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مقدمه:
در دنياي امروز که تلفن همراه به عنوان يکي از ضروريات زندگي بشر محسوب مي شود و نيز نياز به برنامههاي
کاربردي در اين خصوص همه گير شده است و با توجه به اينکه جوانان کشور ما از استعداد سرشار در زمينه
برنامه نويسي موبايل برخوردار هستند ،ضرورت جذب اين استعدادها به عنوان يک وظيفه بر عهده هريک از ذي-
نفعان در اين صنعت ميباشد.
کانون موبايل مي تواند با برگزاري مسابقات ،جشنواره ها و دوره هاي آموزشي بستري را فراهم سازد تا تمامي
شهروندان بتوانند ضمن مرور مزاياي استفاده از تلفن همراه در ذهن ،در فراهم آوردن امکاناتي جديد براي
شهروندان مشارکت کنند.
برگزاري جشنواره ها و مسابقات مربوط به موبايل و سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه در ميان شهروندان
مي تواند به جلب مشارکت شهروندان ،ايده پردازي ،شناسايي متخصصان و کارشناسان برنامه نويسي در حوزه
تلفن همراه کمک شاياني کند.
برگزاري جشنواره موبايل و سرويس هاي ارزش افزوده در ميان شهروندان تهراني منجر به بازتاباندن ديدگاههاي
شهروندان پيش از آنکه در اليه هاي پنهان اجتماعي فشرده و متراکم شود ،گردد.
لذا کانون موبايل و خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با همکاري آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
دانشگاه صنعتي شريف با رويکرد ارايه آموزشهاي برنامه نويسي موبايل ،جمع آوري ايده ها ،تجميع برنامه نويسان
موبايل ،حمايت برنامه نويسان در تبديل ايده ها به کسب و کار در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه شامل
برنامه هاي کاربردي و با ارايه آموزشهاي الزم در مدت زمان محدود ،افراد را براي اين منظور آماده مي سازد و
در نهايت زمينه اي براي فعاليت و ارايه برنامه هاي کاربردي فراهم مي شود.
جشنواره موبايل و سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه زمينه سازي براي تربيت شهروندان در آينده مي باشد.
فردي که به ارايه ايده ميپردازد يا برنامهاي را توليد ميکند و مهارتهاي پيشرفته حوزه موبايل همچون محتوا،
برنامههاي کاربردي ،کاربرد در زندگي روزمره ،کاربردي در زندگي شهري و  ...را کسب مي کند شهروندي است
که در تعامل با سامانه هاي الکترونيک کشور و شهرداري مهارتهاي پيشرفته را کسب کرده است.
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اهداف :
کانون موبايل با ارتقا دانش و فرهنگ شهروندان در حوزه تلفن همراه و در گروه هاي سني مختلف مانند :دانش
آموختگان ،دانشجويان ،دانش آموزان ،افراد و اقشار مختلف جامعه با توانايي ايده پردازي و نظاير آن به عنوان
جامعه هدف کانون ،و همچنين به منظور ارتقا دانش و ايجاد فرصت در حوزه سرويسهاي ارزش افزوده تلفن
همراه (بويژه برنامه هاي کاربردي تحت موبايل) بستري را بمنظور جذب ايده و توسعه سرويسهاي ارزش افزوده
فراهم مي آورد .در نهايت کانون بستري براي توليد کنندگان محصوالت و ايده پردازان در راستاي عرضه آن به
کاربران نهايي فراهم مي آورد .در عمل کانون با ايجاد فرصت تجاري سازي محصوالت و ايده ها يک چرخه کامل
آموزش و کسب و کار را ايجاد نموده و کاربران مي توانند کامال در يک چرخه توليد از ابتدا تا فروش آن شرکت
داشته و تجربه الزم را کسب نمايند ..اين اهداف با محوريت موارد زير راهبري مي شوند :
• ارتقا فرهنگي جامعه هدف
• کمک به خالقيت افراد در جامعه هدف
• کمک به درآمد زايي افراد در جامعه هدف
برهمين اساس ،جشنواره موبايل در چارچوب جشنواره شهروند کارآمد و فناوري اطالعات (شکوفا) برگزار مي
شود و براين اساس مهمترين اهداف آن عبارت است از:
 -1تقويت جايگاه پيشتاز موبايل در زندگي شهروندي و مديريت شهري
 -2تقويت حس همکاري و مشارکت شهروندان
 -3ايجاد فرصت براي آموزش کاربردي کاربردهاي موبايل
 -4ايجاد فرصت براي تبادل افکار و انديشه ها
 -5ايجاد فرصت براي تعامل ميان شهروندان
 -6ايجاد فرصت براي افزايش مهارتهاي شهروندان در حوزه توسعه کاربردهاي موبايل
 -7کمک به مديران و برنامه ريزان کشور از جمله مديريت شهري براي برنامه ريزي بهتر و دقيق تر در
جهت رفع مشکالت شهروندان
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 -8ارتقاي سطح دانش فني برنامه نويسان موبايل
 -9جريان سازي و جهت دهي به توليد برنامه هاي کاربردي موبايل
-11

مديريت هوشمندانه افکار عمومي در زمينه موبايل و بهره مندي از ايده هاي شهروندان

-11

زمينه سازي براي تربيت شهروندان و برنامه نويسان موبايل

-12

ايجاد فضايي براي تمرين و ارتقاي دانش و مهارت برنامه نويسي موبايل

-13

شناسايي استعدادهاي برتر در حوزه موبايل به منظور استفاده در بخش هاي مربوط به مديريت

شهري

نحوه شرکت در جشنواره:
شهرونداني که مايل به شرکت در جشنواره موبايل و خدمات ارزش افزوده تلفن همراه هستند مي توانند با
استفاده از روشهاي زير ثبت نام نمايند:
 -1از طريق پنل کانون موبايل مستقر در يکي از سراي محله هاي هر منطقه و تکميل فرمهاي مربوطه و
عنوان مسابقه
 -2از طريق عضويت در کانون موبايل که فرم ثبت نام بر روي پرتال محالت شهر تهران به آدرس
 www.mytehran.irقرار مي گيرد.
 -3از طريق ارسال ايميل به آدرس پست الکترونيکي  mobile@mytehran.irو اعالم تمايل جهت
شرکت
 -4از طريق ارسال پيامک (شماره پيامک اعالم مي شود) و اعالم تمايل جهت شرکت در مسابقه و ارسال
اطالعات تکميلي مسابقات از طريق پيامک
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سطح جشنواره:
جشنواره موبايل در دو سطح و در دو مرحله برگزار مي شود:
 -1جشنواره موبایل مناطق:
سطح اول جشنواره ،سطح مناطق است .در هر منطقه افراد در مسابقات اعالم شده برحسب موضوع ( 4نوع
مسابقه) در سطح  22منطقه شهر تهران به رقابت با يکديگر مي پردازند که در آن ،هر منطقه در هر موضوع
برگزيدگاني خواهد داشت که تعداد برگزيدگان براساس موضوع مسابقه متفاوت مي باشد و در ذيل اعالم شده
است.
هدف از اين مرحله تعيين برگزيدگان موضوعات مختلف در هر منطقه مي باشد.
 -2جشنواره موبایل تهران
سطح دوم جشنواره راهيابي به مرحله پاياني جشنواره است که در فاصله زماني تعيين شده برگزيدگان مناطق با
اصالح و ارتقاي وضعيت خود به رقابت براي رسيدن به دور نهايي مي پردازند .در نهايت ،از بين آثار راه يافته به
اين مرحله 11 ،اثر برتر در زمينه هاي مختلف برگزيده مي شوند .از اين  11اثر برگزيده نمايندگاني در مراسم
نهايي جشنواره حضور پيدا کرده و ج.ايز خود را دريافت مي کنند.

