
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش فن آوری 



 

 
 

  رشته تولید اپلیکیشن رشته تولید اپلیکیشن : : آوری اطالعات آوری اطالعات   بخش فنبخش فن

 : اجرايیفنی و ضوابط ( الف

 رو اين از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع علیهم السالمقرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتواي و مايه درون -1

 .شوند می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات

 به  DVDيا  CDدر قالب  راهنما و نصب فايل انضمام به افزار نرم اصلالزم است مطابق زمانبندي تعیین شده،  -2

 .جشنواره ارائه شود دبیرخانه

 .اي جداگانه تايپ شود و همراه با اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شود مشخصات کامل صاحب اثر بايد در صفحه -3

 .به دبیرخانه جشنواره ارائه نمايد اثر 2ر می تواند حداکثهر نفر  -4

 .باشد شده حائز رتبه اي جشنواره يا مسابقه هیچ در تاکنون نبايد ارسالی آثار -5

  –باشد که الزم است بر روي اثر  شناسنامه هر اثر، شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می -۶

 .قسمت باال نصب شود

خواهد بود و در شرکت در جشنواره اما تنها يک نفر مجاز به ؛ ار به صورت گروهی امكان پذير استنرم افزارايه  -۷

 .و به ساير نفرات لوح تقدير داده می شود بعمل خواهد آمدره، از نفر اصلی تقدير در جشنوا اثر صورت برگزيده شدن

 :است ليذ جدول کنندگان به شرح وسط شرکتکسب شده ت ازی، حداقل امتسراسريکسب رتبه در مرحله  يبرا -۸

 ۷8 امتیاز حداقل:  سوم رتبه ۷5حداقل امتیاز : رتبه دوم  ۸8حداقل امتیاز : رتبه اول 
 

 : امتیازات جدول( ب

 امتیاز امتیاز شاخص هاي داوري رديف

 15 (نظیر اجراي وظايف، صحیح بودن نتايج، عدم امكان دسترسی غیر مجاز) عملیاتی بودن  1

 ظاهر، سازي سفارشی امكان زيبا، و ظاهرجذاب سیستم، با کار سادگی نظیر) پسندي کاربر 2

 (ابزارها چینش و گرافیک

15 

 15 (منابع از کاربردي استفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ سرعت نظیر) کارآمدي  3

 با هماهنگی آسان، بنص ديگر، تم هايسیس به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر)حمل قابلیت 4

 (مشابه افزارهاي نرم ديگر جاي به افزار نرم جايگزينی امكان استاندارد،

15 

 15 (نفوذ تست و امنیت، بازيابی قابلیت خطاها، مديريت نظیر) اطمینان قابلیت 5

 18 (قابلیت ويژه)نوآوري ۶

 15 (منابع به مناسب اعارج و استفادهع، تنو و سازي غنی محتوا، صحت اطالعات، دقت)محتوايی ۷

 188 امتیاز جمع

 نرم افزار*هاي مجازي قرآنی کانال*تولید اپلیكیشن  : *رشته  3آوري شامل  بخش فن
 



  های مجازی قرآنیهای مجازی قرآنی  رشته کانالرشته کانال: : آوری اطالعات آوری اطالعات   بخش فنبخش فن

 : اجرايی فنی و ضوابط( الف

 موضوعات رو اين از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتواي و مايه درون -1

 .شوند می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط

 .شود ثبت جشنواره در سامانه آدرس دقیق و مشخصات کانالمطابق زمانبندي تعیین شده، الزم است  -2

 .هر نفر فقط يک اثر بايد به دبیرخانه جشنواره ارائه نمايد -3

خواهد بود و در صورت  شرکت در جشنوارهتهیه کانال توسط يک يا چند نفر بالمانع بوده اما تنها يک نفر مجاز به  -4

در سامانه تقدير بعمل خواهد آمد و به ساير افراد  رگزيده شدن کانال مربوطه در جشنواره، از نفر اصلی ثبت نام شدهب

