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هاي آموزشي

در (کامپيوتر شخصي  ،هاي الکترونيکي آن اعم از قطعات مکانيکي، برد

هاي  و کميته اجرايي هيچ گونه مسئوليتي در قبال تأمين قطعات براي تيم

گونه  باشد و کميته اجرايي مسابقات هيچ کنندگان مي

  .ها در نظر گرفته شده است

ي در نظر  ها به هيچ عنوان حق حضور در محدوده

به  آموزاني که کارت سينه ندارند ها و دانش

يا کنندگان و يا همراهان حق استفاده از ادوات 

  .اي مجموعه را ندارند

به  تيم و سرپرست ءديگر اعضا. گيرند در کنار زمين مسابقه قرار مي

 .هاي خالقانه فضايي در اختيار هر گروه قرار خواهد گرفت که به معرفي روبات خود بپردازند

از شرکت در مسابقات محروم  از قوانين ذکر شده تخطي کنند

١  

  افزار  شرکت هوشمند
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تعالي باسمه  

 

هاي آموزشي سومين المپياد روبات نکات و قوانين کلي

 

آن اعم از قطعات مکانيکي، برد اعضاءهر تيم به همراه  ابزار و لوازم شخصي 

و کميته اجرايي هيچ گونه مسئوليتي در قبال تأمين قطعات براي تيم  کند در مسابقات شرکت مي

کنندگان مي به عهده شرکت ها و روباتشخصي حفظ و نگهداري لوازم 

  .ندارد ل مفقود يا خراب شدن لوازم شخصي افراد

ها در نظر گرفته شده است اي براي اصالح، تعمير و تست روبات در محل برگزاري مسابقات منطقه

ها به هيچ عنوان حق حضور در محدوده تيم. شود اي در نظر گرفته مي مقاطع مختلف مناطق جداگانه

ها و دانش تيم ينمسئولآموزان و  دانش ءاوليا. شده براي مقاطع ديگر را ندارند

  .را ندارند هيچ عنوان حق حضور در منطقه اصالح و تعمير

کنندگان و يا همراهان حق استفاده از ادوات  هيچ يک از شرکت. باشد ميکاني ورزشي سالن برگزاري مسابقات م

  .لوازم ورزشي مستقر در سالن را ندارند

اي مجموعه را ندارنده کنندگان و همراهانشان حق تردد در ديگر مکان

در کنار زمين مسابقه قرار ميء از اعضاگروه تيم و در صورت نياز يک نفر 

 .هيچ عنوان حق ورود به زمين مسابقه را ندارند

هاي خالقانه فضايي در اختيار هر گروه قرار خواهد گرفت که به معرفي روبات خود بپردازند

از قوانين ذکر شده تخطي کنند تيم، سرپرست و همراهانشان

  

۹: تلفن

 نکات و قوانين کلي

  

  :ابزار و وسايل) ۱

هر تيم به همراه  ابزار و لوازم شخصي  )۱

در مسابقات شرکت مي... و ) زصورت نيا

  .شرکت کننده ندارد

حفظ و نگهداري لوازم  )۲

ل مفقود يا خراب شدن لوازم شخصي افرادي در قبامسئوليت

  :محل برگزاري) ۲

در محل برگزاري مسابقات منطقه )۱

مقاطع مختلف مناطق جداگانهبراي  )۲

شده براي مقاطع ديگر را ندارند گرفته

هيچ عنوان حق حضور در منطقه اصالح و تعمير

سالن برگزاري مسابقات م )۳

لوازم ورزشي مستقر در سالن را ندارند

کنندگان و همراهانشان حق تردد در ديگر مکان شرکت )۴

گروه تيم و در صورت نياز يک نفر فقط سر )۵

هيچ عنوان حق ورود به زمين مسابقه را ندارند

هاي خالقانه فضايي در اختيار هر گروه قرار خواهد گرفت که به معرفي روبات خود بپردازند در بخش سازه )۶

تيم، سرپرست و همراهانشان ءدر صورتيکه اعضا )۷

 .دنگرد مي
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از نظر هيئت داوران مورد تأييد قرار گرفته باشند در غير اين صورت تيم از دور مسابقات حذف خواهد 

زماني توسط کميته داوري به ر نبود، قوانين سازگا

پس از آن زمان اگر روبات اصالح نشود و يا در طول مسابقات باز هم مغايرت 

  .به حذف آن تيم خواهد شد

 ن حق دست زدن به روبات را ندارند و در صورت نياز اين کار با اجازه

رد روبات درباره نحوه عملک) هاي خالقانه در بخش مسابقات و در بخش سازه

مراحل ساخت توضيحات کافي را در ارتباط با انجام تمام 

ها  تيم ي کليه. نمايد کنندگان ميها در محل مسابقات، کميته اجرايي اقدام به فراخوان شرکت 