نیازمندیهای اولیه کانون موبایل
کانون موبايل جهت انجام مناسب فعاليتهاي خود ،نيازمنديهاي ذيل را اعالم مي دارد:
 -1اطالعات فضاي اختصاصي ( )FTPو تنظيم دامنه mobile.mytehran.irبر روي فضاي مذکور
جهت نصب و راه اندازي وب سايت
 -2ايجاد ايميل  mobile@mytehran.irجهت تعامل و ارسالو دريافت اطالعات
 -3ارائه پنل  smsجهت ارسال اطالعات افراد عضو شده در سايت يا ارائه دهنده آثار ،همچنين از طريق
پنل ، smsبرنامه ريزي و مديريت ارسال پيامهاي اطالع رساني خودکار نيز انجام مي شود.
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تاریخ های مهم
تاريخهاي مهم مربوط به برنامه هاي کانون موبايل به شرح ذيل مي باشد:
 تاریخ شروع مسابقات در سطح مناطق91/9/1 :
 تاریخ پایان مسابقات در سطح مناطق91/11/1:
 مدت زمان داوری 91/11/1 :تا 91/11/5
 اعالم اسامی برگزیدگان91/11/5 :
 آغاز زمان مسابقات در سطح شهر91/11/5 :
 پایان زمان اصالح آثار برگزیدگان91/11/15 :
 مدت زمان داوری مرحله دوم 91/11/15 :تا 91/11/21
 جشنواره نهایی91/11/4 :

عناوین مسابقات و تعداد برگزیدگان:
در جشنواره موبايل و سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه چهار مسابقه با عناوين زير برگزار مي گردد:
 -1مسابقه ایده پردازی در زمینه تلفن همراه
در اين جشنواره از افراد متخصص خواسته مي شود که ايده هاي مختلف خود را در خصوص فناوريهاي
موبايل ،سرويس هاي ارزش افزوده در شاخص هاي مديريت شهري ،زندگي شهروندي ،سالمت شهروندي و
فرهنگ شهروندي ارايه دهند و آثار برتر برگزيده شود.
به عنوان مثال :فردي ايده اي در خصوص اينکه اگر سرويسي از طريق پيامک براي شهروندان راه اندازي
شود که به اطالع رساني در خصوص زندگي بهتر شهروندي بپردازد مفيد خواهد بود.
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يا اينکه فردي ايده اي دهد که نرم افزاري تحت موبايل ارايه شود که بتواند مباحث مديريت شهري همچون
ترافيک و  ...را به شهروندان ارايه دهد مي تواند مفيد باشد
و مواردي از اين دست...
مخاطبان اين جشنواره :نوجوانان ،جوانان و دانشجويان
تعداد برگزيدگان در سطح منطقه 3 :نفر از هر منطقه (در مجموع  66نفر برتر)
تعداد برگزيدگان نهايي 11 :نفر برتر
نحوه ارائه آثار:
 -1از طريق فرم ثبت نام و ارائه ايده به صورت کتبي در محل دبيرخانه هر منطقه
 -2از طريق ثبت نام آنالين در وب سايت کانون
 -3از طريق ارسال پيامک به شماره پيامک.....
نحوه اطالع رساني و تبليغات:
 -1نصب بنر ،پوستر و ....در سطح شهر و مناطق
 -2ارسال پيامک به شهروندان
معيارهاي داوري مسابقه ايده پردازي:
 -1خالق بودن ايده
 -2قبالً ايده مذکور عملياتي نشده باشد
 -3قابل فهم بودن ايده
 -4قابل عملياتي شدن ايده
 -5مفيد بودن براي شهروندان
شرح مسابقه:
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در اين مسابقه ،شهرونداني که ايده خاصي در زمينه فناوريهاي موبايل ،کاربردهاي موبايل دارند به گونه اي
با استفاده با از موبايل بتوان يکي از معضالت و مشکالت شهر و شهروندان را حل نموده و در جهت ارتقاء
بهتر زندگي شهروندي با استفاده از موبايل پيش رفت.
لذا از شهروندان درخواست مي شود ايده هاي خود را درقالب يک جمله که کامالً واضح و مشخص باشد به
دبيرخانه کانون موبايل در منطقه شهرداري خود ارائه دهند و آثار برگزيده از جوايز ارزنده برخوردار شوند.
فرآيند انجام مسابقه:
آماده سازی دستور العمل
مسابقه

