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مسابقات کیدکد مدرس
ویژه نوجوانان 

آکادمی دانش پژوهان آتی برگزار می نماید



رویداد مسابقه کیدکد مدرس ویژه نوجوانان

سال18تا 8:                                            رده سنی 

مرداد ماه 31:                                      تاریخ ثبت نام

شهریور20تا :  هاپروژه فرصت ارسال تاریخ 

شهریورماه24و 23(:                           آنالین)داوری تاریخ 

متعاقبا اعالم می شود(:                     حضوری)اختتامیه تاریخ 

نحوه اجرای مسابقات:
مستندات آموزان باید دانش . انجام می شودkidcod.irشود و ثبت نام شرکت کننده گان در سایت  رشته بصورت مجازی برگزار می 4این مسابقات در 

مراسم اختتامیه بصورت حضوری برگزار می گردد. پروژه ها را تا تاریخ مقرر شده ارسال نمایند تا بعد از داوری، نفرات برتر انتخاب شوند

رشته های مسابقات:
اینترنت اشیا •
طراحی وب و نرم افزار•
طراحی اپلیکیشن •
کارآفرینی دیجیتال با وب سایت خالقانه•

 جوایز ارایه شده:
تومان جایزه نقدیمیلیون 6اعطای •
برای رتبه های اول تا سوماعطای مدال •
نفرات برتر اول تا سوماعطای مدرک معتبر برای •
شرکت در مسابقه برای کلیه شرکت کننده گاناعطای مدرک •

مبلغ ثبت نام آزاد:
تومان100.000هر نفر هر مسابقه •

س
ت کیدکد مدر

سابقا
م

ن 
ویژه نوجوانا



اشدطرح پروژه باید دربرگیرنده یکی از موارد زیر ب

خانه هوشمند•
ماشین هوشمند•
شهر هوشمند•
سالمت هوشمند •
هوشمندکشاورزی و محیط زیست •
خالقیت و نوآوری•

مستنداتارسالراهنمای

دهشطراحینیازیککردنبرطرفیاومشکلیکحلراستایدروبودهنوآوریوخالقیتدارای،پروژه1.
.باشد

Raspberryبردهایومیکروکنترلرهاازاستفادهبهمجازکنندگانشرکت2. Pi،NodeMCU،AVR

،ArduinoوARMهستند.

.باشدشدهانجامآموزاندانش/آموزدانشتوسطکدنویسیوساختطراحی،مراحلتمامی3.

و(باشدنعینیکپی)باشدنشدهساختهوطراحیدیگریشخصتوسطعیناًافزاری،سختدستگاهوطرح4.
.باشدشدهتولیدآموزاندانش/آموزدانشخطایوآزمونباواستعدادهوش،توان،براساس

گرفتنخواهندقرارداوریموردقبل،هایسالبرگزیدهآثار5.

نمایندارسالایمیلیاواتساپطریقازرازیرمواردبایدپروژهتکمیلازبعد6.

شدهنوشتهکدهایفایلارسال

توضیحاتارایهباشدهنوشتهکدهایوپروژهعملکردنحوهازایدقیقه3حداکثرفیلمیکارسال•
آموزدانشتوسطکامل

شدهنوشتهکدهایفایلارسال•

(کدنویسی روی سخت افزار)اینترنت اشیا 
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طرح پروژه باید دربرگیرنده یکی از موارد زیر باشد

...(راهبردی، اکشن، ماجراجویانه، معمایی، بازی کلمات، پازل و)و سرگرمی بازی •
...(سبک زندگی، سالمت، کشاورزی، تغذیه، کتاب خوانی، آموزش وحوزه های در )کاربردی برنامه •

مستنداتارسالراهنمای

نیازیککردنبرطرفیاومشکلیکحلراستایدروبودهنوآوریوخالقیتدارای،پروژه1.
.باشدشدهطراحی

,HTMLنویسیبرنامهزبانهایازاستفادهبهمجازکنندگانشرکت2. CSS, JavaScript,

Python, C#, C++, Javaباشندمی.

.باشدشدهانجامآموزاندانش/آموزدانشتوسطکدنویسیوطراحیمراحلتمامی3.

گرفتنخواهندقرارداوریموردقبل،هایسالبرگزیدهآثار4.

نمایندارسالایمیلیاواتساپطریقازرازیرمواردبایدپروژهتکمیلازبعد5.

شدهنوشتهکدهایفایلارسال

باشدهنوشتهکدهایوبرنامهعملکردنحوهازایدقیقه3حداکثرفیلمیکارسال•
آموزدانشتوسطکاملتوضیحاتارایه

شدهنوشتهکدهایفایلارسال•

طراحی وب و نرم افزار
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طرح پروژه باید دربرگیرنده یکی از موارد زیر باشد

...(راهبردی، اکشن، ماجراجویانه، معمایی، بازی کلمات، پازل و)و سرگرمی بازی •
...(سبک زندگی، سالمت، کشاورزی، تغذیه، کتاب خوانی، آموزش وحوزه های در )کاربردی برنامه •
های اجتماعیشبکه •

مستنداتارسالراهنمای

یازنیککردنبرطرفیاومشکلیکحلراستایدروبودهنوآوریوخالقیتدارای،پروژه1.
.باشدشدهطراحی

Appهایبرنامهازاستفادهبهمجازکنندگانشرکت2. Inventor , Android Studio,

Katlinباشندمی.

.باشدشدهانجامآموزاندانش/آموزدانشتوسطکدنویسیوطراحیمراحلتمامی3.

گرفتنخواهندقرارداوریموردقبل،هایسالبرگزیدهآثار4.

نمایندارسالایمیلیاواتساپطریقازرازیرمواردبایدپروژهتکمیلازبعد5.

شدهنوشتهکدهایفایلارسال

باشدهنوشتهکدهایوبرنامهعملکردنحوهازایدقیقه3حداکثرفیلمیکارسال•
آموزدانشتوسطکاملتوضیحاتارایه

شدهنوشتهکدهایفایلارسال•

طراحی اپلیکیشن 
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اشدطرح پروژه باید دربرگیرنده یکی از موارد زیر ب

وبسایت فروشگاهی•
آموزشیوبسایت •
خالقانهوبسایت •

مستنداتارسالراهنمای

زنیایککردنبرطرفیاومشکلیکحلراستایدروبودهنوآوریوخالقیتدارای،پروژه1.
.باشدشدهطراحی

JavaScriptو,WordPress،HTMLCSSهایبرنامهازاستفادهبهمجازکنندگانشرکت2.

.باشندمی

.باشدشدهانجامآموزاندانش/آموزدانشتوسطکدنویسیوطراحیمراحلتمامی3.

گرفتنخواهندقرارداوریموردقبل،هایسالبرگزیدهآثار4.

نمایندارسالایمیلیاواتساپطریقازرازیرمواردبایدپروژهتکمیلازبعد5.

شدهنوشتهکدهایفایلارسال

طتوسکاملتوضیحاتارایهبابرنامهعملکردنحوهازایدقیقه3حداکثرفیلمیکارسال•
آموزدانش

سایتپیشخوانپسوردویوزریاوشدهنوشتهکدهایفایلارسال•

کارآفرینی دیجیتال با وب سایت خالقانه
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