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  تعالي باسمه

 محترم آموزان دانشو والدين 

  و احترام باسالم

امروزه برگزاري مسابقات گوناگون يکي از بهترين راهکارها جهت باالبردن انگيزه يادگيري در سطوح مختلف سني 

پيروزي در ميدان مسابقه است. يک رقابت سالم و مهيج برجسته عناصر  از گروهي پشتوانه علمي، دقت، پشتکار، کار باشد. مي

  ساالن خويش ارزيابي نمايند. و هاي خويش را در مصاف با همسن آموزان تا توانايي ست براي دانشا اي عرصه

سال  ولهاي روباتيک در ط جهت فراگيري مهارتهاي گذشته،  طبق روال سالافزار  شرکت هوشمنددر اين راستا  

هاي جديد و کسب تجربه براي شرکت در مسابقات رسمي  ها، آشنايي با ايده تحصيلي و در معرض آزمايش گذاردن اين مهارت

مختلف ميان مقاطع در ۱۳۹۱ ماهنيمه دوم تير  در آموزشيهاي  المپياد روبات پنجميناقدام به برگزاري  المللي، کشوري و بين

  تحصيلي سراسر کشور نموده است.

هاي  با رقابت مرتبط واالمکان مشابه  حتيها  اين رقابتدر طراحي عناوين و موضوعات مسابقات المپياد سعي گرديده تا 

  نندگانک  شرکتو... باشد و از اين رهگذر تجربه ارزشمندي براي IROC المللي مانند خوارزمي، ربوکاپ،  معتبر داخلي و بين

  مند براي ادامه در مدارج باالتر فراهم آيد.  هعالق

 هاي آموزشي المپياد روبات پنجمينعناوين و موضوعات 

  دبيرستان  راهنمايي  دبستان  مقطع

  مسابقات

  (الجيک) روبات امدادگر هوشمند  )پيشرفته( اجسامکننده روبات جابجا  )مقدماتي( اجسامکننده روبات جابجا

  )KRC( روبات امدادگر هوشمند  (الجيک)د  هوشمنامدادگر روبات   روبات پله نورد

 روبات کاوشگر کنترلي  )KRC( امدادگر هوشمندروبات   (الجيک) هاي هوشمند ماشين يرال

    يکنترل روبات کاوشگر (KRC)هاي هوشمند رالي ماشين

 
 المپياد روبات هاي آموزشي پنجمينجدول زمان بندي ثبت نام در 

 

  بازه زماني  ها فعاليت تيم

 ۲/۱۳۹۱/ ۳۰ تا ۱۳۹۱/ ۲/۲از  نام ثبت  پيش

  ۴/۱۳۹۱/ ۸ تا ۱۰/۲/۱۳۹۱از  فرم مشخصات فني سازه به کميته اجراييو ارائه سازه ساخته شده 

  ۱۰/۴/۱۳۹۱تا ۱۰/۲/۱۳۹۱از  هاي تائيد شده ها توسط کميته اجرائي و اعالم تيم انتخاب تيم

  ۱۰/۴/۱۳۹۱تا ۱۵/۲/۱۳۹۱از  هاي تائيد شده نام نهايي تيم ثبت

 نيمه دوم تيرماه  برگزاري مسابقات
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  : کنندگان شرکتشرايط 

در جهت  نام نمايند. ثبت پيش هاي آموزشي المپياد روبات پنجمينتوانند جهت شرکت در   مي آموزان منتخب دانش -۱

ه ينش اوليپس از گز کالسيهاي  براساس مجموعه فعاليت منتخبآموزان  دانشافزايش سطح کيفي وآموزشي مسابقات، 

اسامي توانيد از  ميمسئول ثبت نام در مدرسه  ا يک يروبات يمرب با مراجعه به. اند شده يمعرفاد يالمپ ييته اجرايبه کم

