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 کلیات .1

نویسی مهندسی دارد که اولین دوره مسابقات اپ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نظر

گردد. مرحله مجزا برگزار میای و در دو مرحله در سطح دانشکده 96-95مکانیک را برگزار نماید. این مسابقه در دور اول در سال 

های خود را های نوین و کاربردی در زمینه مهندسی مکانیک است. در مرحله دوم برگزیدگان ایدهپردازی و ارائه طرحاول ایده

ی هانمایند و با یکدیگر رقابت خواهند نمود. دانشکده مهندسی مکانیک سعی دارد با حمایت از طرحتبدیل به اپ کاربردی می

ها را گسترش دهد. از اهداف برگزاری این ورانه و کاربردی در زمینه مهندسی مکانیک، آشنایی با علوم مهندسی و کاربرد آننوآ

های ، توسعه فعالیتنویسیاپتوان به توانمندسازی دانشجویان جهت کاربرد علوم مهندسی، افزایش مهارت در زمینه مسابقات می

های ایجاد جریان توسعه فناوریدانشجویان و  یت و نوآوریقالخ، بسترسازی برای شکوفایی یهای درسدانشجویی مرتبط با حوزه

 نرم در حوزه علوم مهندسی مکانیک اشاره نمود.

 فاهدا .2

گردد. برگزار و به تدریج در سطح ملی به صورت مستمر قرار است که از جمله مسابقات دانشگاهی است  نویسیاپات مسابق

به عنوان اولین دوره در سطح دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  "مهندسی مکانیک نویسیاپ"مسابقه 

 ت:هدف تحریک جامعه دانشجویی برای تحقق موارد زیر اس طوسی و با

 دروس مهندسی مکانیکها در حوزه اپها در زمینه توسعه فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب ایده 

 های برترنویسی برای صاحبان ایدههای اپبرگزاری دوره 

 ها در حوزه مرتبط با صنعتهای برتر در زمینه توسعه و کاربرد اپهای خالقانه و گروهحمایت از ایده 

 ها به سمت کارآفرینی و پیگیری کنندگان در جهت گرایش آنتشویق افزایش حس خودباوری و اعتماد به نفس شرکت

 های خالقانه خودایده

 ایجاد جریان توسعه فرهنگ فناوری نرم در حوزه دروس مهندسی مکانیک 

 ها در فضای دانشکدههای برتر با در دسترس قرار دادن آنترویج استفاده از اپ 

 تقویت کار گروهی 

طول برگزاری پذیرد که در کننده میو هر گروه شرکت باشدمی نامهاین آیین نام در مسابقه به معنای پذیرفتن تمام قوانینثبت

پیروی نماید. رعایت نکردن هر یک از مقررات، در کمیته اجرایی مورد بررسی  لمسابقه از مقررات مندرج در این دستورالعم

 .م در مورد آن اتخاذ خواهد شدالزقرارگرفته و تصمیمات 
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 ی شرکت کنندههاساختار گروه .3

از این مقررات،  مقررات زیر پیروی نماید. رعایت نکردن هر یک پذیرد که در طول برگزاری مسابقه ازهر گروه شرکت کننده می

 .در کمیته اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد گردید

گروه  یکد در توانیهر فرد فقط منفر خواهند بود.  3و حداکثر  2کننده در مسابقه حداقل های شرکتتعداد نفرات گروه .1

 داشته باشد. یتعضو
 و بعد از آن باشند. 96ی دانشجویی باید حتماً دانشجو و یا فارغ التحصیل سال هااعضای گروه .2

  .گرددنام به کمیته اجرایی معرفی مییک نفر از اعضای گروه به عنوان سرپرست در هنگام ثبت .3
ها با کمیته روهگمکاتبات بعدی ها موظفند در هنگام ثبت نام یک پست الکترونیک به کمیته اجرایی معرفی کنند. تمام تیم .4

 اجرایی از طریق این پست الکترونیک خواهد بود.
رایی اعالم کند. این نویسی به کمیته اجکننده درمسابقه باید نامی را برای خود انتخاب نماید و در هنگام نامهرگروه شرکت .5

ده باشد. استفاده ش نوشتهحروف فارسی  با باشد وماند. نام گروه باید فارسی نام در طول تمام مراحل مسابقه ثابت باقی می

 ایرانی و خارجی را ندارند(.حق استفاده از نام تجاری ها گروهبرندهای ثبت شده مجاز نیست )از 
 اسفند، 28ت لغای 26در تاریخ  چنانچه گروه تصمیم بگیرد عضو جدیدی به اعضای خود اضافه نماید، فرد مورد نظر باید .6

 فی شود.به کمیته اجرایی معر "اصالح"از طریق ایمیل با موضوع و با تأیید تمام اعضای گروه  توسط سرپرست گروه

مذکور را همراه  گروه باید عضو سرپرست )یا نماینده(چنانچه اعضای گروه تصمیم به قطع همکاری با یکی از اعضا بگیرند،  .7

به کمیته  "الحاص"از طریق ایمیل با موضوع ضاء گروه با تأیید سایر اع اسفند، 28لغایت  26در تاریخ  با دالیل موجود،

 اجرایی معرفی نماید.