 .لوح تقدير داده می شود

صاحب کانال ملزم است تاريخ هاي مهم جشنواره همچون زمان برگزاري آزمون هاي معارف قرآنی و آوايی   -5

دانشگاه خود را با درج آدرس کانال دبیرخانه دائم جشنواره ،در کانال درج نمايد اين عمل به منظور بررسی بارگزاري 

ورت عدم وجود اين بخش ، کانال مورد ارزيابی قرار نمی در ص. مطالب به صورت غیر رباتی و با عامل انسانی می باشد

 .گیرد

 :است ليذ جدول کنندگان به شرح کسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسريکسب رتبه در مرحله  يبرا -۶

 ۷8 امتیاز حداقل:  سوم رتبه ۷5حداقل امتیاز : رتبه دوم  ۸8حداقل امتیاز : رتبه اول 
 

 

 :جدول امتیازات ( ب

 امتیاز امتیاز شاخص هاي داوري يفرد

 28 و تعدد مخاطبین واقعی پسندي کاربر 1

 28 محتوا صحت 2

 28 ع مطالبتنو و سازي غنی 3

 18 سطح تخصصی مطالب 4

 28 فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه 5

 18 قدمت و تداوم کانال ۶

 188 امتیاز جمع

  

  

  

  

  



  

 قرآنیقرآنی  نرم افزارهاینرم افزارهایرشته رشته : : عات عات آوری اطالآوری اطال  بخش فنبخش فن
 

:جدول امتیازات (الف  

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع

(نظير اجراي وظايف، صحيح بودن نتايج، عدم امكان دسترسي غير مجاز) عملياتي بودن  -1 نرم افزار  18 

كاربر-2 نظير) پسندي  نامكاا  زيباا،  و جااا   ظاارر  كاربرپساندي،  سيسات،،  باا  كاار  سادگي   

چينش و گرافيك ظارر، سازي سفارشي (ابزاررا   

18 

نظير) كارآمدي -3 (ازمنابع كاربردي استفاده جستجو، رمچون درخواست به پاسخ سرعت   18 

قابليت -4 نظير)حمل  ت، رايسيس به افزار نرم درانتقال سادگي   رماارنگي  آسان، نصب ديگر، 

نرم جايگزيني امكان استاندارد، با (مشابه راي افزار نرم ديگر جاي به افزار   

18 

قابليت -5 نظير) اطمينان  امنيت، بازيابي قابليت خطارا، مديريت  (نفوذ تست و   18 

(قابليت ويژه)نوآوري -6  18 

دقت)محتوايي -7 اساتفاده ع، تناو  و سازي غني محتوا، صحت اطالعات،   باه  مناساب  ارجااع  و 

(منابع  

18 

 58  امتیاز جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : ط فنی و اجرايیضواب(ب

 به افزار نرم اصل پس از ثبت نام و شده جشنواره پايگاه اطالع رسانی وارد بايد قسمت اين در پژوهان آنقر.1

به به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه  1335تا پايان خرداد ماه   DVDيا  CDرا  در قالب  راهنما و نصب فايل انضمام

 .خود تحويل نمايند

اطالع  ، ي در مرحله ي اوّل از طريق سامانه و در صورت نیاز به ارايه حضوري وتشخیص تیم داوراني داور نحوه. 2

 .خواهد شد رسانی

 .نرم افزار نبايد پیشتر در مسابقه و جشنواره ي ديگري شرکت داده شده باشد.  3

 .ارايه نرم افزار به صورت گروهی امكان پذير است. 4

 .است الزامی اثر حبصا خانوادگی نام و نام درج. 5

 .رادارد اثر يک ارسال حق تنها داوطلب هر. ۶

 گیرد نمی تعلق امتیازي مرتبط غیر موضوعات به همچنین شده کپی به آثار .۷


