
 

  ۸، واحد ۳طبقه 

 info@robotshop.ir: پست الکترونيک

هاي آموزشي

 فرهنگسراي پايداريميدان قبا، 

  .هاي شرکت کننده الزامي است ل مسابقات براي تمامي اعضاي تيم

 )درصورت نياز(، کامپيوترشخصي قطعات خود اعم از قطعات مکانيکي، بردهاي الکترونيکي

و جايگزيني اجزاي  مين قطعات و يا تعمير

ي در گونه مسئوليت باشد و کميته اجرايي مسابقات هيچ

مسابقات  نخاطي از جريايا تيم هاي تيم ، صورت مشاهده

 .مين خواهد شد

درقبال تأمين  مسئوليتيبايست باطري و جاباطري به تعداد مورد نياز به همراه داشته باشند و برگزارکنندگان 

  .در نظر گرفته شده استمختص هر تيم 

در  وساير بازديدکنندگان آموزان دانش ياوليا

توسط شرکت استفاده از ادوات يا لوازم ورزشي مستقر در سالن 

  .باشد ممنوع مي

  افزار  شرکت هوشمند

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

هاي آموزشي رباتمين المپياد چهار نکات و قوانين کلي

 

  ۹۰مردادماه  ۷جمعه 

  صبح ۹:۳۰ساعت : شروع مسابقات دبستان

  بعد از ظهر  ۱۵ساعت : دبيرستانشروع مسابقات راهنمايي و 

ميدان قبا،  خيابان پاسداران، خيابان گل نبي، خيابان ناطق نوري،

ل مسابقات براي تمامي اعضاي تيمکارت ورود به مح

قطعات خود اعم از قطعات مکانيکي، بردهاي الکترونيکي با استفاده از وسايل و

مين قطعات و يا تعميرأي ت در زمينه مسئوليتينمايند و شرکت هيچ  درمسابقات شرکت مي

 .معيوب بر عهده نخواهد داشت

باشد و کميته اجرايي مسابقات هيچ کنندگان مي به عهده شرکت ها رباتحفظ و نگهداري از لوازم و 

 .گيرد ده نميبه عه قبال مفقود يا خراب شدن لوازم شخصي افراد

صورت مشاهده رد وباشد  آموزان ممنوع مي کنترل توسط دانش

 

مين خواهد شدأاز طرف برگزارکنندگان تهنگام مسابقه  در نياز تيم ها به ريموت کنترل

بايست باطري و جاباطري به تعداد مورد نياز به همراه داشته باشند و برگزارکنندگان 

  .خواهند داشت

مختص هر تيم ها  رباتاصالح، تعمير و تست  به منظور مکانيدر محل برگزاري مسابقات 

اوليا حضورمسابقات براي اوليا وعموم عالقمندان آزاد است و

  .باشد ممنوع مي ها وتيم

استفاده از ادوات يا لوازم ورزشي مستقر در سالن  و باشد مي کاني ورزشيسالن برگزاري مسابقات م

  .کنندگان ممنوع مي باشد

ممنوع مي سالن مسابقات ايه ديگر مکاندر کنندگان و همراهانشان 

  

۹: تلفن

 نکات و قوانين کلي

جمعه : تاريخ برگزاري  - 

شروع مسابقات دبستان - 

شروع مسابقات راهنمايي و  - 

خيابان پاسداران، خيابان گل نبي، خيابان ناطق نوري،: آدرس  - 

کارت ورود به مح نهمراه داشت - 

  :ابزار و وسايل) ۱

با استفاده از وسايل و  تيمهر )۱

درمسابقات شرکت مي ....و

معيوب بر عهده نخواهد داشت

حفظ و نگهداري از لوازم و  )۲

قبال مفقود يا خراب شدن لوازم شخصي افراد

کنترل توسط دانش آوردن ريموت )۳

 .د گرديدنحذف خواه

نياز تيم ها به ريموت کنترل )۴

بايست باطري و جاباطري به تعداد مورد نياز به همراه داشته باشند و برگزارکنندگان  تيم ها مي )۵

خواهند داشتن باطري بر عهده

  :محل برگزاري) ۲

در محل برگزاري مسابقات  )۱

مسابقات براي اوليا وعموم عالقمندان آزاد است وبازديد از  )۲

وتيم ي مسابقات محوطه

سالن برگزاري مسابقات م )۳

کنندگان ممنوع مي باشد بازديدکنندگان و يا 

کنندگان و همراهانشان  شرکتتردد  )۴
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به  تيم ديگر اعضا و سرپرست. گيرند در کنار زمين مسابقه قرار مي

