فرم داوری رشته های بخش پژوهشي و نرمافزار
-9-5بخش پنجم ":پژوهشي و نرمافزار ":
 7رشته شامل -1:تولید نرمافزار  -2مقالهنویسی -3تلخیص كتاب -4كانالهای مجازی قرآنی -5تولید
اپلیکیشن
محاسبه امتیاز نهایی راهیافتگان به مرحله كشوری برای تعیین رتبه نفرات اول تا پنجم بر اساس  %55آثار
ارسالی و  %55كار حضوری كه توسط هیأت داوران مشخص میشود ،انجام خواهدشد
 -9-5-1تولید نرمافزار
موضوع :قرآن و عترت
شاخصهای داوری رشته نرمافزار
 -1عملیاتی بودن ( نظیر اجرای وظایف ،صحیح بودن نتایج ،عدم امکان دسترسی
غیرمجاز)
كاربرپسندی (نظیر سادگی كار با سیستم ،ظاهر جذاب و زیبا ،امکان سفارشیسازی
-2
ظاهر و مدیریت صدا و فیلم ،گرافیك و چینش ابزارها)
 -3كارآمدی (نظیر سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو ،استفاده كاربردی از
منابع)
قابلیت حمل (نظیر سادگی در انتقال نرمافزار به سیستمهای دیگر ،نصب آسان،
-4
هماهنگی با استاندارد ،امکان جایگزینی نرمافزار بهجای دیگر نرمافزارهای مشابه)
 -5قابلیت اطمینان نظیر مدیریت خطاها( ،ارتباط صفحات – پخش فیلم .صدا و .به هم
نریختن فونتها) قابلیت بازیابی ،امنیت و تست نفوذ ( عدم وجود خطا هنگام استفاده از
محتوا)
تعاملی بودن (بازخورد گرفتن ،محاسبه امتیازات ،رهنمون و كاوش ،امکان انتخابهای
-7
متنوع استفاده از سؤاالت متنوع ،ایجاد چالش و انگیزش در بهكارگیری خالقیت و ابتکار
مخاطب
و)...قابلیت ویژه)
نواری (
-6
 -7محتوایی (دقت اطالعات ،صحت محتوا ،غنیسازی و تنوع ،استفاده و ارجاع مناسب به
منابع)
كیفیت تصاویر ،موسیقیها ،فیلمها و انیمیشنهای به كار گرفتهشده و برنامههای
-8
جمع امتیاز
كاربردی (وضوح صدا و تصویر)

امتیاز امتیاز داور
15
15
15
15
15
5
15
15
5
85

 ضوابط اجرایی رشته نرمافزار
 -1نفرات اول استانها باید وارد پایگاه اطالعرسانی طرح شده و مشخصات نرمافزار را وارد سامانه نموده واصل نرمافزار به
انضمام فایل نصب و راهنما را در قالب  CDیا  DVDبه استان میزبان برگزاری مرحله كشوری ارسال گردد.
 -2نام و معرفی مشخصات محصول ،اهداف و كاربرد ،شناسایی مخاطب و نکات خاص در كاربرد نرمافزار و همچنین
ساختارهای طراحی و كاراییهای ویژه نرم افزار در شناسنامه ضمیمه درج گردد.
 -3نرمافزار نباید پیشتر در مسابقه دیگری شركت و حائز رتبه شده باشد.
 -4به آثار كپی شده همچنین به موضوعات غیر مرتبط امتیازی تعلق نمیگیرد.
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 -5داشتن بخش راهنما ( )helpو درباره ما ( )aboutدر نرمافزار الزامی است.
 -6فایل نصب (اصل فایل باز و فایل  exeبسته باشد) و فایل راهنما را روی سامانه هدف( )hadaf.cfu.ac.irارسال كنید
و یك نسخه آن را به استان میزبان برگزاری مرحله كشوری ارسال گردد.
-9-5-2مقالهنویسي
موضوعات مرحله كشوری:
 -1راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در پرتو رهنمودهای قرآن و عترت
 -2استکبار ستیزی و حضور بهنگام و آگاهانه دانشگاهیان در عرصههای اجتماعی و سیاسی بر ایای آموزههای قرآن و عترت
 -3سبك زندگی و ایرانی بر اساس آموزههای علوی بویژه نهجالبالغه(با تأكید بر زندگی دانشجویی ،تهذیب و علمآموزی)
 -4دانشگاه و رسالت تولید علم بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت(ع)
 -5راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی بر اساس آموزههای صحیفه سجادیه(ع)
 -6شیوههای دعوت به نماز در محیطهای دانشگاهی(با رویکرد به ظرفیتهای مساجد دانشگاهی و نمازخانههای خوابگاهی)
 -7وحدت و یکپارچگی مذاهب و قومیتهای ایرانی بر اساس آموزههای قرآن و عترت
 -8دانشگاه و رسالت مبارزه با اشرافیگری در محیط جامعه براساس آموزههای علوی
 -9معارف قرآن و اهل بیت(ع) و دفاع از حریم اسالم در میدان علم و جهاد(با تأكید بر جایگاه شهدای دانشجویی مدافع حرم)

 -11راهکارهای كاهش آسیبهای فضای مجازی(با هدف عملیات تخریب روانی و شبهه افکنی دشمنان)
 -11آینده روشن ،روحیه امید در جوانان در پرتو اعتقاد به مهدویت و موعودباوری
 -12آرمان شهر مهدوی الگویی برای جامعه منتظران موعود
 -13نقشه راه تحقق جامعه قرآنی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری
 -14راه كارهای افزایش روحیه انقالبی ،منش جهادی و انقالبی با تأسی به آیات و روایات
*-بارگذاری آثار نفرات اول استان به تفکیك خواهر و برادر بر روی سامانه هدف ( )hadaf.cfu.ac.irصورت گیرد.
شاخصهای داوری رشته مقالهنویسي
-1گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا
-2پیشینه ،نواری و ابتکار

حداکثر امتیاز امتیاز داور
5
15
15
15
5
15
15
15
15
15
155

-3پاسخگویی به مسئله تحقیق
-4قدرت تجزیهوتحلیل مطالب
-5پاسخگویی به نیازها و اولویتهای علمی جامعه
-6روشنی و گویایی چکیده و كلیدواژگان
-7انسجام و نظم منطقی مطالب
-8رعایت اصول نگارش علمی
-9امانتداری ،جامعیت و اصالت علمی منابع
-15نتیجهگیری و جمعبندی
جمع كل
تذكرات:
 -1مقاالت نباید در فضای مجازی منتشرشده و در مسابقات دیگر حائز رتبه شده باشد.
 -2حجم مقاالت از  25صفحه و تعداد كلمات مقاله از  8555واژه بیشتر نباشد.
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 . -3مقاالت بافاصله یك سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیمتر در سطر اول پاراگراف و بهصورت خوانا ،با برنامه
 word2557تایپ شود.
 -4كلیه متن مقاله با فونت  B zarو اندازه فونتها  13باشد.
 -5مقاله باید مشتمل بر بخشهای زیر باشد :الف) چکیده به فارسی ،ب) كلیدواژهها ،ج) مقدمه ،د) بدنه اصلی ،ه) نتیجه
و) فهرست منابع.
 -6ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر ،شماره جلد و صفحه ،در داخل پرانتز قید گردد؛
بهعنوان مثال ارجاع به تفسیر المیزان عالمه طباطبایی به صورت زیر است( :طباطبایی ،1387 ،ج  ،12ص .)215
 -7عنوان مقاله :ناظر به موضوع تحقیق ،به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛
 -8نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان به همراه ایمیل و شماره تلفن تماس؛ ذكر گردد:
 -9چکیده :قریب  155-155كلمه به زبان فارسی
 -11كلیدواژهها :حداكثر تا  6واژه از میان كلماتی كه نقش نمایه و فهرست را ایفا میكنند
 -11مقدمه :در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینههای قبلی پژوهش و ارتباط آنها با موضوع
نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛
 -12نقل قول مستقیم :در مواردی كه مطلبی عیناً از منبعی نقل می شود ،ابتدا و انتهای مطلب ،گیومه «» قرار داده شود.
نقل به مضمون و كپی عینی مطلب از كتابی نیازی به درج گیومه ندارد.
 -13نتیجه :حدود  255-155كلمه ،حاوی جمعبندی و خالصه گیری از مهمترین مسائلی كه نویسنده آنها را در مقالهاش
بهطور مستند شرح و بسط داده است.
 -14فهرست منابع :كتب و مقاالتی كه نویسنده در مقالهاش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب كرده است.
فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی مؤلف) با دستورالعمل زیر
تنظیم گردد .كتاب :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان كتاب؛ نام مترجم ،محل نشر :ناشر .ضمناً نام كتاب با فونت
 Italicو  Boldتایپ گردد .مقاله :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) « عنوان مقاله»  ،نام مجله ،شماره مجله .عنوان
مقاله داخل گیومه و نام مجله با فونت  Italicو  Boldباشد .پایاننامه :نام خانوادگی ،نام (سال دفاع)« ،عنوان
پایاننامه»؛ پایان نامه كارشناسی ارشد /دكتری ،رشته ،دانشکده ،دانشگاه .عنوان پایاننامه داخل گیومه و با فونت
 Italicو  Boldتایپ گردد.
 -15در صورت عدم تعیین برخی مشخصات از الفاظ «بیجا» برای (بدون محل نشر)« ،بینا» برای (بدون ناشر)« ،بیتا»
برای (بدون تاریخ) استفاده شود.
-9-5-3کانال شبکه مجازی قرآني
موضوع  :قرآن و عترت
 تهیه كانال توسط یك یا چند نفر بالمانع است اما تنها یك نفر مجاز به شركت در طرح خواهد بود و
در صورت برگزیده شده كانال مربوطه ،از نفر اصلی ثبت نام شده تقدیر بعمل خواهد آمد.
 جدول امتیازات و ضوابط فنی

