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 تعاليباسمه

 )دمو ليگ( هاي خالقانهي سازهمسابقه

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

وجود آموزان در مقاطع سني مختلف باشد. شکوفايي استعدادهاي دانشتواند فرصتي براي هاي خالقانه ميساخت سازه

  آورد.هاي نو فراهم تواند بستري مناسب براي ظهور ايدهآزادي عمل در ساخت و ساز مي

 

 ساختار تيم: 

 .نفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک نفر همراه به عنوان سرپرست و يک روبات به ازاي هر تيم 3الي  1

 

 روش برگزاري: 

موضوع سازه بنابر عاليق انتخاب  .نمايندم به ساخت سازه مورد نظر خود ميآموزان اقدادر اين بخش دانش

فوم و  طلق، در اين مسابقات استفاده از ابزار و وسايل جانبي مانند چوب ، .باشدبا مشورت مربي مي و آموزاندانش

 يونوليت و ... بالمانع مي باشد. 

در  و ... ميز با شماره مشخص داده مي شود ، تبليغات ، ارائه بروشور ، استند و بنر يکرقابت به هر گروه در اين 

 .باشدامتياز مي محدوده ميز مجاز بوده و همچنين داراي 

 

 قوانين مسابقه: 

و به کار گيري  باشند  KAI-ROBOTاستفاده شده در ساخت روبات الزاماً بايد از قطعات  اصلي ي قطعاتکليه 

 باشد.قطعات آماده مجاز نمي

  مجاز مي باشد . مانند آلکاالين و شارژياستفاده از انواع باطري  

 طرفاستفاده از موتور هاي قدرتي و سرعتي، همچنين جک هاي پنوماتيکي و نيز قطعات و ادواتي که از  

 گردد مجاز مي باشند.ئه ميارا شرکت

، فوم و ... در جهت افزايش کارايي روبات و تزئين ابزار و وسايل جانبي مانند چوب ، يونليت استفاده از انواع  

 آن بالمانع است .
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 دهي:امتيازنحوه  

 

 :دهيمورد نظر داوران جهت امتياز يمحورها

 عملکرد سازه جالب بودن (1

 ي روباتده از مکانيزم هاي متعدد در سازهاستفا (0

 ادگيسکارايي درعين  (3

 ي مختلفهامکانيزم کارگيريه بنوآوري و خالقيت در ساخت و  (5

 کاربردي بودن عملکرد سازه (4

 ساخت سازهرعايت اصول آموزش داده شده در کالس در  (2

 هاي گذشتهيشگاههاي نماعدم تشابه زياد با سازهو  در قسمت هاي مختلف سازه ابتکار (8

 (KRCيا  )با استفاده از پک الجيک و بودن هوشمند (8

 توضيح به هيئت داوران در روز المپياد يئهاراو  ي معرفينحوه (8

 کنندگاني توضيح به بازديدارائه و توجه به ظاهر و تبليغات غرفه (12

  در جهت ارائه بهتر سازه ساخته شده. استفاده از بروشور، استند، بنر و ... (11

 TDPتکميل به موقع فرم  (10

 

 

قوانين، شرايط و جزئيات مسابقات ممکن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئوليت 

 ها خواهد بود.اطالعي از قوانين جديد برعهده تيمهرگونه بي
 

 مراجعه فرمائيد.   www.pishrobot.comبراي اطالع بيشتر به سايت  
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