ل با موضوع از طریق ایمیاین تصمیم را گروه باید  بگیرند، سرپرست انصراف از مسابقهچنانچه اعضای گروه تصمیم به  .8

 نماید. اعالمبه کمیته اجرایی  "انصراف"

 د.است که باید به کمیته اجرایی اعالم شواسفند  28لغایت  26ان هر گونه تغییر در ترکیب گروه، تاریخ زم .9

 

 محورهای موضوعی مسابقه  .4

 3گروه  2گروه  1گروه 

 آزاد مهندسی مکانیک دروس تخصصی دروس پایه 
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رکدام باید کننده ههای شرکتتیم لذاگیرد. ی اول، طراحی مفهومی صورت میشود. در مرحلهاین مسابقه در دو مرحله برگزار می

از طریق پست الکترونیک برای تیم اجرایی  ،قرار داده شده در سایت نمونه گزراش قالب طرح مورد نظر خود را باتوجه بهگزارش 

جهت شرکت در  مناسب هایتیم انتخاب برای داروی و علمی کمیته معیار تا تاریخ مقرر شده ارسال کنند. "1TDP"با موضوع 

به صورت حضوری از طرح خود دفاع  96اردیبهشت  4های اعالم شده در تاریخ تیم .است هاتیم گزارش بررسی مرحله اول

آموزش  کارگاه مرحلهی برتر این هابرای تیم به منزله انصراف از مسابقه خواهد بود.حضور در جلسه ارائه و دفاع عدم  نمایند.می

 شود.می اعطادر کارگاه  شرکت معتبرگواهی  کنندگان،، به شرکتبرگزار شده و در پایان دورهنویسی اپ

 .ختا یکدیگر به رقابت خواهند پردانمایند و بهای را تبدیل به اپ کاربردی میدر مرحله دوم برگزیدگان ایده

 

 قوانین مسابقه .5

 وسی مجاز طخواجه نصیر الدین صنعتی شرکت در مسابقه فقط برای دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه  ،در این دوره

 .باشدمی

  فرمت  گزارش باگزارش ارسالی توسط هر تیم باید شامل دو فایل باشد. یک فایل.pdf  و یک فایلMS PowerPoint  برای

به مسابقه  اجرایی یفروردین گزارش خود را برای کمیته 21تاریخ  تااند موظف ها. تیماردیبهشت 4حضوری در تاریخ  ارائه

 ارسال کنند. "گزارش"، با موضوع appmech@kntu.ac.irآدرس 
 موجود در سایت مسابقه باشد گزارش نمونهارسال شده باید مطابق بندی گزارش قالب. 

 ای و تخلفاتاخالق حرفه

ایت نمایند. ای و مهندسی را رعقی، حرفهالخود، اصول اخ اپ ها و اصولایده ظپذیرند ضمن حفکننده میهای شرکتتمام گروه

 ز:ا تندای مورد انتظار عبارحرفه القاصول اخ لحداق

 اعتبار و همبستگی گروه و اعضای آن  ظحف 

 های ایشانمرجع دادن به دیگران و کسب اجازه از آنها در صورت استفاده از ایده 

 فردی و پشتیبانی و حمایت از مصالح جمع  الیقخودداری از اعمال احساسات و ع 

 احترام به رأی داوران و پذیرش آن 

  به روح و ایده برگزاری مسابقه و رقابت علمیتوجه 

 از ادامه  روهتشخیص داده شود، آن گ تکراریای توسط دبیرخانه و کمیته داوران درصورتیکه اپ ارائه شده در هر مرحله

 مسابقه محروم خواهد شد.

                                                           
1 Team Description Paper 

http://appeng.mechanical.kntu.ac.ir/TDP-Template.docx
mailto:appmecheng@kntu.ac.ir
http://appeng.mechanical.kntu.ac.ir/TDP-Template.docx
http://appeng.mechanical.kntu.ac.ir/TDP-Template.docx
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عهده خود گروه بوده و برگزارکننده سازی آنها و غیره بر ها، نحوه پیادهها، اپهای حقوقی از جمله کپی ایدهتمامی مسئولیت

 مسابقه هیچ گونه تعهدی در قبال آن داشت.