  .شود ها توسط کميته داوران مسابقه شروع مي

توانند  ها مي تيم. شود دقيقه فرصت بازسازي و تعمير داده مي

. گرداننداز آن دوباره به محل مسابقه باز پس

  .گردند و در صورت تأييد داوران رکورد دوم ثبت خواهد گرديد

  . هايي که به زمين مسابقه آسيب برسانند، از دور مسابقات کنار خواهند رفت

آسيب وارد کنند، از شرکت در کل مسابقات محروم 

٢  
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  .است ، "تصميم نهايي"تصميم داور، در طول مسابقه، تحت هر شرايطي، 

از نظر هيئت داوران مورد تأييد قرار گرفته باشند در غير اين صورت تيم از دور مسابقات حذف خواهد 

قوانين سازگااگر روباتي با . شوند از لحاظ عدم مغايرت با قوانين بررسي مي

پس از آن زمان اگر روبات اصالح نشود و يا در طول مسابقات باز هم مغايرت . شود تا روبات اصالح شود

  .آيد داشت، از شرکت تيم در مسابقات ممانعت به عمل مي

به حذف آن تيم خواهد شدعدم حضور در زمان مقرر يا آماده نبودن براي مسابقه منجر 

ن حق دست زدن به روبات را ندارند و در صورت نياز اين کار با اجازهکنندگان بعد از شروع مسابقه به هيچ عنوا

در بخش مسابقات و در بخش سازه(هر تيم آموزان  دانش

توضيحات کافي را در ارتباط با انجام تمام  تاالؤآموزان با پاسخ دادن به س دانش. 

  .دنده ، به کميته داوري ارائه مي

 :  

ها در محل مسابقات، کميته اجرايي اقدام به فراخوان شرکت  بعد از حضور کليه تيم

ها توسط کميته داوران مسابقه شروع مي د از تأييد روباتعب. دهند هاي خود را در محل مشخص شده قرار مي

دقيقه فرصت بازسازي و تعمير داده مي ۳۰بعد از انجام مرحله اول رکوردگيري به هر تيم حداقل 

پس ه شده جهت تعمير و بازسازي بردهخود را به منطقه در نظر گرفت

گردند و در صورت تأييد داوران رکورد دوم ثبت خواهد گرديد مي ها دوباره توسط کميته داوري بررسي

  .هد گرديدها ثبت خوا از بين دو رکورد گرفته شده بهترين رکورد براي تيم

هايي که به زمين مسابقه آسيب برسانند، از دور مسابقات کنار خواهند رفت

آسيب وارد کنند، از شرکت در کل مسابقات محروم  ها تجهيزات ديگر تيمو افرادي که به زمين يا 

  

۹: تلفن

  

  :بخش داوري) ۳

در طول مسابقه، تحت هر شرايطي،  )۱

از نظر هيئت داوران مورد تأييد قرار گرفته باشند در غير اين صورت تيم از دور مسابقات حذف خواهد  ها بايد تيم ي کليه )۲

  .شد

از لحاظ عدم مغايرت با قوانين بررسي مي ها روبات )۳

شود تا روبات اصالح شود تيم داده مي

داشت، از شرکت تيم در مسابقات ممانعت به عمل مي

عدم حضور در زمان مقرر يا آماده نبودن براي مسابقه منجر  )۴

کنندگان بعد از شروع مسابقه به هيچ عنوا شرکت )۵

  .داور ميسر است

دانشدر روز مسابقه از  )۶

. آيد عمل ميه پرسش ب

، به کميته داوري ارائه ميو برنامه نويسي روبات

: نحوه برگزاري مسابقات) ۴

بعد از حضور کليه تيم )۱

هاي خود را در محل مشخص شده قرار مي روبات

بعد از انجام مرحله اول رکوردگيري به هر تيم حداقل  )۲

خود را به منطقه در نظر گرفتروبات 

ها دوباره توسط کميته داوري بررسي اتروب

از بين دو رکورد گرفته شده بهترين رکورد براي تيم )۳

  :نظام رفتاري) ۵

هايي که به زمين مسابقه آسيب برسانند، از دور مسابقات کنار خواهند رفت روبات )۱

و افرادي که به زمين يا آموزان  دانش )۲

  .شوند مي
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و هرگونه اعتراض به  .ها به آن احترام بگذارند