3

-9-5-4تلخیص کتاب
منبع مطالعاتی این رشته( در مرحله استانی و كشوری):
پژوهشی در اعجاز علمی قرآن  ،دكتر رضایی اصفهانی جلد یك و دو ( در یك جلد چاپ شده ).
كتاب ما منتظریم بیانات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع مهدویت و انتظار به اهتمام حسن
مالیی ،نشر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)

-1
-2

نفرات اول استانها به تفکیك خواهر و برادر فایل اثر خود را بر روی سامانه هدف ()hadaf.cfu.ac.irبارگذاری
نمایند.
منبع مرحله ملی :متعاقبا اعالم می شود.
نفرات اول استانها به تفکیك خواهر و برادرفایل اثر خود را بر روی سامانه هدف( )hadaf.cfu.ac.irبارگذاری
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

شاخصهای داوری رشته تلخیص کتاب
امتیاز شاخص داوری
ردیف
خالصهشده
تعدددر متن
ارائهوشده
وضوحبرمفهوم
مخاطبین
پسندی
روشنی كار
1
محتوا معنایی و مفهومی
صحتارتباط
وجود انسجام و
2
شده
تلخیص
مطالب
مطالبتنوع
بودنسازی و
جامعومانعغنی
3
مطالب
داریتخصصی
سطح
4
اصل كتاب (میزان انطباق با متن اصلی)
وفاداری به
رعایت امانت
مطالب در آن به صورت
زمینهكانال و
فعالبر بودن
5
درجمنبع
تخصصی
میزان تسلط
روزانهنظم مطالب
ترتیب ،توالی و
كانال
علمیو وتداوم
دستهبندیقدمت
6
هدفمند
جمعساده و سرهنویسی
رعایت اسلوب