تهیه ثبت نام و قراردادن در
سایت و نیز به صورت
مکتوب در مناطق

تهیه بروشور ،پوستر ،بنرهای
مسابقه و اطالع رسانی در
سطح شهر

دریافت ایده ها
 91/9/1تا 91/11/1

داوری آثار دریافت شده
 91/9/1تا 91/11/5

اعالم اسامی برگزیدگان
91/11/5

اصالح آثار برگزیدگان و دریافت آثار
 91/11/1تا 91/11/15
جشنواره نهایی
91/11/4

داوری مرحله دوم
 91/11/15تا 91/11/01

آماده سازی پنل SMS
جهت دریافت ایده ها
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 -2مسابقه برنامه نویسی موبایل
در اين جشنواره از افراد متخصص خواسته مي شود که به توليد برنامه هاي کاربردي در زمينه شاخص هاي
ارايه شده بپردازند و پس از بررسي آثار برتر برگزيده شود.
مخاطبان اين جشنواره :دانشجويان و متخصصان و کارشناسان
تعداد برگزيدگان سطح منطقه 3 :نفر از هر منطقه (در مجموع  66نفر)
تعداد برگزيدگان نهايي 11 :نفر برتر
نحوه ارائه آثار:
 -1از طريق ارائه برنامه به صورت  CDدر محل دبيرخانه هر منطقه
 -2از طريق ارسال در وب سايت کانون
نحوه اطالع رساني و تبليغات:
 -1نصب بنر ،پوستر و ....در سطح شهر و مناطق
 -2ارسال پيامک به شهروندان
معيارهاي داوري مسابقه برنامه نويسي موبايل:
 -1کاربرپسندي و سهولت استفاده توسط کاربران
 -2سبک بودن و قابليت اجرا بر روي پلت فرمهاي مجاز بدون مشکل
 -3کاربردي بودن برنامه
 -4خالق بودن برنامه
 -5پشتيباني از زبان فارسي به سهولت
 -6پيش از اين برنامه مشابهي در اين خصوص وجود نداشته باشد
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قالب هاي قابل ارائه:
برنامه نويسان محترم مي توانند برنامه هاي کاربردي تحت موبايل خود را در قالب هاي زير ارائه دهند:
 -1در قالب زبان برنامه نويسي جاوا براي گوشي هاي آندرويدو....
 -2در قالب زبان برنامه نويسي  iosبراي گوشي هاي آيفون
شرح مسابقه:
اگر شما فردي برنامه نويس در زمينه تلفن همراه هستيد و يا اين توانايي را در خود احساس مي کنيد که
بتوانيد برنامه هاي کاربردي خود تحت تلفن همراه را آماده سازيد و در اختيار عالقه مندان قرار دهيد حتماً
در اين مسابقه شرکت کنيد.
با شرکت در اين مسابقه از مزاياي زير برخوردار خواهيد شد:
 -1در صورت برگزيده شدن آثار از جوايز ارزنده برخوردار شويد.
 -2از اثر شما توسط آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده دانشگاه صنعتي شريف حمايت مي شود تا آن اثر به
صورت کاربردي در فروشگاه نرم افزار قرارگيرد و در کسب وکار مربوطه شرکت کرده و از سود فروش نرم
افزار خود کلي قراردادي برخوردار شويد.

