندی آموزشی های دوره .8

 گردد. می اجرا تحصیلی سال در طیسراهای دانش آموزی 

(، 1400/  05/  10 آموزش و پرورش تاریخکمیسیون معین شورای عالی  41 جلسه مدارس )مصوب اجرایی نامه آیین 104 ماده به استناد تبصره .9

 ارائه و پژوهشی - علمی جشنواره کشوری و استانی مرحله در آنان موثر حضور و آموزیدانش سراهایپژوهش در آموزاندانش فعالیت و عضویت

 باشد. داشته سهم دوم و اول هاینوبت مستمر ارزشیابی نمره تعیین در تواندمی مربوطه، معلم تایید با اثر

 .یرندگ می قرار تقدیر مورد ،اساس مصوبات دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره استان برو استان  سطح در مسابقات منتخبین .10

ت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان می توانند پس از پایان داوری استانی، تعدادی رتاییدیه علمی، کارشناس نظاجهت دریافت  .11

 دنویسیکبه قطب کشوری ، جهت ارزیابی آثاربه همراه مستندات کامل هر یک از  با نامه رسمیهر گرایش را  شایسته تقدیر علمیآثار منتخب از 

 آذربایجان یدانش آموز ی، پژوهش سراتبریز 3 هیآموزش و پرورش ناح تیری، مدآذربایجان شرقیاستان مستقر در اداره کل آموزش و پرورش 

 صادر خواهد شد.ذیل  نمون برگطبق  علمیدیه تایی ،برای آثار مورد تأئید قطب کشوری. ارسال نمایند

 تاییدیه علمی نمون برگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سمیر کانال به است ضروری آموزشی، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت .12

قطب  041 - 35539977شماره تلفن و یا با  مراجعه https://shad.ir/pajouheshsara سراهای دانش آموزی در شبکه ملی شاد  پژوهش

 ارتباط حاصل نمایید. کدنویسیکشوری 

 

  نام خدابه 

  پژوهشی-چهارمین دوره جشنواره علمی کدنویسیمسابقات اثر ارائه شده در تاییدیه علمی 

 «آشتیانی شهید کاظمی طرح »  

 1401-1402سال تحصیلی 

 

 شماره :

 تاریخ :

 

   .............. ............................................................................................................................................................ با عنوان بدین وسیله گواهی می شود که اثر

... ................................................................................................................................ (ملی کد–نام خانوادگی توسط دانش آموز/دانش آموزان)نام و

پژوهشی -چهارمین دوره جشنواره علمی کدنویسیمسابقات ... ...................................................................................................در گرایش 

وفق م کدنویسی،ارائه شده و پس از ارزیابی توسط قطب کشوری  1401-1402( سال تحصیلی طرح شهید کاظمی آشتیانی)

  .استبه دریافت تاییدیه علمی گردیده 

 

 

 
 دبیر علمی قطب کشوری کدنویسی

 پژوهش سراهای دانش آموزی

 رئیس قطب کشوری کدنویسی

 پژوهش سراهای دانش آموزی 



 ( 4صفحه ) 

 : پژوهشی-جشنواره علمیدر وظایف و استانداردهای اخالقی داوری آثار ـ  ث

  استانی:های  قطبمسئولیت ها و وظایف کلی 

 .انتخاب داوران بر اساس صالحیت های الزم داوری و صدور ابالغ ایشان .1

 .کدنویسی استفاده از قطب کشوریبا  برگزاری جلسه توجیهی برای داوران .2

 درناطق ممدیران پژوهش سراهای و کارشناسان وفق شیوه نامه های اختصاصی مسابقات و رفع مغایرت با مشارکت  مناطقررسی انطباق آثار ب .3

 .موعد مقرر

 .و بی توجهی به تذکرات مربوطه جایگزین نمودن داور در صورت مشاهده مغایرت عملکرد ایشان با استانداردهای اخالقی الزم در داوری .4

 ایجاد مشکل پیش بینی نشده )بیماری و ...( برای داوران. جایگزین نمودن داور در صورت .5

اه با صورتجلسه همر ه های مسابقات متبوع و اعالم نتایج به دفتر متوسطه نظری با نامه رسمیدور -بررسی و تایید گزارشات داوری تمامی گرایش .6

 هیئت داوران.

 وظایف و استانداردهای اخالقی که داوران ملزم به رعایت آنها هستند: 
 انتظارات در زمان داوری: 

 د.ناهداف، وظایف و ویژگیهای داوری آشنا باشبا  .1

 .بپردازند که در حیطه ی توانایی حرفه ای آنان می گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم هستندتنها به داوری آثاری  .2

 .را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنندآثار به محرمانه بودن اطالعات داوری احترام گذاشته و هیچ یک از اطالعات  .3

ا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطالعات، برای آسیب زدن ز اطالعات به دست آورده هنگام داوری، به نفع خود یا .4

 .و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند

 .اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی قرار گیرد .5

 .طرف و سازنده باشند و از خشونت کالمی، اصطالحات زننده و توهین آمیز پرهیز کننددر نقدها بی  .6

 .هیز کننداز داوری در آن گرایش پر استانیاند، با اعالم به دبیر قطب نقشی داشته ؛گرایشی که در آن داور هستنداگر به هر نحوی در روند پژوهش .7

 .از داوری در آن گرایش خودداری کنند استانیدر دست انجام دارند، با اعالم به دبیر قطب  ؛اگر پژوهشی شبیه به اثر ارائه شده .8

 .ز وارد نمودن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محققین تحت آموزش خود؛ در روند داوری خودداری کنندا .9

 .در مواردی که در راهنمای گرایش مربوطه تصریح شده باشد؛ مگر ه هر دلیلی از ارتباط )تلفنی، مجازی و ...( با دانش آموزان پرهیز نمایندب .10

اوران د به هر دلیلی از ارتباط )تلفنی، مجازی و ...( با داوران سایر گرایش ها و مسابقات دیگر خودداری نمایند و توجه داشته باشند که مشخصات .11

 .هر گرایش و مسابقه، محرمانه بماند

ثر با سعه صدر اجازه استفاده از حداک باشند وایجاد آرامش در دانش آموزان منتخب  و اثراز دفاع مناسب از زمینه س ،استانیدر مرحله دفاع آنالین  .12

 .نیز صحبت ننماینددر مورد نتیجه  را داده وزمان دفاع 

 نحوه برخورد با کپی برداری علمی و ادبی یا آثار غیر دانش آموزی: 

 .موضوع را بررسی کنند در صورت امکان از طریق مصاحبه غیر حضوری، این .1

 .نماینداز صاحبان اثر مطالبه ؛ استانیبا وساطت دبیر قطب  را تاییدیه رسمی یکی از مراجع علمی منطقه ای ،در صورت امکان .2

 .تحویل نمایند دبیر قطب استانیمدارک و مستندات حاصل از بررسی دقیق آثار جهت اثبات ادعاهای مطرح شده را ثبت و به  .3

ص هر یک از موارد اثر فرا دانش آموزی، کپی برداری شده از طرح های موجود، اثر خارج از محدوده علمی گرایش موردنظر، در صورت تشخی .4

 .اثر صفر منظور گردد آنبا رای حداقل دو سوم تیم داوران، امتیاز 
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 انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری: 