  .منتخبين اطالع حاصل فرماييد

اي بر  باشند تا وقفه و خدشه مي هاي شخصي پکملزم به استفاده از  ،به جاي استفاده از وسايل مدرسه انگنندک شرکت -۲

، هايي نظير تعطيالت زمان و استفاده از و با توجه به شخصي بودن قطعات هاي مدارس وارد نگردد وزشي کالسروند آم

 اين امکان را دارند تاپس از کنندگان . همچنين شرکتداشته باشند فرصت بيشتري براي طراحي و ساخت پروژه مورد نظر

 هاي روباتبه رفع اشکاالت و خلق  ها هاي مشاهده شده در رقابت و ايدهي بدست آمده  گيري از تجربه با بهرهالمپياد 

  پردازند.بجديد 

هاي عملي مختلف قادر  موزان با سطوح علمي و تواناييآ گرديده تا دانش اي طراحي ها به گونه عناوين رقابت �

  ).باشد ح آموزشي ميتوجه به يکي از سطودر حقيقت هريک از موضوعات با ( .در آن باشندبه شرکت 

مبادرت ورزند تا ضمن  هاي خود طراحي و ساخت روباتبه  يليان سال تحصيپاقبل از  ها تيمشود  توصيه مي �

فرصت و ساخت سازه، ارائه فرم مشخصات فني  در نظر گرفته شده جهت يزماني  بازهگيري مناسب از  بهره

   .مربي را داشته باشند بيشتر هاي راهنمايياستفاده از همچنين و  کافي جهت اصالح و رفع اشکال روبات

د تا ضمن تمرين کار اقدام به حضور در المپياد نمايننفره  ۳تا  ۱ يها ميدر قالب ت توانند يمکنندگان  شرکت �

و همچنين  يري از نظريات يکديگر، شانس کسب عناوين برتر را براي خود افزايش دهندگ گروهي و بهره

براي هر نفر کاهش يابد. قابل ذکر است که هزينه شرکت و تهيه وسايل و قطعات هزينه شرکت در مسابقات 

و... مصرف خواهد شد و  هاي برتر ، تهيه جوايز براي تيمدر مسابقات جهت اجاره مکان برگزاري المپياد

  کنندگان نخواهد داشت.           ونه عوايدي براي برگزارگ هيچ
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  :ثبت نام و شرکت در المپياد مراحل

  

  شرکت در پنجمين المپياد روبات هاي آموزشي به ازاي هر رشته مسابقاتي ي جدول هزينه

  

  به شرح زير است. هاي آموزشي روبات المپياد پنجمينمراحل ثبت نام و شرکت در 

  

  : ش ثبت ناميپ -١

به  ۳۰/۲/۱۳۹۱ت يلغا ۲/۲/۱۳۹۱خ ياز تارنام  ثبت شيپ و جهت  دهند کيل گروهبايست ابتدا تش يم منتخبآموزان  دانش

به  تيمبراي هر  )نام ثبت شيپ مرحله اول ثبت نام( ي هزينه نمايند.مسئول ثبت نام در مدرسه مراجعه يا و ک يروبات يمرب

                                      گردد. ضمن ارائه رسيد دريافت ميش ثبت نام يهنگام پکه باشد يم الير ۰۰۰/۱۵۰هر رشته  يازا

   

  :   ساخته شده و سازه (TDP)فرم مشخصات فني ارائه  -٢

 ساخته شده روبات فنيمشخصات  ي توضيحاتي درباره کننده به همراه م شرکتيتمشخصات شامل  فرم مشخصات فني

نام  ثبت که پيشيي ها به تيمتکميل شده  ک نمونهي فرم مشخصات فنيل ياز نحوه تکمتر  . جهت اطالع دقيقباشد يم

  شود. تحويل داده مياند  کرده

و پرينت  مشخصات فنيل شده يفرم تکم ۸/۴/۱۳۹۱ت يلغا ۱۰/۲/۱۳۹۱خ يد از تاريبا اند نمودهش ثبت نام يکه پ هايي تيم

