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  اي در جشنواره شکوفا هاي رایانه فراخوان کانون توسعه مهارت

انداز کالن  در چشم. هاي زندگی در هزاره سوم است منظور سنجش مهارتجشنواره شکوفا آوردگاهی براي رقابت شهروندان تهرانی به 

سازي شهروندان الکترونیکی میسر  شهر تهران، دستیابی به شهر الکترونیکی تصویر شده است و تحقق این امر بدون تربیت و آماده

ي فناوري اطالعات خود را محک زده و در مسیر ها آید تا شهروندان تهرانی مهارت از این رو در جشنواره شکوفا فرصتی پدید می. نیست

  .ارتقاء به شهروند الکترونیکی قدم بردارند

در قالب . هاي فناوري اطالعات و ارتباطات است محوري در شهر تهران با تاکید بر قابلیت هدف اصلی این جشنواره تقویت رویکرد محله

توانند در یک محیط مشارکتی با محوریت محله نسبت  متفاوت مهارتی میهاي سنی مختلف و با سطوح  این جشنواره شهروندان در گروه

  .هاي عمومی فناوري اطالعات خود بپردازند به سنجش مهارت

در این کانون تمرکز بر رقابت شهروندان در . اي، یکی از هفت کانون تعریف شده در جشنواره شکوفا است هاي رایانه کانون توسعه مهارت

هاي شهروندان در بوته نقد و  ها و خالقیت از این رو طی دو بخش اصلی مهارت. می شهروند الکترونیکی استهاي عمو حوزه مهارت

  :این دو بخش عبارتند از. گیرد آزمون قرار می
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  ها بخش اول، برگزاري آزمون و سنجش مهارت

هاي عمومی  ها و استفاده از قابلیت نه کار با رایانههاي عمومی شهروندان در زمی در این بخش تمرکز بر برگزاري آزمون و ارزیابی مهارت

  . در این بخش سه سرفصل عمومی براي برگزاري آزمون به شرح ذیل تعریف شده است. فناوري اطالعات است

 )مفاهیم پایه(زندگی دیجیتال و شهروند الکترونیکی  -

 )سازي و نگهداري سیستم عامل، ذخیره(کاربرد بسترهاي فنی و ابزارها  -

 )شهروند الکترونیکی(ربري خدمات الکترونیکی شهري کا -

  

در سرفصل . هاي عمومی افراد را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد اند تا بتوان مبتنی بر آنها مهارت ها به نحوي تعیین شده این سرفصل

شهروند الکترونیکی فردي است که از . گیرد اول، مفاهیم عمومی فناوري اطالعات و کاربردهاي آن در زندگی شهري مورد سوال قرار می

ها و کارکردهاي فناوري اطالعات  از این رو این فرد باید نسبت به قابلیت. گیرد می  هاي فناوري اطالعات در امور روزانه خود بهره قابلیت

طالعات از جمله تلفن همراه، عالوه بر این شهروند الکترونیکی با بسترها و ابزارهاي فناوري ا. آگاهی و معلومات مطلوبی داشته باشد

رود که شهروند الکترونیکی از خدمات الکترونیکی  همچنین انتظار می. رایانه و اینترنت را بشناسد و نسبت کارکردهاي آنها آگاه باشد

رار گرفته بخشی از این خدمات توسط شهرداري تهران به صورت الکترونیکی در دسترس شهروندان ق. ارائه شده در شهر استفاده نماید

در این بخش با طرح سواالت کلی آگاهی و . اند هاي مرتبط با خدمات شهري عرضه شده است و بخشی دیگر توسط سایر سازمان

  . گردد  توانمندي شهروندان در استفاده از این خدمات ارزیابی می

ین آزمون امتیاز باالتري را اخذ کنند به مرحله افرادي که بتوانند در ا. اي است آزمون این این بخش شامل چهل عدد سوال چهار گزینه

  . یابند می  بعد که رقابت در سطح منطقه و پس از آن رقابت در سطح شهر تهران است راه

شده  نام براساس اطالعات ثبت  کنندگان در زمان ثبت هریک از شرکت. آزمون در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته تعریف شده است

. نمایند گیرند و در زمان شرکت در آزمون نیز با افراد هم سطح خود رقابت می حصیالت در یکی از این سطوح قرار میاز جمله سن و ت

تاریخ آزمون متعاقباً اعالم شده و از طریق پست الکترونیکی و پیامک . گردد آزمون در سراي محله و در خانه فناوري اطالعات برگزار می

  .درس کنندگان می به اطالع شرکت
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  ها بخش دوم، داوري آثار و سنجش خالقیت

آثار مربوطه باید با یکی از . نمایند افزارهاي پایه نسبت به تولید و ارائه یک اثر اقدام می کنندگان با استفاده از نرم در این بخش شرکت

  . ابزارهاي ذیل تولید و ارائه شود

 )Word(پردازي و تهیه متون  واژه -

 )Excel(گسترده ابزارهاي مبتنی بر صفحه  -

 )Access(افزارهاي نوآورانه ارزش محور  نرم -

 )Power point(ابزار معرفی و نمایش  -

  

  :محورهاي تولید و ارائه آثار در این بخش از جشنواره عبارتند از

 هاي محله ها و قابلیت معرفی تاریخچه، امکانات، جاذبه -

 تدبیر معیشت و مدیریت اقتصاد منزل و یا مجتمع -

 محور هاي اجتماعی در راستاي تقویت مدیریت محله مشارکت -

 خالقیت، کارآفرینی و رونق اقتصادي محله -

  هاي آموزشی، اجتماعی و فرهنگی موضوعات آزاد با تاکید بر حوزه -

و یا  Word ،Excel ،Accessافزارهاي عمومی از جمله  الذکر با استفاده از نرم توانند در محورهاي فوق هر یک از شهروندان می

PowerPoint ها و  معرفی تاریخچه، امکانات، جاذبهبه عنوان مثال در محور . نسبت به خلق یک اثر و شرکت در جشنواره اقدام نمایند

تدبیر معیشت و تولید کنند و یا اینکه براي محور  PowerPointو یا  Wordتوانند محصولی را با استتفاده از  هاي محله می قابلیت

در این . خلق نمایند Accessو یا  Excelافزاري را براي مدیریت اقتصادي با استفاده از  توان نرم اد منزل و یا مجتمع میمدیریت اقتص

. کنندگان در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته داوري شده و آثار برتر انتخاب خواهند شد هاي شرکت بخش نیز آثار براساس ویژگی

وان آثار برگزیده شناسایی شوند در سطح منطقه و سپس در صورت برگزیده شدن در سطح شهر تهران آثاري که در سطح محله به عن

  . کنند در رقابت با سایر آثار برتر شرکت می
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  کنندگان شرکت

سایت  توانید به وب نام می جهت ثبت. باشد هاي سنی آزاد می شرکت در جشنواره شکوفا براي تمامی شهروندان در کلیه گروه

ir.mytehran.www هریک از . اي و یا خانه فناوري اطالعات سراي محله خود مراجعه نمایید هاي رایانه کانون توسعه مهارت

  . تواند در هر دو بخش جشنواره یعنی آزمون و آثار شرکت نمایند کنندگان می شرکت
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