 -3مسابقه فرهنگ سازی فناوری موبایل و کاربردهای آن
اين مسابقه به صورت سه مرحله اي به شرح ذيل برگزار مي شود:
در اين سري مسابقات ،مسابقاتي در زمينه شاخص هاي ارايه شده طرح ريزي مي شود و سپس اجرا مي
گردد.
مرحله اول -مسابقه از طريق پيامک يا کتبي در سطح مناطق برگزار مي شود (تعداد برگزيدگان از هر
منطقه 5 ،نفر برتر ،مجموع  111نفر)
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مرحله دوم -برگزيدگان مرحله اول به طور متمرکز در يک محل در مسابقاتي که از قبل طرح ريزي شده
است از طريق پيامک به طور حضوري شرکت مي کنند( .چندين مسابقه در شاخص هاي مطرح شده طرح
ريزي مي شود که در گروه هاي  25نفري و حذفي شرکت مي کنند)– برگزيدگان اين مرحله از هر گروه 5
نفر)
مرحله سوم -برگزيدگان مرحله دوم در مرحله نهايي و فينال شرکت مي کنند( .تعداد برگزيدگان نهايي11 :
نفر)
مخاطبان اين جشنواره :نوجوانان و جوانان
نحوه ارسال آثار:
براي شرکت در اين مسابقه مي توانيد از دو طريق زير اقدام نمائيد:
 -1ارسال پيامک ˝ ˝mosabegheبه شماره پيامک ....
 -2ثبت نام در سايت کانون موبايل
با ثبت نام در اين مسابقه ،پيامکي مبني بر شرکت در مسابقه ارسال مي شود و مسابقه معرفي مي گردد.
اين مسابقه با چند پيامک ارسالي از سوي شرکت کننده و رسيدن به پاسخ صحيح اتمام مي يابد و شرکت
کننده منتظر مسابقات بعدي خواهد بود.
پس از اينکه شرکت کننده در تمامي مسابقات موفق به پاسخ دهي صحيح شد به مرحله دوم مسابقات راه
مي يابد.
نحوه اطالع رساني:
از طريق ارسال پيامک به شهروندان
معيارهاي داوري مسابقه فرهنگ سازي فناوري موبايل:
 -1شرکت در تمامي مسابقات

دستورالعمل کانون موبایل

 -2موفق به پاسخ دهي صحيح حداقل  71درصد مسابقات ارائه شده
شرح مسابقه:
در اين مسابقه،پس از ارسال پيامک اطالع رساني و ثبت نام شرکت کنندگان در  5مرحله و  5روز مسابقه
اي از طريق پيامک به شرکت کنندگان ارسال مي شود .شرکت کنندگان پاسخ را در چند مرحله يافته و
پيامک مي نمايند تا به پاسخ صحيح دست يابند .اگر پاسخ صحيح را پيدا کردند پيام تبريک ارسال مي
شود و از آنها خواسته مي شود که منتظر مسابقه بعدي باشند.
افرادي که در تمامي مسابقات شرکت کنند و حداقل  71درصد مسابقات را پاسخ صحيح دهند به عنوان
برنده معرفي مي شوند و به مرحله دوم راه مي يابند.
در مرحله دوم از برگزيدگان دعوت مي شود که در محل حضور يابند تا مرحله دوم مسابقات برگزار شود و
نفرات برتر به صورت گروه هاي  25نفري و حذفي مسابقه را برگزار مي کنند تا به مرحله نهايي که با
حضور  25نفر برگزيده در روز جشنواره برگزار خواهد شد راه يابند.
اين مسابقه بسيار جذاب بوده و تمامي شهروندان مي توانند در اين مسابقه شرکت کنند که نيازمند اطالع
رساني صحيح و اصولي مي باشد.

