مسابقه اپلیکیشن سازی اندروید
قوانین مسابقه

-1این مسابقه به صورت انفرادی برگزار می شود
 -2دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی امکان شرکت در این مسابقه را دارند.
 -3شرررکت کدددگان می تواندد برای خرراپت ا لیکیشررن از ت تا ،ت تتلت گ گوشرری تلفن ه را
ا ختفاد ن ایدد .گ ی برقرای ت اس تلفدیت تتادل فایل گ یا هرگونه خوا ختفاد تخلف مح سوب می
شود.
 -4ا لیکیشن ها باید قابلیت نصب بر رگی گوشی های رایج اندرگید را داشته باشدد.
 -5ه را داشتن فایل گ دیتا برای طراحی ا لیکیشن مجاز اخت.
 -6ا ختفاد از ایدترنت بالمانع ا خت گ ی برگزارکددد م سابقه هیچ م سو یتی برای تامین ایدترنت
ندارد.
 -7مسابقه در دگ مرحله حضوری گ غیرحضوری برگزار می شود که مرحله غیرحضوری  40درصد
گ مرحله ح ضوری  60در صد امتیازات را به پود اپت صاص پواهدد داد .شرکت کدددگان باید فایل
 apkگ خورس کد ا لیکی شن مرتتط با مرحله غیرح ضوری را در رگز م سابقه ح ضوری بر رگی یک
 CDبه برگزار کدددگان تحویل دهدد.
مرحله غیرحضوری:
موضوع این مرحله آزاد بود گ شرکت کدددگان تدها می تواندد یک ا لیکیشن را در این مرحله شرکت دهدد .در
صورت گجود دگ یا چدد ا لیکیشن بر رگی  CDهیچ امتیازی برای شرکت کددد در این مرحله مدظور نخواهد
شد.
 رگی  CDباید نام گ مشخصات شرکت کددد نوشته شد باشد.

 فایل مشخصات خازند به ه را فایل  APKگ خورس کد باید درگن  CDقرار گرفته باشد.

 فایل مشخصات باید با فرمت  pdfباشد گ نامت نام پانوادگیت آموزشگا ت مقطع تحصیلیت ش ار ت اس ت
نام نرم افزار یا ا لیکیشن مورد اختفاد گ توضیح مختصری راجع به کاربرد گ نحو اختفاد از ا لیکیشن
درآن ذکر شد باشد.
مرحله حضوری:
در رگز برگزاری مرحله حضوری دانش آموزان در زمان تعیین شد باید بتواندد برای موضوعی که در ه ان رگز
مشخص پواهد شد ا لیکیشن مداختی طراحی ن ایدد.

