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تعاليباسمه  

هاي آموزشيالمپياد روبات هفتمين نکات و قوانين کلي  
 تاريخ و ساعت برگزاري مسابقات: ( 1

 : آدرس(0

 باييطدانشگاه عالمه طبا، بلوار ورزش، ميدان ورزش، خروجي دهکده المپيکآباد، بعد از جنتبزرگراه شهيد همت )غرب(، 

 هاي شرکت کننده الزامي است.براي تمامي اعضاي تيم نامه وليو رضايت  ل مسابقاتکارت ورود به مح نهمراه داشت

 ( ابزار و وسايل:3
  )درصورت نياز( شخصي کامپيوتر، ات مکانيکي، بردهاي الکترونيکيقطعات خود اعم از قطع با استفاده از وسايل و تيمهر (1

و جايگزيني اجزاي معيوب بر  مين قطعات و يا تعميرأي توليتي در زمينهؤد و شرکت هيچ مسنمايو.... درمسابقات شرکت مي

 عهده نخواهد داشت.

ي در قبال گونه مسئوليتباشد و کميته اجرايي مسابقات هيچکنندگان ميبه عهده شرکت هاحفظ و نگهداري از لوازم و روبات (0

 گيرد.به عهده نمي شخصي افرادوسايل  جاماندنو همچنين مفقود يا خراب شدن لوازم 

در  .مين خواهد شدأاز طرف برگزارکنندگان تهنگام مسابقه  در نياز تيم ها به ريموت کنترل ،هاي خالقانهبه جز ليگ سازه (3

 .سازه خودداري نماييد نتيجه از به همراه آوردن کنترل از راه دور و يا بستن آن بر روي

اه دور متر جهت نصب کنترل از رسانتي 8*  8مکاني مناسب با ابعاد حداقل بايست مي ريموت کنترلدر صورت استفاده از  (5

د، در غير اين صورت هر گونه عواقب پيش آمده از جمله حذف روبات، بر عهده تيم شرکت بر روي سازه خود تعبيه کني

 باشد.کننده مي

 هاي آزاد ليگ

BIOLOID 

نماي هاي انسانروبات -(BIOLOID) ي حل مازروبات دوپا

 (Pish-RoboOne) کاررزمي
 8:22 05/24/83 جمعه

راهنمايي و 

 دبيرستان

 -(روبات امدادگر هوشمند )الجيک -روبات کاوشگر کنترلي

هاي سازه -روبات جنگجو -(KRC) روبات امدادگر هوشمند

 (Demo League)  خالقانه

 8:22 05/24/83 جمعه

 دبستان

 هاي هوشمندرالي ماشين -(هوشمند )الجيکهاي رالي ماشين

(KRC) -  روبات جنگجو -جا کننده اجسامجابهروبات- 

 (Demo League)  هاي خالقانهسازه

 15:22 05/24/83 جمعه
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به همراه داشته باشند و برگزارکنندگان مسؤوليتي  کافي به تعداد  هاي اضافه، باطري و باطريبايست جاباطريتيم ها مي (4

 خواهند داشت.ن درقبال تأمين باطري بر عهده

 ( محل برگزاري:5
 در نظر گرفته شده است.مختص هر تيم  ها اصالح، تعمير و تست روبات به منظور مکانيدر محل برگزاري مسابقات  (1

 .وعموم عالقمندان آزاد است  ءبازديد از مسابقات براي اوليا (0

 به هيچ عنوان حق ورود به تيم و سرپرست والدين گيرند وکنار زمين مسابقه قرار مي در مسابقه دهنده گروه تيماعضاي فقط  (3

 را ندارند. زمين مسابقات محوطه و

 گردند.از شرکت در مسابقات محروم مي تيم، سرپرست و همراهانشان که از قوانين ذکر شده تخطي کنند ياعضا (5

و از رفتن به فقط بايد در سالن چند منظوره ساختمان تربيت بدني حضور داشته باشند تمامي شرکت کنندگان و همراهانشان  (4

 داري نمايند.مکان هاي ديگر خود

 ( بخش داوري:4
 تصميم داور است. ،تصميم نهاييدر طول مسابقه، تحت هر شرايطي،  (1

وليت هرگونه عدم اطالع از قوانين ؤمس و ي مربوط به خود اطالع کامل داشته باشندقوانين مسابقهشرکت کنندگان بايد از  (0

 متوجه خود تيم ها خواهد بود.

