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 : مقدمه( 1بخش 

ابزار کارآمد  کیبا  ییآشنا نی. بنابراباشدیتلفن همراه م یمهارتها، توسعه برنامهها نیو پرکاربردتر نیجتریاز را یکیامروز  یایدر دن

 یطهایبه تسلط به مح ازیناب، بدون ن یدههایا یساز ادهیفرد را در پ کی یازهایتلفن همراه؛ که بتواند اکثر ن یها برنامه در توسعه

استفاده از  نه،یزم نیدرا دیمف یاز راهکارها یکیجذاب و سرگرم کننده خواهد بود.  اریدهد، بس پوشش یسینو برنامه دهیچیپ

 یتمینخست فرد با تفکر الگور ط،یمح نیدر ا یسیبرنامهنو ی. براباشدیمApp Inventor طیمانند مح یتوسعه بصر یطهایمح

 سازدیخود را م یباز ایبرنامه  ط،یحاالت و شرا میو تنظ یرنگ یبلوکها دنیکرده، سپس با کنار هم چ دایروش حل مسئله را پ

 



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

 بارگذاری نمایند .adateam.com4wwwسایت آکادمی به نشانی 

 

 : اثر یاختصاص طیشرا( 3بخش  

 بدون خطا و وقفه یموضوع و عنوان طرح و اجرا قیمشخص بودن دق .1

 .باشدیاثر م کیمجاز به ارائه  م،یهر ت ایهر فرد  .2

 .قرار نخواهند گرفت یقبل، مورد داور یسال ها یمرحله کشور دهیآثار برگز .3

 .شود هیکدها ته حینحوه اجرا و توض حیشامل توض تیمگابا15و حجم حداکثر   قهیدق3اثر به مدت حداکثر  یاجرا لمیف .4

 :باشد لیذ یشنهادیپ یاز محورها یکیدر قالب  تواندیم یارسال یها برنامه .5

 (...کلمات، پازل و یباز ،ییمعما انه،یاکشن، ماجراجو ،ی)راهبرد یو سرگرم یباز 

 (...آموزش و ،یکتاب خوان ه،یتغذ ،یسالمت، کشاورز ،یسبک زندگ ی)در حوزهها یبرنامه کاربرد 

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

 .حذف خواهند شد مسابقه از ،ینیع یبردار

 

 :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  نمونه .1

 aiaمنبع با فرمت . لیفا .2

 apkبا فرمت . یینها یخروج لیفا .3

 ( ر،یتصو شیرایو ای یآموز )در صورت طراح شده توسط دانش یطراح ریتصاو یاصل لیفا .4

 اثر یاجرا لمیف .5

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

http://www.4adateam.com/