دستورالعمل کانون موبایل

فرآيند انجام مسابقه:
آماده سازی دستور
العمل مسابقه

ارسال پیامک اطالع
رسانی

دریافت تعداد شرکت
کنندگان

مسابقه SMSارسال
اول

در صورت پاسخ صحیح ،پیام تبریک و

ارسال پاسخ

مسابقه بعدی ارسال می شود

مسابقه نهایی مرحله
اول

اعالم برگزیدگان مرحله
اول

حضور برگزیدگان در مرحله دوم و
درگروههای  05نفری

اعالم برگزیدگان هر گروه در گروه های

(از هر گروه  5نفر)

مسابقه نهایی در روز جشنواره

دستورالعمل کانون موبایل

 -4مسابقه کاربردهای موبایل در زندگی روزمره
در اين مسابقه از افراد خواسته مي شود تا در زمينه کاربردهاي موبايل در زندگي شهروندي ،مديريت شهري
و  ...و تاثير موبايل در اين شاخص ها داستانها و يا خاطرات خود را ارايه دهند تا بهترين آثار برگزيده شوند.
مخاطبان اين جشنواره :افراد مختلف جامعه از جمله زنان و افراد مسن تر
تعداد برگزيدگان در سطح هر منطقه 11 :نفر و در مجموع  221نفر
تعداد برگزيدگان سطح نهايي 11 :نفر برتر
نحوه ارسال آثار:
براي شرکت در اين مسابقه مي توانيد از دو طريق زير اقدام نمائيد:
 -1ارسال پيامک ˝ ˝mosabegheبه شماره پيامک
 -2ثبت نام در سايت کانون موبايل
نحوه اطالع رساني:
از طريق ارسال پيامک به شهروندان
شرح مسابقه:
امروزه که استفاده از موبايل بسيار همه گير شده است و نيز مطمئناً همه ما در بخش هايي از زندگي
روزمره خود دچار مشکالتي شده ايم که موبايل توانسته است به ما کمک شاياني کند.
لذا از شما شهروندان خواسته مي شود تا خاطرات و داستانهاي خود زمينه کمک موبايل به شما در زندگي
روزمره خود ويا در لحظات حساس زندگي خود را براي ما ارسال کنيد و جايزه بگيريد.
در اين مسابقه تمامي شهروندان مي توانند مشارکت کنند و از جوايز ارزنده برخوردار شوند.

دستورالعمل کانون موبایل

شاخص های کانون موبایل:
براي جشنواره شکوفا ،چهار شاخص زير به عنوان شاخص هاي مسابقات مي توان در نظر گرفت:
 -1شاخص مديريت شهري
 -2شاخص زندگي شهروندي
 -3شاخص سالمت شهروندي
 -5شاخص فرهنگ شهري و شهروندي

کتاب راهنما:
به منظور اطالع رساني و آموزش در خصوص سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه ،کتاب راهنماي آشنايي با
دنياي موبايل و سرويس هاي ارزش افزوده توسط کميته علمي تدوين شده و به صورت مکتوب و الکترونيکي در
دسترس کاربران قرار مي گيرد.

کارگاه آموزشی برنامه نویسی موبایل:
کميته علمي کانون موبايل با همکاري منطقه  4شهرداري تهران به عنوان دبيرخانه اجرايي کانون موبايل
پيشنهاد برگزاري کارگاه آموزش برنامه نويسي موبايل را ارايه مي دهد .در اين کارگاه  2روزه افراد متخصص با
برنامه نويسي موبايل آشنا شده و آماده مي شوند که در مسابقات جشنواره شرکت کنند.

دستورالعمل کانون موبایل

تدوین دستورالعمل و تعیین ضوابط داوری:
دستورالعمل داوري مسابقات توسط کميته علمي جشنواره تدوين و بعد از مشورت با اعضاي هيات داوران در
دسترس قرار مي گيرد و اعالم مي شود.
به طور کلي شاخص هاي داوري مسابقات شامل سه دسته کالن ايده پردازي ،محتوايي و تکنولوژيکي مي باشد .