حداکثر

امتیاز

امتیاز
امتیاز
1525
1225
1525

داور

1515
825
5
515
155
5

8
9

استفاده از نمودارها ،جداول و سایر تکنیكهای گزیده نویسی

5

15
11

روانی و شیوایی متن خالصهشده
رعایت نکات نگارشی ،ویرایشی و دستوری

3
3

12
13

خالقیت و نواری (در ارائه دیدگاهها و سبك شخصی)
استحکام ،انسجام و پیوستگی ساختار

3
5

14

توفیق در انتقال ویژگیهای سبکی كتاب

3

15
جمع

تناسب حجم كمی مطالب

3
155

نمایند.
تذكرات:
 -1منبع كامل كتاب باید از آغاز به شرح ذیل درج شود:
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ـ برای كتابهای تألیفی :نام خانوادگی مؤلف ،نام كوچك مؤلف ،سال انتشار در پرانتز ،نام كامل كتاب ،محل
نشر ،نام ناشر ،تعداد صفحات كتاب .مثال :سجودی ،فرزان ( )1383نشانه شناسی كاربردی ،تهران :نشر قصه.
تعداد صفحات.245 :
ـ برای كتابهای ترجمه ای :نام خانوادگی مؤلف ،نام كوچك مؤلف ،سال انتشار در پرانتز ،نام كامل كتاب ،نام
مترجم ،محل نشر ،نام ناشر ،تعداد صفحات كتاب .مثال :استوری ،جان ( )1385مطالعات فرهنگی درباره
فرهنگ عامه ،ترجمه :حسین پاینده ،تهران :نشر آگه ،تعداد صفحات.367 :
 -2معرفی كلی كتاب :حداكثر /حتی االمکان ،یك صفحه نسبت به معرفی كلی كتاب كه شامل موارد ذیل است:
ـ موضوع كلی موردبحث كتاب
ـ اهمیت كتاب در مقایسه با كتابهای مشابه
ـ تعداد تقسیمات كتاب كه شامل بخشها و فصول كتاب .در اینجا باید عناوین بخشها و فصول كامالً آورده
شوند .اگر كتاب از مقاالت مختلفی تشکیل شده است ،باید ضمن آوردن عناوین فصول ،نام نویسندگان آنها نیز
ذكر شوند.
 -3تلخیص هر فصل به شکل جداگانه .با ذكر عنوان فصل .توجه شود كه بدون درج خالصه هر فصل معلوم
نخواهد شد كه موضوع بحث در هر فصل چیست.
ـ برای ورود در هر فصل بهطور خیلی خالصه موضوع فصل گفتهشده و سپس به شکل قابلفهم خالصهبرداریها
صورت گیرند .مهمترین نکته در اینجا این است كه موارد خالصهشده با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند.
در غیر این صورت معلوم نیست كه هر بخش با بخش قبلی چه رابطهای دارد.
 -4مشخص كردن نقلقولهای مستقیم و غیرمستقیم در خالصه كردن .متأسفانه بیشتر دانشجویان به این نکته
توجه ندارند كه بههرحال باید مشخص شود كه خالصه كردن چقدر مستند است .مستند كردن خالصه یکی از
مهمترین كارهای خالصهبرداری است.
 -5مستند كردن نقلقولهای مستقیم و غیرمستقیم به شکل ذیل:
نقلقول مستقیم :مطلب نقلقول شده باید میان دو گیومه قرارگرفته و سپس منبع آنكه شامل :نام خانوادگی
مؤلف ،سال انتشار ،شماره صفحه است در پایان آن و درونمتن آورده شود .مثال« :نشانه زبانی رابطه بین
یكچیز و یك نام نیست ،بلکه رابطهای است بین یك مفهوم و یك الگوی صوتی»(سجودی ،1383 ،ص .)23
نقلقول غیرمستقیم :چون اصوالً خالصه كردن بهطور اساسی برداشتهای غیرمستقیم است لذا معموالً باید در
هر پاراگراف فقط صفحه یا صفحات مورد خالصه در پایان پاراگراف و در میان پرانتز آورده شوند تا مراجعه به
آن صفحات امکانپذیر باشد.
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 -7اگر نقلقول ی در كتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی كتاب باشد ،الزم است كه در خالصه
گنجانده شود؛ بهعبارتدیگر مطلب نقلشده حتماً باید اگر نقلقول مستقیم باشد بین دو گیومه قرار
گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری برای نوی سنده اصلی كتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی ،سال
نشر ،شماره صفحه نوشته شود .ولی آنچه در اینجا تفاوت دارد این است كه این منبع گذاری متعلق به
نویسنده دوم (غیر از نویسنده اصلی كتاب) و سال نشر و شماره صفحه كتاب آن نویسنده دیگری است
نه نویسنده اصلی كتاب مورد خالصهشده.
-9-5-5تولید اپلیکیشن
موضوع  :قرآن و عترت

