
 

 

 خدا به نام

 معرفی رشته مسابقه

بنابراین ضرورت وجود این علم در  ؛است قرارگرفته ایرایانهعلوم  تأثیرزندگی ما نیز تحت  ،با پیشرفت تکنولوژیامروزه 

یکی از  کهحوزه  این برگزاری مسابقه در برخوردار شده است. ایویژهزندگی ما نسبت به گذشته از اهمیت و جایگاه 

این مسابقه  است. توانمندسازی کودکان و ایرانی در این زمینه، صورت گرفت باهدف و است ۱۲های قرن ترین مهارتمهم

 .باشدمیدبستان  اولی آموزان دورهویژه تمامی دانش

 نویسیبرنامهی برگزاری مسابقه در رشتهاهداف 

 افزایش قدرت، دانش، مهارت و توانایی حل مسئله و رشد خالقیت و نوآوری کوکان 

 استفاده بهینه کودکان از تکنولوژی 

 نویسیی برنامهاستعدادیابی کودکان در حوزه 

  هاآنهدایت استعدادها به سمت فضای کارآفرینی و هموار کردن این مسیر برای 

 زمینایرانای آینده کودکان گذاری هوشمندانه برسرمایه 

 ی برگزاری مسابقهو نحوهشرایط 

 ه مجاز است.حداکثر دو نفر انفرادی و یا تیم صورتبهاین مسابقات در  نامثبت -۲ماده 

 محور موضوع مسابقه

 .باشدمیجونیور  با زبان اسکرچ سازیبازیو  سازیانیمیشن ،محور موضوع مسابقه

آموزش مفاهیم درسی، فرهنگی و تاریخی، ) آموزشیهای مختلف تواند در زمینهمی شدهساخته هاییا بازی انیمیشن

 یا و( … و شاد و کنندهسرگرم هایبازی محلی، هایبازی) سرگرمی ،(…بهداشت، راهنمایی و رانندگی، کمک به دیگران و 

 باشد هدفمند کامالً صورتبه (… و حافظه عمل، سرعت تمرکز، و دقت افزایش مثالعنوانبه) مهارتی و توانایی تقویت

 شرایط اختصاصی اثر:

 مشخص بودن دقیق موضوع و عنوان طرح 

 اجرای بدون خطا و وقفه 

 ارسال ویدیوی معرفی کار با فرمت mp4 



 

 

 ی اجرای بازی مگابایت؛ شامل توضیح نحوه ۲۱دقیقه و حجم آن حداکثر  ۳ویدیوی معرفی کار حداکثر  زمانمدت

 .در اثر شدهاستفادهو توضیح مختصری از کدهای 

های آماده، خالف قوانین است و برداری از بازی، همچنین کپیغیرمجازهایی با محتوای نامناسب و : طرح۲تبصره 

 .سابقه خواهد شدمنجر به حذف اثر از م

 مرحله اول: ارسال فیلم

نمایند و برای دبیرخانه اخالقی ضبط می شئونات یی مناسب و با رعایتدر فضاکننده آثار خود را در این مرحله شرکت

 .یابندمی نتخب به مرحله بعد راهو طبق پارامترهای قوانین اجرایی و کسب امتیاز، افراد م کنندیمارسال 

 آثار ازیموردنمستندات 

 فرمتبرای اسکرچ جونیور با سیستم فیلم با  شودیکه ارسال م یلیفا mp4 با گوشی یا تبلت فرمت جونیور و 

 فیلم اجرای بازی با فرمت mp4 

 .: ارسال تمامی مستندات الزامی است و در صورت ناقص بودن مستندات، امکان حذف اثر ارسالی وجود دارد۱تبصره 

، توسط اخالقیی ارسالی، با رعایت فرهنگ و شئونات در صورت استفاده از موسیقی یا تصاویر در پروژه -۱ماده 

 .و تیم حذف خواهد شد اثر ارسالی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت صورت اینو در غیر  کنندگان الزامی استشرکت

تنها مجاز به ارسال  جونیور با زبان اسکرچ سازیانیمیشنبازی یا ی حوزهدر این مسابقه در کننده هر شرکت -۳ماده 

 .است شدهتعیینیک اثر با موضوع دلخواه و طبق محور 

 باشد. شدهساخته اثرآموز و اثر ارسالی باید دارای مفهوم و موضوعی مشخص همراه با ویدیوی معرفی دانش -4ماده 

 موردنیازبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  کنندگان باید آثار خود رادر این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

انه رسانی دبیرخکه باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 اعضای تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی مستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

صورت یکسان ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخصپارامترهای 

 خواهد بود.

 

 

 

 



 

 

 مسابقه حضوریمرحله دوم: 

شود، های مشخص که اعالم میکنند. در زمانرقابت می باهمحضوری در مرحله دوم  صورتبهافراد منتخب در مرحله اول 

 گردد.مسابقه برگزار می

 داوری آثار یارهایمعو  یازبندیامتجدول 

 .باشدمیدر داوری آثار در مرحله اول و دوم طبق جدول ذیل  موردنظر معیارهای

 مرحله اول و دوم اسکرچ جونیور یازدهیامتمعیارهای 

 مفهوم معیار امتیازدهیمعیار 
 ، کاربردی و...آموزشیدارا بودن ارزش  غنی بودن/ هدفمند بودن/دارای پیام بودن اثر

 و گویا بودن محیط و عناصر اثر چیدمان بودن اثر کاربرپسند

 کدها سازیبهینهاستفاده از تکنیک 
 هایبالکشرط، استفاده از  ساختارهایتکرار و  هایحلقهاستفاده از 

 انتشار پیام

 اجرای خود بدون اشکال اجرا شود درروندبازی  اجرای بدون خطا

 بیان روند بازی به مخاطب یا صفحه راهنما در ابتدای بازی داشتن فایل راهنما

 .صوتی، هایجلوه ،رنگ ،فونت کیفیت تصاویر،

 ، بلندی صدا،زمینهپساز تصاویر بدون  استفاده )وضوح تصاویر،

خالق و طراح  بودن صدای کاراکترها نسبت به نوع بازی، تناسب

 (هاشخصیت

 جدید بودن و نداشتن مشابه بودن اثر نوآورخالقیت و 

 اثرگذاری بر روی مخاطب جذابیت اثر

 - کامل بودن توضیحات و مستندات ارسالی

 

 .ددرگنمیکامل داده خواهد شد و امتیازی کسر  طوربهچنانچه معیاری در بازی صدق نکند، امتیاز آن معیار  -۱ماده 

یا انتخابی بودن انیمیشن )کاربر با مرحله(  ۱ای بودن اثر )تعریف حداقل عالوه بر معیارهای فوق ویژگی مرحله -6ماده 

 .امتیاز( خواهد شد ۳کسب امتیاز مثبت )حداکثر  باعث( متفاوتی ببیند هایانیمیشنکلیک روی هر دکمه بتواند 

نویسی از صاحبان اثر، توسط داوران وجود دارد. در صورت ی برنامهاز نحوه سؤاالتیدر مرحله دوم، امکان پرسش  -7ماده 

 .داوران، امکان حذف اثر ارسالی از مسابقه وجود دارد سؤاالتعدم پاسخ صحیح و کامل به 



 

 

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 برگزار خواهد شد. آنالینساعته  4 روزهیکاسکرچ جونیور یک ورکشاپ  نویسیبرنامهبرای 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشثبت

 گردد.اطالعیه دبیرخانه مسابقات اعالم می اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول، پس از ثبت

http://www.siccup.ir/