 .رسی و تحقیقات الزم و اساسی را در زمان داوری اثر انجام دهندبه طور جزئی و دقیق به داوری آثار بپردازند و بر .1

را برگزار و به نقطه نظرات داوران دیگر توجه کنند تا با همفکری اعضای تیم داوری، درک بهتری ری گرایش مربوطه داوتیم جلسه تخصصی  .2

 .از اثر حاصل شده و دقت تصمیم گیری افزایش یابد

 .بوده و بالفاصله پاسخگو باشند و اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند استانیدر تمام طول دوره داوری، در دسترس قطب  .3

 .تحویل نمایند استانیدر هر مرحله، فرم های داوری را برای هر اثر به طور جداگانه تکمیل نموده و به قطب  .4

 .زمان ارسال نمرات، زمان ورود به سامانه جهت ثبت نمرات داوری و ...( داشته باشندهماهنگی الزم را با روند اجرایی تیم داوری )نحوه و  .5

 .می باشد ؛جدید یا داورانمجاز به بررسی مجدد اثر توسط داور  استانیقطب  ،داوران دریک اثرات زیاد نمر تفاوتدرصورت  .6

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

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

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

حوه ارسال آثار در مرحله منطقه ای، بر عهده پژوهش سرای منطقه و در مرحله استانی، بر عهده تعیین نمعرفی می گردند.  یسیکدنو

 می باشد.برنامه ریزی و اجرایی سازی استان دبیرخانه 

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

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانینمون برگ 

 :گرایش                                             :سراپژوهشنام                           منطقه:                                        استان:

 سکع در منطقهامتیاز  تلفن تماس پایه تحصیلی کد ملی خانوادگینام و  نام  کد اثر دوره تحصیلی 

        

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزیدانشسرای مدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 پرورش منطقه وآموزش تیریمد

 

 تاریخ و امضا
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 1   ویپست

 اسکرچ  یطردمح ای اهی رایاهنساخت بازی راهنمای 

ج 
پن

 اهی دانش آموزی ژپوهش سرا کدنویسیمین دوره مسابقات 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

با توجه به ست مییابند. آن دبرنامه نویسی به ن جریان در کادنسانی می باشد که کوز االترین نیاو وامهم ترین ن، نشناساه روانگااز شکوفایی دخو

رسد. اسکرچ نویسی، ضروری به نظر مینوجوانان با برنامههای جدید و جذاب جهت آشنایی کودکان و نویسی؛ استفاده از روشهای فرآیند برنامه سختی

  ن است.کادبرنامه نویسی به کول صوزش اموف آبا هدیک خط کدنویسی(  ی )بدون نیاز به حتی برنامه نویسی تصویرمحیط یک 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 ه درشد مشخص زمانبندی ای که متعاقبا اعالم می شود، طبقدر سامانه  توانند می متوسطه دوم ابتدایی و اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2انفرادی یا تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی  اجرایی تقویم

 .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

 دار فکری، های آموزنده و هدفکتب درسی به همراه ساخت آزمون، بازی یمفاهیم آموزش مرتبط با توانند در موضوعاتای میهای رایانهبازی .4

 .باشند ...واالت چالشی مطابق با فرهنگ جامعه و اجتماعی و فرهنگی در زمینه س هایافزایش مهارت

 ان تهیه شود.آموزی اجرا و توضیح کدها توسط خود دانششامل توضیح نحوه مگابایت 15 دقیقه وحجم حداکثر 3 فیلم اجرای بازی به مدت حداکثر .5

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

 وانندتحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

ای آماده هکه محتوای نامناسب، اهداف آموزشی غیرمجاز و خالف قوانین رقابت داشته باشند و همچنین کپی برداری عینی از بازی هاییطرح :2تذکر

 .باشند، از مسابقه حذف خواهند شد.

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :3تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

  PDFو  Wordبه صورت فایل هایتکمیل شده  1نمون برگ  .1

 فایل نهایی برنامه .2

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

 بازی فیلم اجرای .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ر به ر موعد مقردر سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را د کدنویسیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیپژوهش سرای قطب استانی 

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

 به مرحله دوم استانی راه می یابند.بر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیمد. می شون داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی
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حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند.  طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 اسکرچ  درمحیطای های رایانهساخت بازی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف

 

 مورد( 3)حداقل  اثرویژگی های برجسته 

 

حوه ن به راجع مختصر توضیح:  (سناریو) بازی داستان

 نمایش مخاطب  به را چیزی و اینکه چه طراحی بازی

 می دهد.

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 رعایت گردند.د اجرای بازی کامالً درج شده، بایستی در رونرا 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 بازی: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

  پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر

   

   

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز
امتیاز کسب 

 شده

ار
عی

م
ی

وم
عم

ی 
یاب

رز
ی ا

ها
 

  2 (1تکمیل دقیق  فرم مشخصات )نمون برگ  ارسال فرم مشخصات تکمیل شده به همراه اثر 

  6 توضیحات زمان اجرا و کدهای استفاده شده فیلم اجرای بازی

نوشتن عنوان بازی، مشخصات صاحب اثر و 

یا لینک ورود به بازی در صفحه طراحی دکمه 

 اول )بصورت مقابل( 

 

3 

 

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

 مخاطب
4 

 

ی
نر

 ه
 و

ی
صر

ی ب
اح

طر
 

  5 ( transparencyاستفاده از تصاویر بدون پس زمینه  )وضوح تصویر و  کیفیت تصاویر استفاده شده 

های مرتبط و متناسب انتخاب عناصر و پس زمینه

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

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

اح طرتصاویر( محیط اسکرچ استفاده نکرده و حتی االمکان خود، خالق و 

 شخصیت داستان باشند.

6 

 

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

 بودن عناصر میزان بومی

هدای داسدتان، در   یدا شخصدیت   هدا عناصر استفاده شدده در پدس زمینده   

هددای سددوتاتیهددای دردشدد ری، مشدداهیرملی،  جهددت مفرفددی جا بدده 

هددای ملددی و مددشهبی کشددورمان    محلددی، اداب و سددنن و مناسددبت  

 طراحی شده باشد.

6 

 

انتخاب رنگ عناصر و اندازه مناسب نوشتار )متون 

 به فارسی نوشته شود(
 4 

 

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

 .......................... امضا : .....................ماره تماس : نام و نام خانواددی داور دوم منطقه ای/استانی: ....................................  مدرک تحصیلی : .........................  ش

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 کدنویسیمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

                         

 تاریخ و امضا

 

 

 نام و نام خانوادگی

 پژوهش سراهای دانش آموزیکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا
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 اسکرچ  درمحیطای های رایانهساخت بازی: داوری غیرحضوری  2ادامه نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

  پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر

   

   

 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 های بهینه سازی کداستفاده از تکنیک

 های پیشرفته برای کاهش مصارف حافظهابزار

 های کد نویسی مناسب نظیر:بکار بردن دستورالعمل

هددای کو ددک جهددت  بهیندده   از اسددکری تاسددتفاده حتددی االمکددان   

سدددازی کدددد، اسدددتفاده از امکاندددات پیشدددرفته ندددرم افدددزار نظیدددر     

BroadCast ،clone ،Block ،Data هددددای ، اسددددتفاده از حلقدددده

( Make a listهددای شددرس، اسددتفاده از لیسددت داده)تکددرار و سدداختار

 (.Data processingای )و استفاده از پردازش رشته

10 

 