مراجعه  www.pishrobot.comبه سايت  وتغييرات احتمالي شرکت کنندگان مي بايست براي اطالع از آخرين قوانين (3

ک هفته قبل از مسابقات تغيير کند و يا نکات و اخبار جديد در خصوص مسابقات در سايت ممکن است قوانين تا ي .نمايند

 درج شود.

 : ( نحوه برگزاري مسابقات2

 زمين حاضر شوند. تيم ها مي بايست طبق نوبت تعيين شده و در زمان مقرر براي اجراي مسابقه کنار (1

 منجر به حذف نوبت رکوردگيري آن تيم خواهد شد. تأخير در حضور بيش از يک دقيقه  (0

توانند روبات ها ميشود. تيمفرصت بازسازي و تعمير داده مي دقيقه 32بعد از انجام مرحله اول رکوردگيري به هر تيم حداقل  (3

 گردانند. به محل مسابقه باز درزمان اعالم شدهاز آن  پس فته شده جهت تعمير و بازسازي بردهخود را به منطقه در نظر گر

 ( نظام رفتاري:8
هاي تيمتمامي اعضاي  مسابقات براي يمحوطه جهت ورود به آموزشيهاي المپياد روبات هفتمينبه همراه داشتن کارت  (1

 باشد.شرکت کننده الزامي مي

در مکان  ايو پوشش مدرسه بايست مطابق شئونات مدرسهميشرکت کنندگان  آموزي بودن المپياد،با توجه به دانش (0

  .مسابقات حضور يابند

 شوند.کل مسابقات محروم ميوارد کنند، از شرکت درآسيب  هاو افرادي که به زمين و تجهيزات ديگر تيمآموزان دانش (3
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ت، ممنوع است و در صورت تشخيص داوران، آن تيم ادر ساخت و برنامه نويسي روب هرگونه کمک اساسي مربيان و اولياء (5

 شود.حذف مي

 برگزارکنندگان و انتظامات سالن عمل نمايند. توصيه هاي مطابقکليه شرکت کنندگان مي بايست  (4

 

عزيز، بايد توجه داشته باشند که هدف از برگزاري اين مسابقات، فقط رشد علمي و افزودن به تجربه شماست. باور کنيم آموزان دانش

 شود.ها، باعث پيشرفت خودمان ميکه پيشرفت دوستانمان در ساير تيم

 :رضايت نامه( 8
در هاي آموزشي را هفتمين دوره المپياد روباتشرکت هوشمند افزار  ،عنايات پروردگار متعال اميد بهگران قدر با  ءاوليا (1

 نمايد.برگزار مي 05/24/83الب يک برنامه يک روزه در تاريخ ق

 در اين برگه موافقت داريد فرم رضايت نامه زير را تکميل نماييد. مه و نکات مندرجچنانچه با شرکت فرزندتان در اين برنا (0

 مشخص شده جدا و در روز مسابقات به مسئول مربوطه تحويل دهيد.رضايت نامه را از محل  (3

 الزم به ذکر است همراه نداشتن رضايت نامه به منزله انصراف از شرکت در مسابقات خواهد بود. (5

 اقدام نمايند.به صورت مجزا و تمامي اعضاي گروه بايد نسبت به تکميل آن  باشدميفرم رضايت نامه فردي  (4

 

 

 

 نامهرضايت 

 شرکت هوشمند افزار

................................................... رضايت کامل خود مبني بر حضور فرزندم در  اينجانب .................................................. ولي

 .اعالم مي دارمرا  05/24/83در تاريخ موزشي آهفتمين المپياد کشوري روبات هاي 

 

 قابل ذکر: موارد

 دارم.کامل آن اطالع  مفاد از رک را به صورت کامل مطالعه کردهفرم قوانين رقابت مربوطه و همچنين قوانين مشت -1

 ام.د فوق را به اطالع فرزندم رساندهتمامي موار -0

 دارم.اجرا اطالع کامل  از محل و ساعات برگزاري و نحوه -3

 امضاء ولي 

 

 


