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يبسمه تعال  

ها نکاتي درمورد ارزيابي تيم  

 کنندگان محترم شرکت

م ي، خواهشمنديها جهت ارائه سازه و فرم مشخصات فن يمن تيا يکننده و مراجعه حضور شرکت يها يمتبا توجه به تعداد  

 :دييل دقت نمايبه موارد ذ يدر زمان مراجعه حضور

   

 دارند.براي روبات خود ييد فني أاخذ ت حضوری ومراجعه ی  فرصت ۴/۹۱/ ۸تيم ها تنها تا تاريخ  �

 ي فني ييديهأت اخذ ح روبات,به منظور داشتن فرصت کافي براي تصحيشود  توصيه مي اًبه تيم هاي شرکت کننده اکيد �

 به روز هاي پاياني موکول ننمايند.را وثبت نام نهايي  روبات

از  يريد. جهت جلوگيرينوبت بگ يتلفن ق تماسياز طر يحضورقبل از مراجعه  حتماً ,دگاننجعه کناتعداد مرباتوجه به  �

 .باشد يم معذور يبدون داشتن نوبت قبل يها يمرفتن تياز پذشرکت  ،يتداخل زمان

 فرصت مراجعه دارد. بار ۳ حداکثرييد فني و ثبت نام نهايي أت ذجهت اخم يهر ت �

 باشد. حضور تمامي اعضاي تيم درمراجعه ي سوم الزامي مي �

 باشند. ينم ييد مجاز به ثبت نام نهاود نشأييها ت آن )TDP(مشخصات فنيکه در مراجعه سوم سازه و فرم  ييم هايت �

 .باشد ي حضوري ضروري مي هنگام مراجعه) TDP( آنفرم مشخصات فني روبات وهمراه داشتن  �

 .در نظر گرفته شده استمشاوره فرصت  قهيدق ۱۰حداکثرمراجعه نوبت م در هر يهر ت يبرا �

 مشخصات فنير و اصالح سازه و فرم يتعم کننده اجازه مراجعه يها يمتک از يچ يهت زمان مشاوره يبا توجه به محدود �

 باشند. يرات کارشناس موظف به ترک شرکت مافت نظيپس از در تيم هارا در محل شرکت ندارند و روبات

 باشد. قات نميد فني روبات به منزله ي موفقيت آن درمسابييأکه ت استالزم به ذکر  �

 

  شما يبا تشکر از همکار

  يآموزش يها ياد روباتالمپ پنجمين ييته اجرايکم

  واحد آموزش شرکت هوشمند افزار


