به نام خدا
آییننامۀ محور ماراتون برنامهنویسی
دانشآموز گرامی ،سالم.
جشنوارۀ ملی دانشآمووزی ابو سوننا در گوامی نوو ااودام بوه برگو اری مواراوو برناموهنویسوی رورد
است .در ای ماراوو شوررترننودگا مو
برنامووهنویسووی ،در مسوواب

بهور منودی از آمووز هوای وخصصوی ییو ی رامو در زمننو

حضوووریِ ایوو مرووور شووررت روورد ی بووه راابووت بووا دی وور شووررترننوودگا

میپردازند.
در ادامووه بووه اوووانن ی ا ووو پنج وون جشوونوارۀ ملووی دانووشآموووزی اب و سووننا در مرووور موواراوو
برنامهنویسی اشار میشود:
الف)تعداد اعضای گروه و مقطع تحصیلی:
 -1دانشآموزا ِ م اطع متوسطه ای ی دیم میووانند در ای مرور شررت ن ایند.
 -2شررت در ای مرور رفاً به ورت گری های 2نفر است.
ب) آموزش – تکالیف  -جلسات پشتیبانی و آزمون:
شوند( .سامان آموز  ،هم از

 -1گری های دانشآموزی میووانند از طریق پریفای خود یارد سامان آموز
طریق فر ا لی سایت ی هم از طریق پریفای  ،ااب دسترسی است ).ه
نام راربری ی رل ه عبور وعریف شد ووسط سرگری  ،در سامان آموز

اعضای گری میوواننود بوا

یارد شد ی آموز ها را مشاهد

ن ایند( .نام راربری ی رل ه عبور در ثبتنام دانشآموزمرور ووسط سرگری ی در ثبتنام مدرسوهمروور
ووسط مسئو ِ ثبتنام مدرسهمرور وعریف شد است).
 -2آموز ها (فنلمهای آموزشی ،مکتوبات ی  )...بر اساس و ویم زمانیشوا  ،ووا یوو ریز ابو از برگو اری
رییداد در اختنار دانشآموزا است ی بعد از آ از دسترس خارج میشود.

 -3در طی فرآیند آموز  ،فنلمهای آموزشی به ورت پنوسته در اختنار دانشآموزا ارار مویگنورد .ایو
آموز ها با هدف آموز

ا و برنامهنویسی ،وفکر ال وریت ی ،ری هوای حو مسو له ووسوط اسواوند

برجسته ی مسلط در ای حوز وهنه شد اند.
 -4زبا برنامهنویسی در ای مساب ه ،زبا ِ پایتو ( )PYTHONخواهد بود.
د) روندها و فرایند برگزاری:
 -1مرحل نهایی مساب ه در واریخ م رر برای م اطع متوسطه ای ی متوسطه دیم بوه وورت مجو ا برگو ار
خواهد شد .و امیِ شررترنندگا باید در زما اعالم شد در مر مساب ه حامر باشند.
 -2رارتهای دانشآموزا هر گری در پریفای ِ آنها امافه میگردد .دانشآموزا باید رارتهای ادر شود
در پریفای را چاپ (ورجنراً رن ی) ررد ی در ریز برگ اری رییداد با خود ه ورا بنایرنود( .روارتهوای
دانشآموزا هر مدرسه نن در پریفای مدارسی ره مدرسهمرور ثبتنام ررد اند ،در دسترس است).
 -3مریری است دانشآموزا ی مدارس ،اطالعنههای اعالم شد در سایت را بوه وورت مسوت ر مشواهد
ن ایند ی در جریا ج ئنات اعالم شد ارار ب نرند.
 -4در ریز مساب ه ،ننازی به ه را داشت لپواپ یا رامپنوور یجود نخواهد داشت.
 -5حضور منظم گری ها درجشنوار  ،موجب اف ایش رنفنت برنامه خواهد شد .از ای ری دانشآموزا باید با
نظم رام در مر جشنوار حضور داشته باشند .در ورت بینظ ی در برنامه ،به گری ها امتناز منفوی
وعلق میگنرد.
 -6در وروی ره به هر دلن  ،یکی از اعضای گری در ریز مساب ه نتوانود حضوور داشوته باشود ،نفور دی ور
می وواند به ونهایی در مساب ه شررت رند .بدیهی است امتناز خا ی برای شررت انفرادی در نظر گرفته
ن یشود.

ه) روشها و مالکهای داوری:
 -1ریز برگ اری مساب ه ،پس از ح هر سؤا ووسط شررترنندگا  ،دایری بوا حضوور دایرا در سوامان
دایری آنالی  ،به ورت سنست ی ی آنالی انجام میشود .دانشآموزا میووانند ه ا لرظه از نتنجوه
باخبر شوند.
 -2مج وع امتنازهای گری ها ،ونمهای برند را مشخص خواهد ررد.
 -3برگ اری ی دایری ای مرور در دی م طع متوسطه ای ی دیم به ورت مج ا انجام میشود.
و) نتایج و اختتامیه جشنواره:
 -1گری هایی ره بنشتری امتناز را در هر م طع بنایرند ،به عنوا گری های برگ ید انتخاب میشووند ی از
آنها و دیر می گردد.
 -2نتایج نهایی از طریق یبسایت رس ی جشنوار اعالم میگردد .ه چنن به و امی شوررترننودگا در
جشنوار  ،گواهینام حضور ارائه خواهد شد.
 -3از برگ یدگا رشتههای مختلف دعوت میشود وا در جش ِ اختتامنو پنج ون دیرۀ جشونوار شوررت
ن ایند ی از ایشا در ای مراسم و دیر به ع

میآید.

ز) اعزام به مسابقات بینالمللی:
 -1گروههای برگزیده جهت اعزام به مسابقات بینالمللیِ دانشآموزی انتخاب خواهند شد.
 -2هزینههای اعزام به عهدۀ گروههای دانشآموزی یا مدارس است( .این هزینه از طریق وبسایت به صورت
رسمی اعالم میگردد).

-3همۀ اعضای گروه برگزیده میتوانند در صورت احراز شرایط در مسابقۀ بینالمللی حضور یابند .در صورتی که
مسابقۀ بینالمللی محدودیتی در پذیرش تعداد نفرات گروه داشته باشد ،این محدودیت برای گروهها الزم االجرا
است.
دبنرخان پنج ن جشنوار ملی دانشآموزی اب سننا