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

  6 پیاده سازی اهداف تفریف شده در سناریو به صورت کامل  انطباق اثر با اهداف تفریف شده 

  7 تفریف حداقل سه مرحله  ای بودن مرحله

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

 (  user friendlyکاربر پسند بودن)
دویا بودن محیط و عناصر و اجزای بازی،  یدمان کاربردی و ساده 

 ...(  و ها، متن، تصاویرعناصر )دکمه
7 

 

  5 تاثیر دشاری اثر بر مخاطباثر، تنی بودن محتوا و پیام  دارا بودن ارزش اموزشی اثر )کاربردی بودن( 

اصالت طرح و احترام به حق نشر و عدم ک ی 

 اینترنتبرداری از 

تا  ه اندازه محیط بازی با احترام به حق نشر و عدم ک ی برداری 

 سازی شده است؟اینترنت پیادهمستقیم از 
3 

 

و 
ت 

القی
خ

ی
ور

وآ
ن

 

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

  3  سطح نواوری در مقایسه با اثار مشابه

 3  جشابیت اثر
 

  100 جمع امتیاز

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش 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

 



 ( 11صفحه ) 

 2   ویپست

 کر الگوریتمینویسی ویندوز با تف ربانهمراهنمای 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی دانش آمو
پن

 زی 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 

 
 



 ( 12صفحه ) 

 مقدمه : .1

گی شخصی نیز زندکه نه فقط در علوم کامپیوتری بلکه در  های حل مسئله راو فرآیند هاارتمه آموزاندانشد تا نکنکمک می های کدنویسیتکنیک

 لو قابل ح ترکوچک مسائلهای بزرگ را به آموزد تا دامنه دیدشان را وسعت ببخشند و چالشها میها به آنهارتمین بیاموزند. ا ،اندحائز اهمیت

  نماید. می نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمیاین راستا، قطب کشوری اقدام به برگزاری مسابقه برنامه. در تقسیم کنند

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطهو دوم  اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  الزاماصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

 .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 

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

 وانندتحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1

ای نویسی، افزونه مورد نظر به همراه راهنمهای برنامهاستفاده از افزونه صورتمنابع نرم افزاری مورد استفاده )در و تمامی ها برنامه  (sourceمنبع ) .2

 ارسال گردد.( نیزنصب آن 

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

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیوهش سرای قطب استانی پژ

 باشد.در این مرحله طراحی سواالت و  پروژه ها، بر عهده کارشناسان منطقه می :تذکر

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

بر  یمبتن ی،چالش سوال نیچند ،شده نییتع یو طبق زمانبند (Online)بصورت برخط سپس د. می شون داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

وارد کرده و  انخودش نوشته شده برنامه به لیبرنامه را بصورت فا یکنندگان، نمونه ورودشود. شرکتیم مطرحمشخص،  ییبا زمان پاسخگو تمیالگور

و  یررسب شده، آپلود یهالیآپلود خواهند کرد. فا ،سامانهدر  به همراه سورس برنامه، را  باشدیشده توسط برنامه که همان پاسخ سوال م دیتول یخروج

 گردند.یم یمعرف یی، به مرحله دوم استانیو زمان پاسخگو حیصح یهابر اساس تعداد پاسخ ده،یبرگز یهامیت

 

توان این مرحله را به صورت حضوری برگزار نمود، که در این صورت نیازی به برگزاری مرحله دوم استانی  ، میدر صورت موافقت استان :1تذکر

 باشد.نمی



 ( 13صفحه ) 

 بر عهده داوران استانی می باشد. ،گردد و بررسی صحت آنهامی یو در سامانه بارگذار یطراح یقطب کشور توسطمرحله  نیسواالت ا :2تذکر

 دادهای پروژه دانش آموزان، از طریق قطب کشوری متعاقباً اعالم خواهد شد. آدرس سایت بررسی ورودی :3تذکر

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 نمایند.به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت  نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمیبرنامه : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلی رشته /پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف

 

 مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر

 

 پروژهنحوه طراحی  به راجع مختصر توضیح

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام خانوادگینام و 

 استاد راهنما

 

 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

 



 ( 14صفحه ) 

 نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمیبرنامه: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراحان اثر

    

    

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 فایل راهنمای نصب و استفادهداشتن 

  5 های نرم افزاریها، فارسی سازی ویندوز، پیش نیازنصب فونت نصب موارد مورد نیاز بصورت خودکار

  2 روش مورد استفاده و ال وی بانک اطالعاتی در صورت استفاده داشتن مستندات

  2 ال وریتم، روش حل، روش کار ارائه ال وریتم یا فلو ارت مورد استفاده

  6 استفاده صحیح از ساختارهای توالی و ترتیب و تکرار و ... های ال وریتم و فلو ارت  رعایت ویژدی

ار
عی

م
ی

بر
ار

 ک
ط

راب
ی 

یاب
رز

ی ا
ها

 

  5 های استانداردرنگداشتن تم رنگ، استفاده از  بندی استاندارداستفاده از رنگ

  5 ها، قابلیت دسترسی اسانایتمبندی رعایت دروه های صفحات یدمان صحیح و کاربردی ایتم

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

 ها، صحیح نمایش داده شود.عامل
2  

  5 اندازه و مکان صفحات و عدم وابست ی به تفکیک صفحه نمایش نمایشتناسب صفحات با صفحه 

  5 لینک صحیح صفحات هاهدایت صحیح صفحات و کنترل ان

  Hint 6 اشارههای مناسب بصورت استفاده از نوار وضفیت و صدور پیام هدایت صحیح کاربر در صفحات

 هاکنترل ورود داده

هدای مربدوس بده    تفریدف شدده در کدادر   های کاربر فقط بتواند داده

ورود اطالعددددات را درا نمایددددد و از ورود اطالعددددات نددددامفتبر  

 جلودیری شود.

5 
 

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

 استفاده نماید.
5  

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

  

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

                         کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 

 امضاتاریخ و 

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 15صفحه ) 

 نویسی ویندوز با تفکر الگوریتمیبرنامهداوری غیرحضوری :  2نمون برگ  ادامه
 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 تحصیلی : رشته منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی طراح/طراحان اثرنام و نام خانوادگی 

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ار
عی

م
مه

رنا
س ب

ور
 س

ی
یاب

رز
ی ا

ها
 

 خوانایی کد

 بندی کدهای بلوکاستفاده از تکنیک -

 های طوالنینوشته شکستن -

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

6 
 

 (commentداشتن توضیحات داخل کد )
 یا ان لیسیتواند فارسی ها که مینوشتن توضیحات برای بلوک

 باشد.
4 

 

 هشدارها،  (Error)اعدم وجود خط

(warning)  ،Hint 

Warnings  بخاطر ناخوانایی ، پیام هایی هستند که کام ایلر

 نشان می دهد.و نارسایی کد 
6 

 

های برنامه با استفاده از نمایش کنترل خطا

 (exception)های فارسیپیام

های های استثنا مانند تقسیم بر صفر، عدم نمایش پیامکنترل حالت

  خطای سیستم عامل.

