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 : مقدمه( 1بخش 

پررنگ و برجسته  اریبشر، نقش بس یدر زندگ یتالیجید یافزار سخت یستمهایس شود، یخوانده م تالیجیکه عصر د نیدر عصر نو

 یمهارت یتهایحوزه و گسترش خالق نیمتخصص درا یانسان یرویو توسعه ن تیاز ترب تیاساس و با توجه به لزوم حما نیا دارند. بر یا

 .دینمایافزار را برگزار م کنترل سخت یبرا یسیکدنو یمسابقه یکشور یسینو کد آموزان، قطب دانش

 

 



 : 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  3ر شده است تا تاریخ همین فایل ذک 4تمامی شرکت کننده گان باید مستندات خود را که در بخش 

 بارگذاری نمایند .adateam.com4wwwسایت آکادمی به نشانی 

 

 : اثر یاختصاص طیشرا( 3بخش  

 عملکرد و دستورالعمل نوشته شده توسط دانشآموز/دانش آموزان باشد. یطبق راهنما قایطرح، دق یروند اجرا .1

 Raspberry Pi ،PIC ،NodeMCU ،AVR ،Arduino  یو بردها کروکنترلرهایشرکت کنندگان مجاز به استفاده از م .2

 ... هستند. و ARMو 

 .باشندیو ... م EasyEDAو  Proteusمانند   لریساز و کامپا هیشرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر شب .3

 شده باشد. یطراح ازین کیبرطرف کردن  ایمشکل و  کیحل  یبوده و در راستا یو نوآور تیخالق یاثر، دارا .4

 توسط دانشآموز/دانش آموزان انجام شده باشد. یسیساخت و کدنو ،یمراحل طراح یتمام .5

نباشد( و براساس توان،  ینیع یو ساخته نشده باشد)کپ یطراح یگریتوسط شخص د ناًیع ،یطرح و دستگاه سخت افزار .6

 شده باشد. دیدانشآموز/دانشآموزان تول یوخطا آزمون هوش، استعداد و با

 قرار نخواهند گرفت یقبل، مورد داور یسال ها دهیآثار برگز .7

 

 :آثار ازیمستندات مورد ن( 4بخش  

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

 Wordشده در قالب   لیتکم1برگ  هنمون .1

 ارائه طرح نتیپاورپو لیفا .2

 User Guideکاربران )(( یاستفاده برا یطرح )راهنما حیصح یعملکرد و دستورالعمل اجرا یراهنما .3

نرم افزار و  طیدرمح یسیو کدنو یساز هیو ساخت دستگاه )شب یاز روند طراح یا قهیدق3 لمیف کیعکس و  5حداقل   .4

 ساخت( ندیفرآ

 اهداف یکار و اجرا نیاز دستگاه در ح یا قهیدق3کوتاه   لمیف کیعکس و  5حداقل   .5

 ارسال گردد. دیپروانه تول ایثبت اختراع و  یگواه ریطرح، تصو یساز یتجار ایدرصورت ثبت اختراع و  .6

 هیشب لیمسابقه کنار گذاشته خواهد شد(، فا یبرنامه )در صورت عدم ارسال از روند داور لیاثر شامل: فا یفن مستندات .7

 بکار رفته در پروژه( یو کتابخانه ها لهایفا ری( ماژول ها و ساتیتاشی)د کاتالوگ ،یساز

 از دور مسابقات خواهد  میبوده و نقص در مستندات باعث حذف ت یمستندات الزام ی: ارسال تمام تذکر
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