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وجود . آموزان در مقاطع سني مختلف باشد شکوفايي استعدادهاي دانش

  .وردآفراهم هاي نو 

 هر تيم يازاهمراه به عنوان سرپرست و يک روبات به 

موضوع سازه بنابر عاليق انتخاب  .نمايند م به ساخت سازه مورد نظر خود مي

KAI-ROBOT  باشند. 

 )يا موتور قدرتي و KAIموتور استاندارد 

 در اختيار تيم کميته اجرايي مسابقات ريموت کنترل از طرف

 .باشند يموت کنترل نميگان مجاز به همراه داشتن ر

 

  افزار  شرکت هوشمند
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  تعالي باسمه

  هاي خالقانه ي سازه مسابقه

  

 :هدف از برگزاري اين مسابقه

شکوفايي استعدادهاي دانشتواند فرصتي براي  هاي خالقانه مي

هاي نو  بستري مناسب براي ظهور ايدهتواند  ميساخت و ساز 

همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به  نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر

 

م به ساخت سازه مورد نظر خود ميآموزان اقدا در اين بخش دانش

  .باشد با مشورت مربي مي

ROBOTماً بايد از قطعات اي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز

  .است مانند آلکاالين و شارژي ياستفاده از انواع باطر

موتور استاندارد (. است بالمانعالکتريکي  هاياستفاده از انواع موتور

ريموت کنترل از طرف ، در صورت نيازدر هنگام برگزاري رقابت

گان مجاز به همراه داشتن رکنند شرکت و دهنده قرار خواهد گرفت

 

 :دهي مورد نظر داوران جهت امتياز

 عملکرد سازه

 ي روبات ده از مکانيزم هاي متعدد در سازه

 ادگيسکارايي درعين 

 ي مختلفها مکانيزم کارگيريه ب نوآوري و خالقيت در ساخت و

 بودن عملکرد سازه

 رعايت اصول آموزش داده شده در کالس در ساخت سازه

  

تلفن

هدف از برگزاري اين مسابقه )۱

هاي خالقانه مي ساخت سازه

ساخت و ساز آزادي عمل در 

  :ساختار تيم )۲

نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر ۳الي  ۱

 :روش برگزاري )۳

در اين بخش دانش

با مشورت مربي مي و آموزان دانش

 :قوانين مسابقه )۴

ي قطعات استفاده شده در ساخت روبات الز کليه )۱

استفاده از انواع باطر )۲

استفاده از انواع موتور )۳

در هنگام برگزاري رقابت )۴

دهنده قرار خواهد گرفت مسابقه

 :دهي نحوه امتياز )۵

مورد نظر داوران جهت امتياز يمحورها

عملکرد سازه جالب بودن )۱

ده از مکانيزم هاي متعدد در سازهاستفا )۲

کارايي درعين  )۳

نوآوري و خالقيت در ساخت و )۴

بودن عملکرد سازهکاربردي  )۵

رعايت اصول آموزش داده شده در کالس در ساخت سازه )۶
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 هاي گذشته يشگاههاي نما

، انواع انواع ناهموار نورد ،انواع ماشين

  . . . شبيه سازي مکانيزم لوازم منزل و

مسئوليت هرگونه . ها ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند

  .ها خواهد بود

  www.robotshop.ir 
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هاي نما عدم تشابه زياد با سازهو  در قسمت هاي مختلف سازه

 )KRCيا  با استفاده از پک الجيک و( 

 توضيح به هيئت داوران در روز المپياد ي ئهاراو  ي معرفي

 کنندگان ي توضيح به بازديد ارائه و ظاهر و تبليغات غرفه

 TDPتکميل به موقع فرم 

انواع ماشين :از عبارتند هاي پيشين ي نمايشگاه از سازه هاي خالقانه

شبيه سازي مکانيزم لوازم منزل و  ،جرثقيل هاي مختلفمتحرک، هاي 

ها ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند رقابت

ها خواهد بود اطالعي از قوانين جديد برعهده تيم بي

  :براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد

  

تلفن

در قسمت هاي مختلف سازه ابتکار )۷

 بودن هوشمند )۸

ي معرفي نحوه )۹

ظاهر و تبليغات غرفهتوجه به  )۱۰

تکميل به موقع فرم  )۱۱

  

  

از سازه هاي خالقانه بعضي

هاي  پل

  

رقابت شرايط و جزئيات

براي اطالع بيشتر به سايت شرکت مراجعه فرمائيد


