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  )دبستانمقطع ( آموزشيهاي 

اي شکل  سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانه

. وبات گرددهاي ر تواند باعث افزايش قابليت

  .باشد آوري نمايد برنده رقابت مي

تري موفق به انجام اين کار گردد برنده  روباتي که در زمان کوتاه

  )انتخابي( ۲مدارات الجيک مجموعه+ ۱مجموعه مدارات الجيک

بايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي 

عالئم مشکي رنگ تعبيه شده در کنار براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به 

که روي خط وجود دارند ) مين(همچنين روبات بايد قطعات فلزي 

چگونگي امتيازدهي . دهند توضيحاتي را ارائه مي

  . . . جزئيات بيشتر قوانين مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد

  افزار  شرکت هوشمند

، ساختمان خورشيد، طبقه ۲۵۴۰تر از ميدان ونک، پالک  عصر، پايين خيابان وليتهران، 
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  تعالي باسمه

هاي  سومين المپياد روبات هاي رقابتعناوين 

  )۱(کننده اجسام 

  ۲ و ۱ترم  :حداقل سطح آموزش جهت شرکت در رقابت

  ريموت کنترل+  KAI-ROBOTمجموعه قطعات مکانيکي 

سازند که قابليت جابجايي اجسام استوانه مي) mobile robot(آموزان يک روبات متحرک 

  .هاي نوشيدني آلومينيومي را داشته باشد

تواند باعث افزايش قابليت وجود گريپر مياما اي، داشتن گريپر الزامي نيست 

آوري نمايد برنده رقابت مي هاي بيشتري را در منطقه خود جمع روباتي که بتواند طي زمان مسابقه قوطي

  ۳ترم  :حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

  KAI-ROBOTمجموعه قطعات مکانيکي 

روباتي که در زمان کوتاه. نمايندها بايد از موانع پلکاني عبور 

  )الجيک(روبات امدادگر هوشمند 

  ۴ و ۳ترم : حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مجموعه مدارات الجيک + KAI-ROBOTمجموعه قطعات مکانيکي 

بايست خط مشکي رنگ روي زمينه سفيد را در کوتاهترين زمان ممکن طي  آموزان مي هاي دانش

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به 

همچنين روبات بايد قطعات فلزي . به ديگران عالمت دهدعکس العمل نشان داده 

توضيحاتي را ارائه ميسازند و در رابطه با نحوه کار آن  اي مي آموزان سازه خالقانه

 .هاي شرکت کننده در آينده اعالم خواهد شد

جزئيات بيشتر قوانين مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد

  

۹: تلفن

عناوين آشنايي با 

 مسابقات

کننده اجسام جابجاروبات  - ۱

حداقل سطح آموزش جهت شرکت در رقابت

مجموعه قطعات مکانيکي  :قطعات مورد نياز

آموزان يک روبات متحرک  دراين مسابقه دانش :معرفي

هاي نوشيدني آلومينيومي را داشته باشد مانند قوطي

اي، داشتن گريپر الزامي نيست  براي جابجايي اجسام استوانه

روباتي که بتواند طي زمان مسابقه قوطي

  روبات پله نورد - ۲

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مجموعه قطعات مکانيکي  :قطعات مورد نياز

ها بايد از موانع پلکاني عبور  در اين مسابقه روبات :معرفي

 .باشد رقابت مي

روبات امدادگر هوشمند  - ۳

حداقل سطح آموزش مورد نياز جهت شرکت در رقابت

مجموعه قطعات مکانيکي  :قطعات مورد نياز

هاي دانش در اين رقابت روبات: معرفي

براي کسب امتياز بيشتر روبات بايد داراي اين قابليت باشد که در طي مسير نسبت به . نمايد

عکس العمل نشان داده ) مصدوم(خط 

  .آوري نمايد را جمع

  هاي خالقانه سازه

آموزان سازه خالقانه در اين بخش دانش

هاي شرکت کننده در آينده اعالم خواهد شد و رقابت تيم

جزئيات بيشتر قوانين مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد


