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 باسمه تعالي

 (EROهای آموزشي )باتمراحل ثبت نام در المپیاد ر

 ؛رساند، به استحضار ميگراميپر بار برای شما و خانواده و آرزوی سالي خدمت شما ضمن عرض سالم و ادب ولي محترم؛ 

تواند بستری مناسب مياین علم و استقبال روز افزون فراگیری  ،آن بر زندگي ما تأثیرباتیک و کاربرد روزافزون علم رنظر گرفتن با در 

های فردی و گروهي ترها و مهاباتیک افزایش توانایيرعلم از آموزش  پیشروباتاصلي هدف  واالتر باشد. يبرای رسیدن به اهداف

 :موارد ذیل را نام برد تواناز جمله این اهداف مي باشدميآموزان دانش

 افزایش قدرت تفکر و خالقیت، تمرکز و روحیه خودباوری -

 ي با مشکالتیافزایش مهارت در حل مسئله و رویارو -

 تقویت روحیه همکاری و کارگروهي -

 یل مختلف در منزلاتشان را با وساها و ابداعتوانند ایدهگیرند ميهایي که در کالس یاد ميو روش مباحثآموزان با استفاده از دانش

 نمایند. محقق

نمایند با توجه به شکل و تنوع قطعات باتیک از آن استفاده ميآموزان در کالس رکه دانش KAI-ROBOTابزار کمک آموزشي 

 .باشندبه مینیاتور ساز معروف مي در جهان به همین دلیل این وسایل ،نمایدمکانیکي که دارد کار ساخت و ساز را بسیار تسهیل مي

های ی آشنایي با علوم جدید و یادگیری مکانیزمواسطهه ای که بد و انگیزهنات منحصر بفردی که این وسایل دارخصوصیلذا با توجه به 

 آموزش داد.  باتیک و مکانیک رار و همزمان اصول دست یافتکه ذکر شد  توان به اهدافيميشود، متنوع در کالس ایجاد مي

. بنابراین ای باشدهای رایانهبرای بازی يجایگزین مناسب تواندميشود ها همراه ميو ساخت ایده حل مسئلهروش با باتیک ر هنگامي که

و  سرزمین خالقیتهای پیشنهادی ها و ایدهسازه، "در خانه بسازید"های برگه ساخت  برای در منزل KAI-ROBOTهای پکاز استفاده 

 بسیار مفید است. المپیادیهای سازه

ها و راهآموزان با محیط مسابقات و به اشتراک گذاشتن ایدهجهت ایجاد انگیزه بیشتر در ساخت و ساز و آشنایي دانش پیشروبات

 نماید.را برگزار ميهای آموزشي باتالمپیاد ر ن هر سالاایشکاره

برگزار خواهد شد. جهت اطالع شما از  94های آموزشي شرکت هوشمندافزار در مرداد ماه باتالمپیاد ر هشتمین به یاری پروردگار

راهنمایي فرزند خود ما را در هرچه بهتر برگزار  وامید است با مطالعه آن  .گرددروند اجرایي المپیاد توضیحاتي به شرح ذیل تقدیم مي

  .نماییدالمپیاد یاری  شدن

های مرتبط با المپیاد از طریق رسانينکات و اطالع و اهفرم، مربوط به هر لیگ، قوانین مربوط به هر رشتهو تصاویر توضیحات همچنین 

 .باشدمي يقابل دسترس www.pishrobot.comباتیک به آدرس خش مسابقات ر؛ بوب سایت شرکت هوشمند افزار
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 های آموزشي:باتاوین و موضوعات هشتمین المپیاد رعن

 آزاد و دبیرستان راهنمایي دبستان مقطع

 مسابقات

 ربات حل ماز دوپا کنترلي بات کاوشگرر بات جابجاکننده اجسامر

 )الجیک(د امدادگر هوشمنبات ر )الجیک( های هوشمندرالي ماشین
 کارنمای رزميهای انسانباتر

(Pish-RoboOne) 
  (KRC) امدادگر هوشمندبات ر (KRC)های هوشمند رالي ماشین

  بات های انباردارر پله نورد هایباتر

 سازه های خالقانه

(Demo League) 