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

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

5 
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  8 برنامه بدون خطا اجرا دردد. اجرای صحیح برنامه 

  8 خروجی به روش صحیح و واضح به کاربر نمایش داده شود. خروجی صحیح و مورد انتظار برنامه 

  3 باید متناسب با ال وریتم استفاده شده باشد. سرعت اجرای برنامه

 اجرا بصورت  ند کاربره
 یا تیر همزمان وارد برنامه شوند.  ندین کاربر بتوانند همزمان -

 داشتن نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به برنامه -
2  

  100 جمع امتیاز

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

  

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی

               

           

 تاریخ و امضا

 

 و نام خانوادگینام 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 16صفحه ) 

 3   ویپست

 رد محیط طراحی رنم افزار و  بازی تلفن همراهراهنمای 
App Inventor 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی دانش آمو
پن

 زی 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 

 



 ( 17صفحه ) 

 مقدمه : .1

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

نویسی پوشش ای پیچیده برنامهههای ناب، بدون نیاز به تسلط به محیطایده یک فرد را در پیاده سازیهای های تلفن همراه؛ که بتواند اکثر نیازبرنامه

 App Inventorهای توسعه بصری مانند محیط این زمینه، استفاده از محیطهای مفید دردهد، بسیار جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. یکی از راهکار

های رنگی و تنظیم ه، سپس با کنار هم چیدن بلوکروش حل مسئله را پیدا کرداین محیط، نخست فرد با تفکر الگوریتمی نویسی در برای برنامه .باشدمی

  .سازدیا بازی خود را می برنامهت و شرایط، حاال

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطه اول دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  انفرادی یاصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400کاظمی آشتیانی به شماره شهید 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 های پیشنهادی ذیل باشد:یکی از محورتواند در قالب های ارسالی میبرنامه .1

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

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

 حائز اهمیت است. ،مشخص بودن دقیق موضوع و عنوان طرح و اجرای بدون خطا و وقفه .2

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

 تهیه شود ی اجرا و توضیح کدهامگابایت شامل توضیح نحوه 15حجم حداکثر  دقیقه و 3به مدت حداکثر اثرفیلم اجرای  .4

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

 وانندتحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1
 aia. منبع با فرمت فایل .2

 apk.  فایل خروجی نهایی با فرمت .3
 2نمون برگ بخش فنی در یا ویرایش تصویر(، جهت استفاده آموز )در صورت طراحی تصاویر طراحی شده توسط دانش اصلیفایل  .4

 اثر اجرایفیلم  .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3یا  2 نمون برگ

ر، آنها انجام داده و سپس مستندات این آثانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرآموزی منطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیاستانی به پژوهش سرای قطب 



 ( 18صفحه ) 

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

 می یابند. به مرحله دوم استانی راهبر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیمد. می شون داوری 3یا  2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 .نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 App Inventor طراحی نرم افزار و بازی تلفن همراه در محیط  : شناسنامه 1برگ نمون 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلیپایه 

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف

 

 مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر

 

حوه ن به راجع مختصر توضیح:  (سناریو) بازی داستان

 نمایش مخاطب  به را چیزی و اینکه چه طراحی بازی

 می دهد.

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  شمارهتلفن مدرسه با پیش 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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
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 App Inventor طراحی نرم افزار تلفن همراه در محیط : داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر:  استان :

 شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر

   

   

 توضیحات معیار ارزیابی عنوان ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز
امتیاز کسب 

 شده

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

 ایده طرح و

  6 یا خارجی دارد؟ یا مشابه داخلی باشدایده نرم افزار، جدید میایا  ایده نو

  6 های خاص و خالقانه جدید در نرم افزارارایه ویژدی خالقیت

  6 فرم مشخصات بصورت کامل پیاده سازی شده است؟ایا اهداف  پیاده سازی اهداف

 فنی

 تنظیم صفحه درباره ما
نوشتن عنوان برنامه  و مشخصات صاحب اثر مطابق با موارد خواسته 

 شده
2 

 

  4 اموزش نحوه استفاده از امکانات نرم افزار داشتن راهنما

 (user friendlyکاربر پسند بودن )
اجزای نرم افزار  و حرکت و هدایت اسان دویا بودن محیط و عناصر و 

 کاربر حین اجرای برنامه
12 

 

 درافیک مناسب
 انتخاب عناصر و پس زمینه متناسب و مرتبط با موضوع  -

 ها، متن، تصاویر و ...( یکدست عناصر )دکمهد   یدمان کاربردی و ساده و 
3 

 

  4 ( transparencyبدون پس زمینه  )وضوح تصویر د  استفاده از تصاویر  کیفیت مناسب تصاویر

  4 انتخاب رنگ و اندازه مناسب نوشتار )متون بصورت فارسی نوشته شود(  هاکیفیت مناسب متن

  2 های صوتی د حجم )بلندی صدا( مناسبتناسب و کیفیت اصوات و جلوه هاکیفیت مناسب صدا

  9 ها و امکانات اختصاصی تلفن همراه استفاده از حس ر های خاصویژدی

 اجرایی

  6 شود؟ایا نرم افزار در روند اجرای خود تا انتها بدون مشکل اجرا می اجرای بدون خطا

  9 اند؟ترین حالت ممکن تنظیم شده های استفاده شده در بهینهایا کد ه های پیشرفتها و ابزاراستفاده بهینه و مناسب ازکد

  6 امکان  خیره سازی اطالعات استفاده مناسب از پای اه داده

  3 م ابایت 20م ابایت د زیر  30م ابایت د زیر  40م ابایت د زیر  40باالی  حجم مناسب فایل خروجی

 اصالت طرح و محیط نرم افزار

تا  ه اندازه محیط نرم افزار با احترام به حق نشر و عدم ک ی برداری 

 اینترنت پیاده سازی شده است؟مستقیم از 
6 

 

  6 فیلم اجرای اثر شامل توضیح نحوه ی اجرا و توضیح کدها توسط خود دانش اموز

  100 جمع امتیاز

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

 .......................... امضا : .....................ماره تماس : نام و نام خانواددی داور دوم منطقه ای/استانی: ....................................  مدرک تحصیلی : .........................  ش

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

  

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی

     

                     

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 پژوهش سراهای دانش آموزیکارشناس امور 

 

 

 تاریخ و امضا
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 App Inventor طراحی بازی تلفن همراه در محیط داوری غیرحضوری :  3نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر:  استان :

 شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/ طراحان اثر
   
   

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز
امتیاز 

 مکتسبه

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

هدف 

گذاری و 

 آموزش

  6 یک هدف اموزشی تنظیم شده است؟تا  ه اندازه، داستان بازی در رسیدن به بار اموزشی بازی

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

  6 ایا روند بازی بصورت خالقانه و جشاب طراحی شده است؟ خالقیت

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

  6 اندازه، اهداف مورد نظر در داستان بازی بصورت تیرمستقیم بیان شده است؟تا  ه  های تیر مستقیماموزش

 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
 userکاربر پسند بودن)

friendly) 
  9 ها،متن،تصاویرو...( دویابودن محیط و عناصر بازی د  یدمان کاربردی و ساده عناصر)دکمه

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

  2 ( transparencyتصاویر بدون پس زمینه )وضوح تصویر د  استفاده از  کیفیت مناسب تصاویر

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

 هاکیفیت مناسب صدا
های صوتی د حجم  )بلندی صدا( مناسب د تناسب صدای تناسب و کیفیت اصوات و جلوه