 مالکیت طرح .6

 مشارکت با رقابت این عادالنه اصول شرایطی، هر تحت و است علمی سالم رقابت برای مناسب محیطی ایجاد مسابقه، این از هدف

 .شودمی حفظ همگان

 گروه اعضای برای شدهداده توسعه اپ مالکیت نمایند،می استفاده شدهشناخته علمی مراجع و خود هایایده از هاگروه که آنجا از

 .بود خواهد محفوظ

 مسابقه در اپ این که شود ذکر و برسد مکانیک مهندسی دانشکده اطالع به باید سطحی؛ هر در اپ از استفاده و نشر: تبصره

 .است یافته توسعه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نویسیاپ

 جدول زمانبندی مسابقه .7

 .ستزیر ا بندی برگزاری مسابقه مطابق جدولزمان

 

 یدیکل یهاخیتار .1جدول 

 زمان فعالیت

 95اسفند  1 شروع ثبت نام   -1

 95اسفند  21 جلسه توجیهی -2

 95اسفند  30 ثبت نام و تشکیل گروه مهلت پایان  -3

 96فروردین  21 هاطرح گزارش تحویلمهلت پایان  -4

 96فروردین  28 ی برتر جهت ارائه ی حضوریهامعرفی طرح -5

 96اردیبهشت  4 نویسیاپدور اول مسابقه ی  -6

 96اردیبهشت  7 نویسیاپشروع کارگاه  -7

 

 .گیرندداده شوند، مورد ارزیابی قرار نمی لشده توسط کمیته اجرایی، تحوی مبدیهی است، مستنداتی که بعد از زمان اعال

 معیارهای امتیازدهی .8

 جدول امتیاز دهی به صورت زیر است. 
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 شنیکیهر اپل یو حوزه داور ارهایمع .2جدول 

 امتیاز هامعیار بخش

 علمی

 نوآوریخالقیت و 

30 % 
 صحت علمی، فنی و تخصصی

 برنامه نویسی

 تخصصی و زیبایی ظاهریافیک رگ

30 % 

 کامل بودن پیاده سازی

 درست بودن پیاده سازی

 رابط کاربری آسان

 کاربردی

 ی درآمد زاییهاو روش قابلیت تجاری شدن

40 % 

 متناسب با امکانات موجود و قابل استفاده

 فراهم بودن شرایط رشد و گسترش توسط خود اپ

 میزان کاربردی بودن اپ

 قابلیت جذب مخاطب )گستردگی حوزه نفوذ بر روی جامعه هدف(

 ی کلی توسعه اپهازمینه .9

 ی هاهر اپ می تواند در یکی از قالب

 کاربردی 

 ابزار 

  اطالع رسانی 

  سرگرمی بازی و 

 آموزش 

 مورد استفاده قرار گیرد. فقط در زمینه مهندسی مکانیک با توجه به محورهای موضوعی مسابقه
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 پیشنهادات .10

از افراد  های کارآمد، بهتر استی مشابه در خصوص برگزاری مسابقات اپ در راستای تشکیل گروههابا توجه به تجربه -

 در کنار گرافیست و طراح و ایده پرداز در گروه بهره برد. IOSمتخصص در حوزه برنامه نویسی اندروید و 

ی شرکت کننده تا جای ممکن هاپذیرش اپ خواهد بود. لذا بهتر است گروهترین معیارهای ایده ناب و خالق یکی از کلیدی -

 بر روی کامل بودن، جذابیت، اثرگذاری و ... ایده خود، اقدامات الزم را انجام دهند. 

 رعایت قوانین و استانداردها .11

 وسط کمیته داوری کسر خواهد شد.رعایت استانداردهای حداقل، در این مسابقه الزامی بوده و در غیر اینصورت، امتیاز مربوط ت

 قوانین مورد نظر و مقدار کسر امتیاز هر یک از آن قوانین متعاقباً اعالم خواهد شد.

ی شرکت کننده قبل از ثبت نام در مسابقه؛ مطالب و مصوبات هانکته بسیار مهم: فرض براین است که تمامی گروه

. لذا بعد از فرآیند ثبت نام عواقب تخطی از هر یک از بندها و این دفترچه را با دقت مطالعه نموده و پذیرفته اند

مطالب این دفترچه بر عهده سرپرست گروه خواهد بود و برگزار کنندگان مسابقه طبق استانداردها و قوانین خود که 

 در این دفترچه نشر داده شده است عمل می نمایند.

صوبات این دفترچه، نسخه اصالح شده آن بر روی سایت مسابقات تذکر: در صورت هرگونه اعمال تغییرات در قوانین و م

( appmech.tiel.irقرار خواهد ) .گرفت 

http://www.appmech.tiel.ir/
http://www.appmech.tiel.ir/
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