آموزان ممانعت به عمل خواهد  اعم از والدين و يا مسئولين مدرسه، در محل کار دانش

ت، ممنوع است و در صورت تشخيص داوران، 

تيم از شرکت در اين  اعضاءسرپرست يا همراهان تيم در نظم عمومي مسابقات، 

نامه، دريافت کارت، استقرار در محل تعيين 

 ).رددگ شروع مي ۱۳:۳۰برنامه رسمي مسابقات از ساعت 

 .برگزاري حاضر گردندگردد بعد از صرف ناهار در محل 

مدرسه يا يکي  اعضاءيکي از ) آموزان با هماهنگي اولياء دانش

 .سرپرست به کميته اجرايي مسابقات معرفي نمايد

حضور در مسابقات را به همراه امضاء والدين خود در روز مسابقه در دست 

به عنوان بازديد کننده تلقي تنها آنان و شود 

قط رشد علمي و افزودن به تجربه عزيز، بايد توجه داشته باشند که هدف از برگزاري اين مسابقات، ف

  .شود ها، باعث پيشرفت خودمان مي

  موفقيت شما با آرزوي  

  شرکت هوشمندافزار    

  ميدان کاظمي نظري، شاهآلن 

۱۳۸۹  

٣  
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ها به آن احترام بگذارند است و بايد تيمگرفته شود، تصميم نهايي  تصميمي که توسط داور

 .گردد داور موجب محروميت تيم از دور مسابقات مي

اعم از والدين و يا مسئولين مدرسه، در محل کار دانش ،ديگر اعضاء

ت، ممنوع است و در صورت تشخيص داوران، مه نويسي روبادر ساخت و برنا و والدين  هرگونه کمک اساسي مربيان

 

سرپرست يا همراهان تيم در نظم عمومي مسابقات، تيم،  در صورت اخالل هر يک از اعضاء

 .هاي بعدي محروم خواهند شد

نامه، دريافت کارت، استقرار در محل تعيين  نجام امور مقدماتي نظير تحويل رضايتجهت ا ۱۲:۳۰

برنامه رسمي مسابقات از ساعت (. ر محل مسابقات حضور به هم رسانند

گردد بعد از صرف ناهار در محل  آموزان تقاضا مي با توجه به زمان شروع مسابقات از دانش

با هماهنگي اولياء دانش( تواند سرپرست مي. ها الزاميست وجود سرپرست براي تيم

سرپرست به کميته اجرايي مسابقات معرفي نمايد ۱تواند  هر تيم فقط مي

حضور در مسابقات را به همراه امضاء والدين خود در روز مسابقه در دست  ي آموز موظف است رضايت نامه

شود  نمي ءبه دانش آموزان فاقد رضايت نامه، کارت سينه اعطا

عزيز، بايد توجه داشته باشند که هدف از برگزاري اين مسابقات، ف

ها، باعث پيشرفت خودمان مي باور کنيم که پيشرفت دوستانمان در ساير تيم

            

              

آلن خيابان ميدان مادر، بلوار ميرداماد،  :برگزاري المپياد

  مجموعه ورزشي شهيد کشوري

۱۳۸۹ارديبهشت  ۲۴جمعه،  :زمان

  ۱۹تا  ۱۲:۳۰ساعت 

  .بازديد براي عموم آزاد است

  

۹: تلفن

تصميمي که توسط داور هر )۳

داور موجب محروميت تيم از دور مسابقات مي

اعضاءاز حضور مربيان و  )۴

  .آمد

هرگونه کمک اساسي مربيان )۵

 .شود آن تيم حذف مي

در صورت اخالل هر يک از اعضاء )۶

هاي بعدي محروم خواهند شد دوره و دوره

۱۲:۳۰ها بايد از ساعت  تيم )۷

ر محل مسابقات حضور به هم رسانندد.  . .شده و 

با توجه به زمان شروع مسابقات از دانش  )۸

وجود سرپرست براي تيم )۹

هر تيم فقط مي .باشد ءاز اوليا

آموز موظف است رضايت نامه هر دانش )۱۰

به دانش آموزان فاقد رضايت نامه، کارت سينه اعطا. داشته باشد

  .دنگرد مي

عزيز، بايد توجه داشته باشند که هدف از برگزاري اين مسابقات، فآموزان  دانش )۱۱

باور کنيم که پيشرفت دوستانمان در ساير تيم. شماست

        

        

  

برگزاري المپياد مکان