  .گردند از شرکت در مسابقات محروم مي

هرگونه عدم اطالع از وليت ؤمس و ي مربوط به خود اطالع کامل داشته باشند

مراجعه    www.pishrobot.irبه سايت  وتغييرات احتمالي

 .زمين حاضر شوند کنار

 .آن تيم خواهد شدنوبت رکوردگيري 

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

به محل مسابقه  درزمان اعالم شدهاز آن  پس

  .بود

   .مي بايست مطابق شئونات مدرسه در مکان مسابقات حضور يابند 

  .شوند کل مسابقات محروم مي آسيب وارد کنند، از شرکت در

تيم حذف ، ممنوع است و در صورت تشخيص داوران، آن 

  .برگزارکنندگان و انتظامات سالن عمل نمايند

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

 .شود باعث پيشرفت خودمان مي

  به اميد موفقيت شما

  يک هوشمندافزاررباتمرکز 

  افزار  شرکت هوشمند

طبقه ، ساختمان خورشيد، ۲۵۴۰تر از ميدان ونک، پالک  عصر، پايين خيابان وليتهران، 
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در کنار زمين مسابقه قرار مي از اعضاگروه تيم و در صورت نياز يک نفر 

 .هيچ عنوان حق ورود به زمين مسابقه را ندارند

از شرکت در مسابقات محروم مي اعضا تيم، سرپرست و همراهانشان که از قوانين ذکر شده تخطي کنند

  .تصميم داور است ،تصميم نهاييدر طول مسابقه، تحت هر شرايطي، 

ي مربوط به خود اطالع کامل داشته باشند شرکت کنندگان بايد از قوانين مسابقه

 .قوانين متوجه خود تيم ها خواهد بود

وتغييرات احتمالي شرکت کنندگان مي بايست براي اطالع از آخرين قوانين

 :  

کنار تيم ها مي بايست طبق نوبت تعيين شده و در زمان مقرر براي اجراي مسابقه

نوبت رکوردگيري عدم حضور در زمان مقرر يا آماده نبودن براي مسابقه منجر به حذف 

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

پس ،خود را به منطقه در نظر گرفته شده جهت تعمير و بازسازي برده

بود خواهدي برترها تيم مالک انتخاب امتياز باالترين، شده

مي بايست مطابق شئونات مدرسه در مکان مسابقات حضور يابند  شرکت کنندگان   آموزي بودن المپياد،

آسيب وارد کنند، از شرکت در ها و افرادي که به زمين و تجهيزات ديگر تيم

، ممنوع است و در صورت تشخيص داوران، آن رباتهرگونه کمک اساسي مربيان در ساخت و برنامه نويسي 

برگزارکنندگان و انتظامات سالن عمل نمايند توصيه هاي مطابقکليه شرکت کنندگان مي بايست 

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

باعث پيشرفت خودمان ميها،  باور کنيم که پيشرفت دوستانمان در ساير تيم

  

۹: تلفن

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

هيچ عنوان حق ورود به زمين مسابقه را ندارند

اعضا تيم، سرپرست و همراهانشان که از قوانين ذکر شده تخطي کنند )۶

  :بخش داوري) ۳

در طول مسابقه، تحت هر شرايطي،  )۱

شرکت کنندگان بايد از قوانين مسابقه )۲

قوانين متوجه خود تيم ها خواهد بود

شرکت کنندگان مي بايست براي اطالع از آخرين قوانين )۳

 .نمايند

: نحوه برگزاري مسابقات) ۴

تيم ها مي بايست طبق نوبت تعيين شده و در زمان مقرر براي اجراي مسابقه )۱

عدم حضور در زمان مقرر يا آماده نبودن براي مسابقه منجر به حذف  )۲

بعد از انجام مرحله اول رکوردگيري به هر تيم حداقل  )۳

خود را به منطقه در نظر گرفته شده جهت تعمير و بازسازي برده ربات

 . گردانندباز

شده ثبت امتيازهاياز بين  )۴

  :نظام رفتاري) ۵

آموزي بودن المپياد، با توجه به دانش )۱

و افرادي که به زمين و تجهيزات ديگر تيمآموزان  دانش )۲

هرگونه کمک اساسي مربيان در ساخت و برنامه نويسي  )۳

 .شود مي

کليه شرکت کنندگان مي بايست  )۴

عزيز، بايد توجه داشته باشند که هدف از برگزاري اين مسابقات، فقط رشد علمي و افزودن به تجربه آموزان  دانش )۵

باور کنيم که پيشرفت دوستانمان در ساير تيم. شماست