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

  9 ها و امکانات اختصاصی تلفن همراه استفاده از حس ر های خاصویژدی

 اجرایی

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

  6 در نظر درفتن سطح دشواری در روند بازی و حداقل سه مرحله  طراحی مرحله و سطح دشواری
ها و استفاده بهینه و مناسب از کد

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

  4 درفته شده است؟ایا ثبت و نمایش امتیاز به مخاطب در هرمرحله در بازی در نظر  سطح تفامل

 اصالت طرح و محیط بازی
  6 اینترنت پیاده سازی شده استمحیط بازی با احترام به حق نشر وعدم ک ی برداری مستقیم از 

  6 فیلم اجرای اثر شامل توضیح نحوه ی اجرا و توضیح کدها  توسط خود دانش اموز

  100 جمع امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش 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



 ( 21صفحه ) 

 4   ویپست

  زارکدنویسی ربای کنترل سخت اف راهنمای 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی دانش آمو
پن

 زی 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 

 
 
 



 ( 22صفحه ) 

 مقدمه : .1

مکان مدل اافزاری دیجیتالی در زندگی بشر، نقش بسیار پررنگ و برجسته ای دارند. های سختشود، سیستمدر عصر نوین که عصر دیجیتال خوانده می

صرفه جویی در وقت ، مدلسازی دستگاه های قابل برنامه ریزی ، DSP، کروپروسسورهایم ،کروکنترلرهایمانند م یزیرقابل برنامه یاز دستگاه ها یساز

بر این اساس و با توجه به لزوم حمایت از تربیت و توسعه خواهد گردید.  آموزانهای مهارتی دانشگسترش خالقیتموجب ... و  و هزینه طراحی مدار

  .نمایدرا برگزار می در شبیه ساز افزاربرای کنترل سخت ی کدنویسیمسابقه ،نیروی انسانی متخصص دراین حوزه، قطب کشوری

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطه دوم دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  انفرادی یاصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 دهدر اثر ارائه ش دیاست. دانش آموزان با تالیجیسخت افزار د کی یها یها و خروج یورود نیبرنامه رابط ب کینوشتن  شیگرا نای موضوع ،

 ایمشکل  ،اابتد دیدانش آموزان با نیبگذارند. بنابرا شیمشکل به نما کیحل کردن  ایو  ازین کیخود را در برطرف کردن  یمهارت یها تیخالق

 یمهارت یهایدو هوشمند، توانمن تالیجیراهکار د کیبه تفکر و پژوهش بپردازند و با ارائه  ازیرفع ن ایحل مشکل و  یو سپس برا ییشناسا ار ازین

 بگذارند. شیبه نما ازیرفع ن ایخود را در حل مشکل و 

 .باشد آموز/دانش آموزاندانش توسط شده نوشته دستورالعمل و عملکرد راهنمای دقیقا طبق طرح، اجرای روند .1

 .باشندمی زبان برنامه نویسی رایج هر از استفاده به مجاز کنندگان شرکت .2

 باشند.می...  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 آموزانآموز / دانشدانش توسط کدنویسی طراحی و مراحل تمامی .5

 آزمون با و داداستع هوش، توان، براساس و( نباشد عینی کپی)باشد نشده شبیه سازی و طراحی دیگری شخص توسط عیناً شبیه سازی، و طراحی .6

 باشد شده تولید آموزاندانش/آموزدانش وخطای

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

وانند تحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1

 طرح ارائه پاورپوینت فایل .2

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

 با توضیح خود دانش آموز اهداف اجرای و کار حین درنحوه عملکرد برنامه  از با کیفیت مطلوب ایدقیقه 3 کوتاه فیلم یک .4

 سورس برنامه به همراه کتابخانه ها و سایر منابع بکار رفته در برنامه فایل شامل اثر فنی مستندات .5

 



 ( 23صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله درشرکت  جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیپژوهش سرای قطب استانی 

 دانش ایسراه پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت کدنویسی استانی های قطب توسطنی : . مرحله اول استا5-2

 به مرحله دوم استانی راه می یابند.بر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیمد. می شون داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

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

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 .ند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند.نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده ا طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 کدنویسی برای کنترل سخت افزار : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلی / رشتهپایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف
 

  مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر

ود، موج یمشکل فن ای ازین حیخالصه طرح )شامل: توض

و حل مشکل،  ازیرفع ن یراه حل ارائه شده برا حیتشر

 پروژه و نحوه عملکرد آن( فیتوص

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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 

 

 تاریخ و امضاشماره تلفن، 
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 کدنویسی برای کنترل سخت افزار: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه: عنوان اثر :

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات ارزیابیمعیار 

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

 مستندات

  4 تکمیل دقیق و ارسال فرم مشخصات  تکمیل فرم مشخصات

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

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

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

  6 های بکار رفته در پروژهها و کتابخانه های مورد نیاز نرم افزارفایل برنامه و سایر فایل مستندات فنی اثر

هدف 

 گذاری

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

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

 طراحی شده است؟ یک نیاز
5 

 

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

 فنی

 و
 کدنویسی

 خوانایی کد
، یهای طوالننوشته بندی کد، شکستنهای بلوکاستفاده از تکنیک -

 ...( ها و ها، روالها، کالسدشاری برای اشیا )متغیرقواعد نام
5 

 

  7 ، تعاملی بودن، داشتن محیط گرافیکی و ...کاربر پسند بودن رابط کاربری

  4 د.یا ان لیسی باشتواند فارسی ها که مینوشتن توضیحات برای بلوک (commentداشتن توضیحات داخل کد )

  6 هد د،پیام هایی که کام ایلر بخاطر ناخوانایی و نارسایی کد نشان می Hint warning و(warning) عدم وجود هشداره

های برنامه با استفاده از کنترل خطا

 (exception)های فارسی نمایش پیام

های خطای های استثنا مانند تقسیم بر صفر، عدم نمایش پیامحالتکنترل 

سیستم عامل. )مثال در نوشتن فایل ادر امکان نوشتن وجود نداشته باشد بجای 

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

5 
 

  5 شده، هدفمند و دارای الگوی بهینه هستند؟های نوشته کد های پیشرفتهها و ابزاراستفاده بهینه و مناسب از کد

  2 آیا در زمان مناسب داده های ورودی پردازش و به شبیه ساز ارسال می شود؟ برخط بودن نرم افزار

 اجرایی

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

  10 دریافت صحیح داده ها از سایت و ارسال صحیح خروجی به شبیه ساز ارتباط صحیح با شبیه ساز

  3 میزان دقت خروجی پروژه چقدراست؟ دقت خروجی پروژه

  4 کلیه احتماالت موجود در استفاده از شبیه ساز پیش بینی گردد. پیش بینی احتماالت

  100 جمع امتیاز

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

 ک تحصیلی : .........................  شماره تماس : .......................... امضا : .....................نام و نام خانواددی داور دوم منطقه ای/استانی: ....................................  مدر

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش 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
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 5   ویپست

  وب  ربانهم نویسی راهنمای 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی دانش آمو
پن

 زی 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

ر واقع د ؛، برنامه وب اپلیکیشن و نرم افزار وب اپلیکیشن نیز شناخته می شود(Web App) که با نام وب اپ (Web Application) وب اپلیکیشن

