
 برنامه نویسی اندروید شهید مرتضی خانجانی دوره آموزشی

آموزش  کشوری دوره»با همکاری انجمن علمی رباتیک دانشگاه آزاد اسالمی همدان و سازمان فضای مجازی سراج استان همدان 

 2به مدت  استادو مصادف با روز  والدت امام زمان )عج( با سالروز  همزمان «مرتضی خانجانیشهید  برنامه نویسی اندروید مجازی

شرایط ثبت نام و شیوه  :عالقه مندان می توانند پس از مطالعه دقیق اطالعات دوره آموزشی از قبیلماه برگزار می گردد. 

 ثبت نام در این دوره نمایند.اقدام به  21/02/97تا  12/02/97از تاریخ  رگزاری دوره آموزشیب

 روی لینک زیر کلیک نمائید. دوره آموزشی درثبت نام جهت 

  B4aمعرفی اجمالی 

 شناخته اندروید افزارهای نرم نویسی برنامه های روش از یکی عنوان به که  B4aدر این دوره دانشجویان به روش برنامه نویسی 

برنامه و نهایتا چند مزیت های این روش سادگی در یادگیری، سرعت در برنامه نویسی، سرعت اجرای  .دید خواهند آموزش شده،

 .نیز خروجی بگیرند Iosکه کاربران در دوره های پیشرفته می توانند نرم افزار  ( بودن آن می باشدPlatFormبستر )

 شیوه برگزاری دوره

در پایان دوره یک  جهت دریافت گواهینامه کاربران ،طراحی گردیده است و انتظار می رود طبق برنامه «پروژه محور»این دوره * 

 نمایند. ارائهافزار نرم 

 نپس از تأیید توسط مسئولی فراگیران م کاربری و رمز عبورنا http://amoozesh.seraj.irافراد در پایگاه  از ثبت نام پس* 

 کرده اند اطالع رسانی خواهد شد. دوره از طریق شماره ای که در فرم ثبت نام اعالم

کاربران دوره می توانند با مشاهده فیلم های آموزشی دوره را شروع کرده و قدم به قدم در  ،بعد از ورود به سامانه آموزشی* 

 آموزش پیشرفت نمایند.

صورت عدم رسیدن به کاربران می توانند سؤاالت احتمالی خود را در قسمت سؤاالت متداول دوره آموزشی جستجو و در * 

 پاسخ، سؤال خود را در سامانه ثبت نموده و پاسخ را دریافت نمایند.

خود را به همراه لینک انتشار آن در  تعیین شده اپلیکیشن یزمانبازه پس از پایان زمان دوره آموزشی کاربران دوره باید در * 

 ر نتیجه ارزیابی هیئت داوران جشنواره باشند.های اندروید در صفحه ای که اعالم خواهد شد ثبت و منتظ فروشگاه

همراه با تجلیل از  سردار شهید مرتضی خانجانی شهادتسالروز مصادف با  1397در مرداد ماه  ان شاءاهلل اختتامیه دوره* 

  اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم می گردد.که  وره آموزشی برگزار خواهد شداپلیکیشن های برتر این د

 کنندگانشرایط شرکت 

 یا سایر زبان های برنامه نویسی( ، بیسیکجاواآشنایی اولیه با برنامه نویسی )* 

 عالقه مندی و پایبندی زمانی به آموزش* 

 ر اختیار داشتن یک دستگاه موبایل اندرویدی و رایانه جهت برنامه نویسی* د

 دسترسی به اینترنت* 

 جشنواره

متن، صوت، یر، اوگالری تص :تعهد هرکدام از دانشجویان جهت تحویل یک نرم افزار )شاملبا توجه به پروژه محور بودن دوره و * 

د نمورد ارزیابی قرار خواه نهایی ها برای ورود به جشنوارهنرم افزارعالوه بر صدور گواهینامه پایان دوره،  ؛فیلم و ابزارهای الزم(

 گرفت.

 د شد.تقدیر و تجلیل خواه، دورهاختتامیه در  ی برترنرم افزارهااز سازندگان * 

 دانشجویان اطالع به متعاقبا و گرافیکی محتوایی ،فنی لحاظ از کامل امتیاز کسب جهت الزم های ویژگی که است ذکر به الزم* 

 .رسید خواهد

http://amoozesh.seraj.ir/


 موضوعات تولید نرم افزار

 شهادت(ایثار و ، بیت )قرآن، اهل انقالب و اسالم معارف* 

 اخالقی فضائلو ارتقاء  گسترش* 

 خانواده نهاد تقویت* 

 و ...( اشتغال؛ اصالح الگوی مصرف )تولید، مقاومتی اقتصاد* 

 * معماری ایرانی اسالمی

 * طب سنتی ایرانی اسالمی

 * طراحی لباس ایرانی اسالمی

 * سبک زندگی ایرانی اسالمی

 * الگوی تفریح سالم

 * روابط اجتماعی و حقوق متقابل

 اهکارهای کاهش آن* آسیب های اجتماعی و ر

 * رسانه و فضای مجازی

 بسترهای ارتباطی

 http://amoozesh.seraj.ir                سایت اطالع رسانی:  

 http://danalms.ir               سایت آموزش:                         

 http://sapp.ir/android.khanjani              کانال سروش:

 http://t.me/android.khanjani              کانال تلگرام:     

 

 نمونه برنامه های تولید شده

 می باشد. میلیون نصب 1بیش از با گوی شمیم تقویم اذان B4aنوشته شده با  یکی از برنامه های فاخر

 

 

http://amoozesh.seraj.ir/
http://danalms.ir/
http://sapp.ir/android.khanjani
http://t.me/android.khanjani


 

   :دوره های قبلی تولید گردیده است توسط دانشجویان ی زیراپلیکیشن ها

 نرم افزار سردار شهید حسین خرازی

                  
 لینک نرم افزار در کافه بازار

 نرم افزار سردار شهید ابراهیم هادی

              
 لینک نرم افزار در کافه بازار

 روی لینک زیر کلیک نمائید. دوره آموزشی درثبت نام جهت 

https://cafebazaar.ir/app/Ir.seraj.SomayehSadatKhoshlahjeh.ShahidKHARAZI/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/Ir.seraj.SomayehSadatKhoshlahjeh.ShahidKHARAZI/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/Salam.Ebrahim/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/Salam.Ebrahim/?l=fa

