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 : مقدمه( 1بخش 

 نیشتریشده و ب شتریهم روز به روز ب لیبر موبا یمبتن یها برنامه دیهمراه هوشمند، تول یها با گسترش روزافزون استفاده از تلفن

در  دیعامل اندرو ستمیاستفاده از س ی. با توجه به گستردگباشدیاو اس م یو آ دیعامل اندرو ستمیدو س یرو بر توسعه، نیا کردیرو

 ،یسیکدنو یاپل(؛ قطب کشور یهایدرصد گوش20در مقابل پوشش کمتر از   دیاندرو یهایگوش درصد80از   شی)پوشش ب رانیا

 دینما یرا برگزار م دیعامل اندرو ستمیس یرو یبوم یها برنامه دیجهت تول یسینو مسابقه برنامه

 



 : شرکت کنندگان طیا( شر2بخش  

هزار تومان در این مسابقات شرکت نمایند. دانش  50با پرداخت فقط  توانند یمتوسطه مو دوم اول  یدانش آموزان دوره ها تمام

 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 4تمامی شرکت کننده گان باید مستندات خود را که در بخش 

 بارگذاری نمایند .adateam.com4wwwسایت آکادمی به نشانی 

 

 : اثر یاختصاص طیشرا( 3بخش  

 باشد: لیذ یشنهادیپ یاز محورها یکیدر قالب  تواندیم یرنامه ارسالب .1

 ورزش، پازل.،..( ،یساز هیکلمات، شب یباز ،ییمعما انه،یاکشن، ماجراجو ،ی)راهبرد یو سرگرم ی( بازالف

 آموزش.،..( ،یکتاب خوان ه،یتغذ ،یسالمت، کشاورز ،یسبک زندگ ی)در حوزهها ی( برنامه کاربردب

 ی( شبکه اجتماعپ

 و باالتر(4  دیاندرو یدارا یهایگوش یباالتر باشد. )قابل اجرا بر رو ایو API 15شده حداقل در سطح   دیبرنامه تول .2

 مرتبط هنگام نصب خواسته نشود(. ریغ یو مناسب جهت نصب در نظر گرفته شود )مجوزها یمنطق یمجوزها .3

به  ایتر است  که به آن مسلط یسینو از زبان برنامه تواندی( ممیندارد و هر فرد)ت یتیها اهم برنامه یابیزبان مورد استفاده در ارز .4

 تراست، استفاده کند.موضوع مناسب یبرا (میفرد)ت صیتشخ

 کدها توسط خود دانش حیاجرا و توض ینحوه حیشامل توض تیمگابا15وحجم حداکثر   قهیدق3اثر به مدت حداکثر  یاجرا لمیف .5

 شود. هیآموزان ته

 قرار نخواهند گرفت یقبل، مورد داور یسالها دهیآثار برگز .6

 

 :آثار ازیمستندات مورد ن( 4بخش  

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

 pdfو wordشده در قالب   لیتکم1برگ   همونن .1

 به باال4  دیاندرو یقابل نصب روapk  لیارسال فا .2

 اثر یاجرا لمیف .3

و زبان  ویاستود دیمثال اگر از اندرو ی)برا استیالزامactivityمنبع حداقل در دو صفحه از صفحات برنامه ) ( لیارسال فا .4

 ارسال شود(.layout xml  لیدو کالس جاوا، و دو فا است جاوا استفاده شده

 جهت احراز اصالت اثر، ارسال گردد. سیوب سرو یاز کدها ییقسمتها س؛یدر صورت استفاده از وب سرو .5

 آن به طور کامل ارسال گردد. یویا سنارباشد، حتم یشرکت کننده با موضوع باز یکه اثر ارسال یدر صورت .6

http://www.4adateam.com/


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