ردیف

محور

مشخصات
1
عمومی

2

ابعاد فنی
اپلیکیشن

الف :شاخصهای مربوط به اپلیکیشن ()Application

امتیاز

مخاطبان:

موضوع:

شماره دانشجویی:

 .1كاربر پسند بودن (گرافیك خوب و جذابیت ظاهری)؛ داشتن
راهنما و كانال ارتباطی؛ رعایت فونت و رسمالخط؛ سادگی رابط
15
كاربری (استفاده از گزینههای كم و منوی ساده)؛ شباهت منوها و
شکل ظاهری با برندهای بینالمللی و استاندارد
نصب آسان؛ قابلیت اجرا در انواع سیستم عاملهای متعارف؛ پاسخگویی
واضح در مورد موضوعی كه ساخته شده؛ داشتن تدبیر در مقابل بدافزارها و
ویروسها؛ انتقال ایده اصلی یا تجارب به صورت زمان واقعی؛ وجود كادرهای
25
محاورهای (  )Dialog Boxesیا رابط كاربری مناسب؛ ارسال پیامهای
 Push Notificationsبه كاربران اپلیکیشن بدون پرداخت هزینه؛
استفاده از قابلیت RSS؛ قابلیت نمایش وبسایت؛ قابلیت مدیریت فایلها
داشتن منوی Help؛ داشتن كنترل حساب كاربری؛ امکان توسعه و بروز
رسانی؛ عدم ناسازگاری با برنامهها و اپلیکیشنهای نصب شده روی سیستم
عامل كامپیوتر یا موبایل؛ وجود منوها ،نوار ابزار و لیست كشویی؛ امکان
25
جستجو؛ عدم كپی برداری از دیگر اپلیکیشنها؛ قابلیت استفاده برای
معلولین مثل افراد نا بینا؛ دانلود از طریق باركد دیجیتالی؛ محدود نکردن
كاربران به امکانات خاص
6

شاخص

نام اپلیکیشن
 / ربات: 

نام كاربری:

استان/شهر:

امتیاز داور

نام و نام خانوادگی دانشجو:

دانشگاه/پردیس:

3

ابعاد
تعاملی
اپلیکیشن

نمایش كامل اطالعات سازنده؛ قابلیت چند زبانه بودن؛ انفرادی كردن برنامه
(شخصی سازی)؛ وجود لینكهای یادآوری و مرتبط با موضوع؛ تعامل
همزمان و غیر همزمان؛ توجه به مسائل هنری و اصول روانشناسی در
25
ساخت اپلیکیشن؛ گرفتن بازخورد از كاربر پس از بکارگیری اپلیکیشن؛
شفافیت در ارائه پیامهای خطا ،هشدار ،تأیید و اطالعیهها؛ ارسال و دریافت
پیامك با قابلیت مسدود كردن آن و امکان گفتگو (چت) در حین كار؛ قفل
اپلیکیشن با اثر انگشت یا رمز

4

ابعاد چند
رسانهای
اپلیکیشن

ایجاد گالری ،همگام سازی و آپلود نوشتار ،عکس ،فیلم و صدا؛ پخش كننده
جریانی یا آنالین حرفه ای ویدئو و صوت؛ امکان تماس صوتی و تصویری
قوی؛ بومی بودن قالب و عناصر اپلیکیشن از قبیل فیلم و تصاویر و ...؛
صحت علمی متون ،تصاویر ،فیلم ،انیمیشن و سایر برنامههای ارائه شده در
اپلیکیشن

15

توجه به مسائل فرهنگی ،مذهبی و ارزشهای حاكم بر جامعه در محتوا؛
انطباق محتوا با اهداف و برنامههای جشنواره فرهنگی قرآن و عترت

25

ابعاد
5
محتوایی

نام و نام خانوادگی داور

جمع امتیاز به عدد

تاریخ و امضاء

7

به حروف