مراحل داوری:
آثار ثبت شده در سامانه جشنواره يا ارايه شده به صورت حضوري توسط دبير کميته علمي بررسي اوليه شده و
بعد از تاييد اوليه فرم هاي ثبت نام ،براي اعضاي هيات داوران ارجاع مي شود .طي زمان بندي مشخص براساس
فرم و جداول تعبيه شده در سامانه داوران نسبت به راي دهي به آثار هر گروه از مسابقات اقدام مي کنند.
بعد از اتمام مرحله اول ثبت نام فرآيند اتمام داوري ها انجام شده و نتايج مرحله اول اعالم مي شود .سپس در
فاصله مرحله اول و دوم ،آثار راه يافته به مرحله نهايي فرصت خواهند داشت تا آثار خود را به روز کرده و توسعه
دهند تا شانس خود را براي برنده شدن افزايش دهند .دبير کميته علمي در هر مرحله از فرآيند داوري بر روند
آن نظارت داشته و مسئول حسن انجام امور و فرآيند مذکور است.

تاریخ برگزاری سطوح مختلف جشنواره:
تاريخ برگزاري دو سطح جشنواره به شرح جدول ذيل پيشنهاد مي شود:
ردیف

سطح جشنواره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

1

جشنواره موبايل مناطق تهران

 22منطقه به طور جداگانه

از  1آذرماه  1391تا 5
دي ماه 1391

2

جشنواره موبايل سطح شهر تهران برگزيدگان مرحله اول
(اصالح و بهبود آثار برگزيده)

3

جشنواره نهايي

از  5دي ماه  91تا 15
دي ماه 91

اول  4بهمن ماه 1391
مرحله
برگزيدگان
(همزمان با جشنواره شکوفا)

دستورالعمل کانون موبایل

خط مشی و اساسنامه کانون موبایل:
خط مشي اساسي اين کانون به شرح ذيل مي باشد:
 -1فعاليت کانون ،غيرسياسي و غيرانتفاعي و صرفا در زمينه علمي ،آموزشي ،پژوهشي ،اطالع رساني مي
باشد.
 -2هدف از تشکيل کانون موبايل ،ارتقا دانش ،و تجربه شهروندان مانند دانش آموختگان ،دانشجويان ،دانش
آموزان ،افراد مختلف جامعه که توانايي دارند و نظاير آن به عنوان جامعه هدف کانون ،و به منظور ارتقا
دانش و تجربه در حوزه سرويسهاي ارزش افزوده تلفن همراه (بويژه برنامه هاي کاربردي تحت موبايل)
در جهت جذب سرويسهاي ارزش افزوده
 -3کانون به طور مرتب و دوره اي با اساتيد و نخبگان در زمينه موبايل تعامل خواهد داشت.
 -4کانون تحت حمايت علمي آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و واحد آموزش مرکز IT
دانشگاه صنعتي شريف فعاليت مي کند.
 -5معرفي آثار برتر از جمله برنامه هاي کاربردي موبايل ،ايده ها و  ...در قالب جشنواره هاي مرتبط از جمله
جشنواره شکوفا در سطوح محالت ،مناطق و کل شهر تهران انجام مي شود.
 -6حمايت از حقوق برنامه نويسان موبايل با رعايت قانون مولفين ،مصنفين و برنامه نويسان در فضاي
مجازي توسط کانون موبايل دنبال مي شود.
 -7برگزاري کارگاه هاي آموزشي ،جشنواره ،همايش ها و جلسات و دعوت از اساتيد پيشگام در حوزه
موبايل از جمله فعاليت هاي کانون مي باشد.
 -8کانون از طريق درگاه هاي اينترنتي مرتبط به صورت سازماندهي شده و براساس فرم هاي عضوگيري
مي پردازند.
 -9کانون با برگزاري کالس هاي آموزشي برنامه نويسي موبايل براي عموم مردم در گروه هاي سني مختلف
نسبت به ارتقاي سطح مهارتهاي کاربردي موبايل و برنامه نويسي اقدام مي کنند.

