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 : مقدمه( 1بخش 

 یبه آن دست م یسیبرنامه نو انیباشد که کودکان در جر یم یانسان ازین نیو واالتر نیاز نگاه روانشناسان، مهم تر ییخودشکوفا

 کودکان و نوجوانان با برنامه ییو جذاب جهت آشنا دیجد یاستفاده از روشها ؛یسیبرنامه نو ندیفرآ یهایسخت . با توجه بهابندی

( با هدف آموزش یسیخط کدنو کی یبه حت ازی)بدون ن یریتصو یسیبرنامه نو طیمح کی سکرچا.رسدیبه نظر م یضرور ،یسینو

 .به کودکان است یسیاصول برنامه نو

 



 : شرکت کنندگان طیا( شر2بخش  

هزار تومان در این مسابقات شرکت نمایند.  50با پرداخت فقط  توانند یو اول متوسطه م ییدوم ابتدا یدانش آموزان دوره ها تمام

 دانش آموزانیکه در ورکشاپهای آکادمی دانش پژوهان آتی شرکت کرده اند بصورت خودکار در این مسابقات شرکت داده شده اند.

نهایی کرده و در اردیبهشت  3ین فایل ذکر شده است تا تاریخ هم 4کننده گان باید مستندات خود را که در بخش تمامی شرکت 

 بارگذاری نمایند .adateam.com4wwwسایت آکادمی به نشانی 

 

 : اثر یاختصاص طیشرا( 3بخش  

 موضوع و عنوان طرح قیشخص بودن دقم .1

 بدون خطا و وقفه یجراا .2

 .باشدیاثر م کیمجاز به ارائه  م،یهر ت ایهر فرد  .3

 .قرار نخواهند گرفت یقبل، مورد داور یسال ها دهیآثار برگز .4

آموزنده و  یهایبه همراه ساخت آزمون، باز یکتب درس یآموزش میدر موضوعات مرتبط با مفاه توانندیم یا انهیرا یهایباز .5

 .مطابق با فرهنگ جامعه و ... باشند یسواالت چالش نهیدر زم یو فرهنگ یاجتماع یمهارتها شیافزا ،یفکر هدف دار

کدها توسط  حیاجرا و توض ی نحوه حیشامل توض تیمگابا15و حجم حداکثر   قهیدق3به مدت حداکثر  یباز یاجرا لمیف .6

 .شود هیته آموزان خود دانش

 ینیع یبردار یکپ نیرقابت داشته باشند و همچن نیو خالف قوان رمجازیغ ینامناسب، اهداف آموزش یکه محتوا یی: طرحها تذکر

 .باشند، از مسابقه حذف خواهند شد آماده یهایاز باز

 

 :آثار ازیمستندات مورد ن( 4بخش  

 :شده قرار داده و در سایت آکادمی دانش پژوهان آتی بارگذاری نمایید Zipرا در یک فایل  لیذ مستندات

 word  ویژه برنامه نویسی اسکرچ در قالب  1برگ  هوننم .1

 برنامه یینها لیفا .2

 (ریتصو شیرایو ای ی)در صورت طراح یدانش آموز میت ایآموز  شده توسط دانش یطراح ریتصاو یاصل لیفا .3

 یباز یاجرا لمیف .4

مربوطه  یاز دور مسابقات خواهد شد و پژوهشسرا میبوده و نقص در مستندات باعث حذف ت یمستندات الزام ی: ارسال تمام تذکر

 پاسخگو خواهد بود
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