 ارائه دهند. ييته اجرايکم روبات ساخته شده بههمراه  به را عکس روبات

 است.  يالزام ساخته شده روباتهمراه داشتن سازه  و پرينت عکس يارائه فرم مشخصات فن يهنگام مراجعه برا �

توانند ثبت نام  يساخته شده خود را ارائه ندهند نمو سازه  فرم مشخصات فني ين بازه زمانيکه در ا هايي تيم �

 .گردد يم ها مسترد نمين تياش ثبت نام ينه پيهز الزم به ذکر است و نمايند ييخود را نها

  مبلغ(ريال)  زمان پرداخت هر مرحله  ي المپياد مراحل پرداخت هزينه

  ۰۰۰/۱۵۰                ثبت نام هنگام پيش   ثبت نام) هزينه مرحله اول (پيش

 ۰۰۰/۴۵۰  هنگام ثبت نام نهايي  نام نهايي) مرحله دوم (ثبتهزينه 

  کل هزينه شرکت در المپياد  به ازای هر رشته

    

 ۰۰۰/۶۰۰  مجموع
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 پرينت عکسو  فرم مشخصات فنيجهت ارائه سازه، توانند  ميکنندگان  شرکتدر بازه زماني مشخص شده  �

که  هايي تيمبه  دهي شرکت از پاسخ( ند.يبه شرکت هوشمندافزار مراجعه نما يپس از گرفتن نوبت تلفن روبات،

 .)باشد معذور ميد نماينمراجعه  تلفنينوبت  بدون

از به اصالح يو سازه آن ها ن دهند به کميته اجرايي ارائه ميدر بازه زماني مشخص شده خود را هايي که سازه  تيم �

جهت ارائه سازه با وقت  فرصت دارند اشکاالت سازه خود را برطرف کرده مجددٰا ۸/۴/۱۳۹۱ تاريختا دارد، 

تري  اقدام نمايند، زمان بيشساخته شده تر جهت ارائه فرم و روبات  هرچه سريع يي کهها تيم قبلي مراجعه نمايند.

 براي اصالح روبات خواهند داشت. 

 

  : هاي تائيد شده اعالم تيمها و  انتخاب تيم -٣

د شده يها تائ آن فرم مشخصات فنيکه سازه و  ييها ميت ياسام ۱۰/۴/۱۳۹۱ت يلغا ۱۰/۲/۱۳۹۱خ ياز تار يته اجرائيکم

  د.ينما ياعالم م به ايشان را است

  

 : يينام نها ثبت -۴

ت يلغا ۱۵/۲/۱۳۹۱خ  ياز تارتوانند  يشود، م يد ميتائ ييته اجرايها از طرف کم آن فرم مشخصات فني که سازه و ييها ميت

نام  و همچنين با تماس تلفني با شرکت ثبت مسئول ثبت نام در مدرسها يک و يکالس روبات يمرببه با مراجعه  ۱۰/۴/۱۳۹۱

 خويش را نهايي کنند.

ال ير ۰۰۰/۴۵۰يه مسابقاتهر رشت يشرکت کننده به ازا يها ميت يبرا )يينام نها ثبت مرحله دوم ثبت نام( نهيهز �

 گردد. يمافت يشرکت کننده در يها مياز ت يينام نها ن ثبتباشد، که در زما يم

 نکنند اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت. يينام خود را نها ثبت يبازه زمان نيکه در ا يکسان �

مشخص  ينام خود را در بازه زمان ثبت اينشده و  ديآنها تائ فرم مشخصات فنيکه  ييها مينام ت ثبت شيپ نهيهز �

 گردد. ياند، مسترد نم نکرده يينهاشده 

 .است يالزام يينام نها نام جهت ثبت ثبت شيد پيبه همراه داشتن رس �

 
 

                                                                      

  با تشکر                                                                                                                                                  

  هوشمند افزار روباتيکمرکز                     

  پيشروبات                                                                                                                                                 