روی یک سرور قرار می گیرند و کاربران از  ،این نرم افزارها .برنامه یا نرم افزاری است که از طریق مرورگر ها و اینترنت در اختیار شما قرار می گیرد

میلیون ها کسب و کار از اینترنت به عنوان یک کانال ارتباطی مقرون به  .د داشتنمختلف آن دسترسی خواهبه قسمت های  URL یا IP طریق آدرس

ئنی را مبرای افزایش درآمدزایی خود استفاده می کنند و می توانند از این طریق به بازار هدف خود نزدیکتر شوند و تبادل اطالعات سریع و مط ،صرفه

در صورتیکه ابزارهایی وجود داشته باشند که بتوانند داده هایی را از  ی در چه صورت این تعامالت می تواند موثرتر باشد؟در این بستر انجام دهند. ول

نوعی از  ،شنوب اپلیکی وباعث افزایش تعامل با مشتری می شود  ،کاربر دریافت کنند و اطالعات و نتایج مناسب را به آنها نمایش دهند که این خود

  .ستاین ابزارها

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطه دوم دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  انفرادی یاصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .استفاده شود Java Script یسیو زبان برنامه نو HTML  ،CSS یاز زبان نشانه گذار .1

 استفاده شود.  PHP – ASP – Asp .Net- Pytonمانند   ،نویسی رایج تحت وبهای برنامهیکی از زباناز ها رای نوشتن برنامهب .2

 باشد. یمجاز نم ،دهندیم هیآماده ارا یخروج تولید کننده صفحات وب که یموتورهااسکریپت ها و  استفاده از .3

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

 وانندتحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1

نویسی، افزونه مورد نظر به همراه راهنمای های برنامهمنابع نرم افزاری مورد استفاده )در صورت استفاده از افزونهبرنامه ها و تمامی  (sourceمنبع ) .2

 کد ارسال گردد.(( sourceنصب آن همراه با منبع )

 سورس اسکریپت های مورد استفاده  .3

ا نیز، ارسال هصورتی که داده اولیه در بانک اطالعاتی نیاز باشد باید اسکریپت مربوط به درج این دادهدر بانک های اطالعاتی مورد استفاده.  فایل .4

 گردد.

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

موزی آگردند. الزم است پژوهش سرای دانش  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیپژوهش سرای قطب استانی 
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 دانش ایسراه پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت کدنویسی استانی های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

صورت پروژه وب توسط  قطب استانی طرح شده و شرکت گنندکان در زمان تعیین شده پروژه ه یک یا  چند سوال ب و اجرا خواهد شداستان،  آموزی

 2ن برگ نموبر اساس داوری و و سایر مستندات به صورت غیر حضوری  ارسالی آثاربررسی و ارزیابی  .های خود را به قطب استانی ارسال خواهند نمود

 به مرحله دوم استانی راه می یابند.بر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیم و گیردانجام می 

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 .نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 وب برنامه نویسی : شناسنامه 1نمون برگ 

  منطقه یا ناحیه استان/ شهرستان /

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلی رشته /پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف

 

 مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر

 

 پروژهنحوه طراحی  به راجع مختصر توضیح

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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
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 وب برنامه نویسی: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 تحصیلی : رشته منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی طراحان اثرطراح/نام و نام خانوادگی 

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ار
عی

م
ی

وم
عم

ی 
یاب

رز
ی ا

ها
 

  2 راهنمای مراحل نصب و نحوه اجرا و استفاده از اپلیکیشن داشتن فایل راهنمای نصب و استفاده

  2 وب سایت در تمامی مروردرها بطور صحیح نمایش داده شود  عدم وابست ی به مروردر خاص 

  2 روش مورد استفاده و ال وی بانک اطالعاتی در صورت استفاده داشتن مستندات

  4  خیره و بازیابی صحیح داده ها در بانک اطالعاتی  استفاده از بانک اطالعاتی برای  خیره داده ها 

  3 سازی لینک صفحات در بخش ادرس مروردرپنهان  امنیت صفحات و فرم ها 

ار
عی

م
ی

بر
ار

 ک
ط

راب
ی 

یاب
رز

ی ا
ها

 

 بندی استاندارداستفاده از رنگ
طراحی تم با  -های استاندارد داشتن تم رنگ، استفاده از رنگ

 css , htmlاستفاده از 
12  

  5 ها، قابلیت دسترسی اسان ایتمبندی رعایت دروه های صفحات یدمان صحیح و کاربردی ایتم

  5 مستقل بودن فونت ها از کالینت   -استفاده از وب فونت  های استاندارد و وب فونت استفاده از فونت

  6 رعایت تناسب اندازه و مکان صفحات با تغییر سایز مروردر  تناسب صفحات 

  6 نمایش صحیح و متناسب صفحات در موبایل و تبلت  نمایش صحیح در مروردر تلفن هوشمند 

 اشارههای مناسب بصورت صدور پیام استفاده از نوار وضفیت و هدایت صحیح کاربر در صفحات
Hint 

4  

 هاکنترل ورود داده

هدای مربدوس بده    های تفریدف شدده در کدادر   کاربر فقط بتواند داده

اطالعددددات نددددامفتبر ورود اطالعددددات را درا نمایددددد و از ورود 

 جلودیری شود.

5 
 

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

 استفاده نماید.
2  

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش 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

 

 

 امضاتاریخ و 
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 وب برنامه نویسیغیرحضوری  ی: داور 2نمون برگادامه 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر : 

 تحصیلی : رشته منطقه/ناحیه : شهر :  استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ار
عی

م
س 

ور
 س

ی
یاب

رز
ی ا

ها
 

 خوانایی کد

 بندی کدهای بلوکاستفاده از تکنیک -

 های طوالنینوشته شکستن -

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

6 
 

  4 یا ان لیسی باشد.تواند فارسی ها که میبلوکنوشتن توضیحات برای  (commentداشتن توضیحات داخل کد )
 هشدارها،  (Error)اعدم وجود خط

(warning)  ،Hint 

Warnings  بخاطر ناخوانایی ، پیام هایی هستند که کام ایلر

 .نشان می دهدو نارسایی کد 
6 

 

های برنامه با استفاده از نمایش کنترل خطا

 (exception)های فارسیپیام

های های استثنا مانند تقسیم بر صفر، عدم نمایش پیامکنترل حالت

 خطای سیستم عامل.

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

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

5 

 

ار
عی

م
ی 

یاب
رز

ی ا
ها

ی 
رای

اج
 

  4 فراخوانی شوند.صفحات بدون خطا  فراخوانی صحیح وب سایت 

  8 خروجی به روش صحیح و واضح به کاربر نمایش داده شود. خروجی صحیح و مورد انتظار برنامه 

  5 فراخوانی فرم ها و صفحات با سرعت متناسب  سرعت فراخوانی 

  4 داشتن نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به برنامه امکان تفریف کاربر جهت ورود به وب سایت

  100 جمع امتیاز

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

  

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 کدنویسی قطب استانیمدیرپژوهش سرای 

 

                         

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 30صفحه ) 

 6   ویپست

   روی یسستم عال  اندرویدرباهی بومی  نویسی تولید ربانهمهم ربانراهنمای 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی 
پن

 انش آموزی د

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 

 
 
 
 
 



 ( 31صفحه ) 

 مقدمه : .1

عه، بر های مبتنی بر موبایل هم روز به روز بیشتر شده و بیشترین رویکرد این توسهای همراه هوشمند، تولید برنامهبا گسترش روز افزون استفاده از تلفن

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

سیستم  رویهای بومی نویسی جهت تولید برنامه، مسابقه برنامهکدنویسی های اپل(؛ قطب کشوریدرصد گوشی 20اندروید در مقابل پوشش کمتر از 

  .عامل اندروید را برگزار می نماید

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطهو دوم  اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  انفرادی یاصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 های پیشنهادی ذیل باشد:یکی از محور تواند در قالببرنامه ارسالی می .1

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

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

 شبکه اجتماعیپ( 

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

  .هنگام نصب خواسته نشود( ،غیر مرتبطهای )مجوز های منطقی و مناسب جهت نصب در نظر گرفته شودمجوز .3

یص فرد)تیم( برای یا به تشختر است نویسی که به آن مسلطتواند از زبان برنامهها اهمیتی ندارد و هر فرد)تیم( میزبان مورد استفاده در ارزیابی برنامه .4

 .تراست، استفاده کندموضوع مناسب

 ی اجرا و توضیح کدها تهیه شودشامل توضیح نحوه ،آموزاندانشآموز/دانشمگابایت توسط  15دقیقه حداکثر  3 اثر حداکثر اجرایفیلم  .5

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

وانند تحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1

 به باال 4قابل نصب روی اندروید   apkارسال فایل  .2

 فیلم اجرای اثر .3

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

  .ارسال شود( layout xmlدو کالس جاوا و دو فایل  ،است

 های وب سرویس جهت احراز اصالت اثر، ارسال گردد.هایی از کدقسمت ؛استفاده از وب سرویس صورتدر  .5

 .ن به طور کامل ارسال گرددسناریوی آ که اثر ارسالی با موضوع بازی باشد، حتماً صورتیدر  .6

 

 



 ( 32صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و برپژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت 

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3 و 2 نمون برگ

ر، آنها انجام داده و سپس مستندات این آثانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرآموزی منطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیبه پژوهش سرای قطب استانی 

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

 به مرحله دوم استانی راه می یابند.بر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیمد. می شون داوری 3 و 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 .این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند.نقش داشته و به صورت تیمی در  طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 بر روی سیستم عامل اندرویدهای بومی نویسی تولید برنامهمه برنا : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلی رشته /پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف
 

 مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر
 

 پروژهنحوه طراحی  به راجع مختصر توضیح

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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
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 بر روی سیستم عامل اندرویدهای بومی نویسی تولید برنامهمه برنا: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 های عمومی()معیار

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه : تحصیلی : رشته

 اثرنام ونام خانوادگی طراح/طراحان  کد ملی شماره تماس پایه تحصیلی

    

    

امتیاز کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی توضیحات

 1 ارسال فرم مشخصات تکمیل شده به همراه اثر  ( 1نمون برگتکمیل دقیق فرم مشخصات )  2 

 2 ( helpراهنمای برنامه ) های مختلف انراهنمای نحوه استفاده از برنامه و مفرفی بخش 3 

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

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

 ها، تصاویر و ...( ها، ال وها، دکمهفونت
 4 یکدست برای برنامهتم 

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

 6 ( navigationراهبری استاندارد کاربر ) ین اجرای برنامهححرکت و هدایت اسان کاربر  8 

 6 
های برنامه اداه شود کاربر حین اجرای برنامه از رویداد

 7 های مناسب برنامه در مواقع الزمسازی آگاه )نوتیفیکیشن( 

 10 
ها و تصاویر با وضوح، اندازه و حجم قابل قبول ایکونها، لودو

 8 تحرک های ثابت و مها و آیکونکیفیت تصاویر لوگو استفاده شوند.

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

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

ارسال  layout xmlو دو تا  activityدو تا کالس جاوا از دوتا 

 شود. 

ارسال فایل منبع)حداقل دو صفحه از صفحات برنامه  

(activityالزامی )).است 
10 

 11 فیلم اجرای اثر  م ابایت 15دقیقه و حجم حداکثر  3با مدت زمان حداکثر  6 

 جمع امتیاز 60 

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

  

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 دگینام و نام خانوا

 کدنویسی مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

                         

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا
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 بر روی سیستم عامل اندرویدهای بومی نویسی تولید برنامهمه برناداوری غیرحضوری :  3نمون برگ 

 تخصصی(های )معیار
 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه : تحصیلی : رشته

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر کد ملی شماره تماس پایه تحصیلی

    

    

 امتیاز کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی توضیحات

 بازی و سرگرمی های تخصصیمعیار

 1 سناریوی ارسالی ارسال سناریو به طور کامل در قالب مستندات اثر ارسالی 5 

 2 پیاده سازی سناریو در بازی کیفیت و میزان انطباق سناریوی پیاده سازی شده با سناریوی ارسالی  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 یک قسمت کوتاه از کد منبع برنامه ارسال گردد 10 

 شبکه اجتماعی های تخصصیمعیار

 1 ثبت نام و ورود به شبکهسهولت  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 سهولت و میزان ارتباطات بین اعضا 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 کاربرمیزان انطباق با نیاز برآورده شدن انتظارات کاربر از برنامه 10 

 3 سازیمیزان بومی های روز کشورنیازمنطبق با  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 : ......................................  شماره تماس : ............................  مدرک تحصیلی : ...........نام و نام خانواددی داور اول منطقه ای/استانی: ....................

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش 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

 

 

 امضاتاریخ و 
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 7   ویپست

  کارآفرینی  کردی ا روب  تونی پا یس ی نوربانهمراهنمای 

جمین دوره مسابقات کدنویسی ژپوهش سرااهی دانش آمو
پن

 زی 

صیلی
تح
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1
که  مییبگو امپیوترکتا به  میدار ازین یترساده . ما به راهدانندآن را نمی یاکثر مردم به خوب که کنندیاستفاده م مبنای دودوئی)باینری(از  وترهایهمه کامپ

تورات و دسدهد یبه ما امکان م یوتریکامپ یسینوزبان برنامه کی. شداختراع  یسینوبرنامه یهازبانو به همین خاطر  انجام دهد یچه کار میخواهیم

 نویسینیم. زبان برنامهک تبدیل وتریکامپ اجرا توسط یبرا ییدودوزبان و سپس آن را به  میآن را بفهم میکه بتوان میسیبنو یارا به گونه فرمانهای خود

واندن، نوشتن و خ یبرا نویسیزبان برنامه نیترساده باًیتقرو  (نوکسیل ،مک ندوز،یو)یشخص یها، قابل اجرا بر روی کامپیوتر 2، متن باز1رایگان تونیپا

کنند. یمانند ناسا و گوگل از آن استفاده م یمؤسسات سانیدر سراسر جهان از جمله برنامه نوروزانه هزاران متخصص باشد. می برنامه کامپیوتریدرک 

آموزان با زبان انشهدف از این مسابقه آشنایی د .دیندار «یواقع»زبان  رییبه تغ یازین «یواقع» یهاساختن برنامه یبرا د،یگرفت ادیرا  تونیپا یوقت نیبنابرا

احث های کاربردی ساده در راستای موضوعات مرتبط با مبجهت تولید برنامه  ،های کارآفرینیپرورش مهارتبرنامه نویسی محبوب پایتون، با رویکرد 

  .باشدمطرح شده در کتب درسی می

 شرایط شرکت کنندگان :  .2
وه نامه طرح شی اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می متوسطه دوم دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2تیم  انفرادی یاصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

 .باشندمنطقه، دوره و جنسیت باید از یک  تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .باشندمیاستفاده از زبان پایتون به مجاز  فقط آموزاندانشدر این مسابقه  .1

 ،ی مانند ریاضی و محاسبات و آمار و احتماالتموضوعاتیکی از مباحث موجود در کتابهای درسی باشد، با  حتماًبایست یمارائه شده،  پروژه .2

رای مباحث کاربردی هر درسی که بتوان ب وفرهنگ و هنر و سبک زندگی  ،تاریخی و جغرافیایی ،اجتماعی مطالعات ،علوم یهایشآزماسازی یهشب

   طراحی نمود.  افزارنرمآن یک 

 .استفاده کنند هاآشنایی با نحوه عملکرد آن شرط بهو توابع آماده پایتون  هاماژولاز تمامی توانند می آموزاندانش .3

و دالیل  کدها نوشتن ی پروژه،نحوة اجرا ات کامل در موردشامل توضیح که مگابایت 30حجم حداکثر  با ای،دقیقه 10فیلم حداکثر تهیه یک  .4

 آموزان.آموز/دانشتوسط خود دانش (ایدر صورت استفاده از تابع کتابخانه)ایابع کتابخانهواستفاده از ت

 علمی از روند ایجاد پروژه گزارشنوشتن یک  .5

که در دوره های قبلی جشنوارهشرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می  آثاری :1تذکر

وانند تحائز رتبه شده است، نمی (یاستان ای یکشور)افرادی که اثرشان در دوره های قبلی جشنواره .شرکت نمایند کدنویسیدوره مسابقات  اینتوانند در 

 .در این دوره با همان موضوع شرکت نمایند

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل هایتکمیل شده به صورت  1نمون برگ  .1

ب به همراه راهنمای نص موردنظر فایل ای خاص،کتابخانه)در صورت استفاده از  مورداستفاده افزارینرممنابع و تمامی  هابرنامه (sourceمنبع ) .2

 ارسال گردد.(

 شرایط اختصاصی اثر 4ذکر شده در بند  ارسال فیلم .3

 PDF و Word فایل هایبه صورت علمی از روند ایجاد پروژه  گزارشفایل  .4

 .سناریوی آن به طور کامل ارسال گردد ، حتماًطراحی شده باشدبازی  به صورتکه اثر ارسالی  صورتیدر  .5

                                                           
1 -free :  دردانلود ک گانیرا به صورت را تونینوشته شده در پا دیکننده و مفسرگرم یهااز برنامه یاریو بس تونیپا توانیم   

2 - open source : را گسترش دهد تونیتواند پا یم یاست که هر کاربر نیمتن باز ا  



 ( 37صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

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

 ساسا به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی تانیاس مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. کدنویسیپژوهش سرای قطب استانی 

 دانش ایسراه پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت کدنویسی استانی های طبق توسط. مرحله اول استانی : 5-2

 به مرحله دوم استانی راه می یابند.بر اساس نظر هیئت داوران،  های منتخبتیمد. می شون داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 .نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. طراحی پروژه

 ضمائم : .6

 کارآفرینی کردیروبا  تونیپا یسینوبرنامه یراهنما : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

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

   ملی کد

   تحصیلی رشته /پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف
 

 مورد( 3)حداقل  ویژگی های برجسته اثر
 

 پروژهنحوه طراحی  به راجع مختصر توضیح
 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  تلفن مدرسه با پیش شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 تاریخ و امضاشماره تلفن، 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا



 ( 38صفحه ) 

 پایتون با رویکرد کارآفرینی نویسیبرنامه: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 :کد ثبت شده اثر در سامانه  :عنوان اثر

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه  :شهر :استان

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی خانوادگی طراح/طراحان اثرنام و نام 

    

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

ط 
رای

 ش
ب

رای
ض

ثر
ی ا

اص
ص

خت
ا

 

  2 تکمیل بودن تمامی مستندات درخواستی جهت اجرای اثر کد و ملزومات آن سسور دارابودن

  2 پروژه جادیاز روند ا یعلم گزارش دارابودن علمی  گزارش

  2 شرایط اختصاصی اثر همراه پروژه 4مذکور در بند  ارسال فیلم هاکتابخانهتوضیح کد و  هایفیلم
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م

 

  14 د.باشخروجی برنامه بایستی متناسب ادعای آورده شده در عنوان و توضیحات طرح  تناسب کد با مورد ادعایی طرح
  5 از ورود اطالعات نامعتبر جلوگیری شود. هاکنترل ورود داده

  5 و بدون خطا به کاربر نمایش داده شود. خروجی به روش صحیح و واضح خروجی صحیح و مورد انتظار برنامه
  15 مرتبط با دروس پایه و متناسب با عنوان طرحهای نویسی یکی از مسائل و یا چالشبرنامه های دوره متوسطهکتاب نیازهایتناسب طرح با 

  10  موردنظربیان واضح و کامل و همچنین دقیق اثر در فیلم  هافیلمتوضیحات کامل در 
  5 سادهطرح اثربخش کسب و کار  ارائه یک ینیکارآفر کردیرودارا ی 

کد
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 س

ی
یاب

رز
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 خوانایی کد
واعد نامقرعایت  - طوالنی کدهای شکستن - بندی کدبلوکهای استفاده از تکنیک

 ...( ها و ها، روالها، کالسرگذاری برای اشیا )متغی
6  

  4 ی برنامههابرای بلوکبه صورت فارسی و یا انگلیسی  نوشتن توضیحات (commentداشتن توضیحات داخل کد )

  اجرای بدون خطای برنامه
 و اجرای آسان پروژه  Hint،  (warning) هشدارها،  (Error)خطاعدم وجود 
Warni ngs، دهدمیان نشخاطر ناخوانایی و نارسایی کد بههستند که کامپایلر  هاییپیام. 

5  

های های برنامه با استفاده از نمایش پیاماکنترل خط
 فارسی

 اسب نمایش پیام خطای منو  تقسیم بر صفرمانند های استثنا حالتخطاها برای کنترل 
 عاملسیستمخطای پیام  جایفارسی به

5 
 

  10 ربا کارب بودن برنامه یتعاملو  رابط کاربری مناسب، زیبا ، ساده و کاربرپسند بودن برنامه یتعاملرابط کاربری و 
  5 .دیاستفاده نما د،یو صفحه کل برنامه از ماوس  یکنترل ها یکاربر بتواند برا و ماوس دیکنترل صفحات با صفحه کل

 اصالت طرح 
 ضمن کدهای آماده،در صورت استفاده از )آماده  کدهایمستقیم از  برداریکپیعدم 
باید به صورت کامل، عملکرد تک تک  مورداستفاده، دانش آموز تمامی منابع ذکر 

 بداند(سطرهای آن کد را 
5 

 

  100 جمع امتیاز 

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

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

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا 

 

 نام و نام خانوادگی

                         کدنویسی سرای قطب استانی مدیرپژوهش

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 