 سازه های خالقانه

(Demo League) 
 

 

 جدول زمانبندی:

 بازه زماني فعالیت تیم ها

 2/1994/ 24تا  1994/ 22/1از نامثبت پیش

 11/4/1994تا  2/9/1994از ارائه سازه ساخته شده و فرم مشخصات فني سازه به کمیته اجرایي

 11/4/1994تا  2/9/1994از ها توسط کمیته اجرائي و ثبت نام نهایيتائید تیم

 مرداد ماه برگزاری مسابقات

 

 پیش ثبت نام: -1

باتیک توسط مربي ر 24/2/1994تا  22/1/1994رشته مورد نظر از تاریخ  نفره طبق 9تا  1های آموزان در قالب گروهپیش ثبت نام دانش 

باشد انتخاب رشته برای هر تیم با مشورت مربي های مسابقه متناسب با سطوح مختلف آموزشي ميبا توجه به اینکه رشته شود.انجام مي

 باشد.ميریال  933،333 مبلغ تیمبرای هر  يهای آموزشباتهزینه پیش ثبت نام المپیاد ر پذیرد.انجام مي

 :باتشروع ساخت ر -2

اعضای گروه و با  توسط بایستمياین کار  نماید.ميبات ساخت ر وطراحي  ،اقدام به برنامه ریزییش ثبت نام هر تیم پس از انجام پ

الوه بر تمرین ع رونداین  .شودميء انجام با مشورت اولیازماني و مکاني الزم  هایصورت پذیرد، در نتیجه هماهنگي همکاری یکدیگر

ارتقاء سطح مهارت با هدف را به صورت کامل تجربه کنند.مراحل انجام یک پروژه علمي  آموزاندانششود که کار گروهي باعث مي

 باشد.اعضای گروه مي یاجتماعي، تقسیم وظایف به عهده های
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. توجه باشدنميپک شخصي اعضای گروه ساخته شود و استفاده از وسایل مدرسه مجاز  بات هر گروه باید با استفاده ازر تذکر مهم:

تواند در آموز مي ذکر شد هر دانش  به دالیلي که قبالًگردد بلکه نميتهیه به دلیل شرکت در المپیاد  تنهاباتیک پک ر باشید کهداشته 

 .ساز علمي بپردازد تمرین و ساخت وبه  منزل نیز

 : (TDP)فرم مشخصات فني سازه و ارائه  -9

یل فرم تکم 11/4/1994لغایت  2/9/1994از تاریخ یید سازه، جهت تأباید  اندهکردباتشان را تکمیل رو  هایي که پیش ثبت نام نمودهتیم

 9حداکثر هر تیم  مستقر در شرکت ارائه دهند. فنيبات ساخته شده به کمیته شده مشخصات فني و پرینت عکس ربات را به همراه ر

در این بازه زماني فرم مشخصات فني و سازه ساخته شده  هایي کهتیم مراجعه نماید. فنيکمیته به  تا جهت تایید سازهد مرتبه فرصت دار

 گردد.ها مسترد نميالزم به ذکر است هزینه پیش ثبت نام این تیم ند ثبت نام خود را نهایي نمایند.توانخود را ارائه ندهند نمي

دهي به تیم از پاسخ کمیته فنيمراجعه نمایند.  به شرکت هوشمند افزارپس از گرفتن نوبت تلفني شرکت کنندگان باید  گرددمتذکر مي

پرینت عکس ، (TDPبات )ر حضوری، ارائه فرم مشخصات فنيهنگام مراجعه باشد. هایي که بدون نوبت تلفني مراجعه نمایند معذور مي

 بات ساخته شده الزامي است.شتن رهمراه داو سازه 

 :ید سازهتأی -4

کار کند در شرایط شبیه سازی شده مسابقات بات آنها بدون نقص ر نمودههایي که در بازه زماني مشخص شده به شرکت مراجعه تیم

رد نظر را به صورت کامل پر های موفرمهایي که تیم کمیته فني تنها براینمایند. یاد را از کمیته فني دریافت ميپمجوز حضور در الم

 کند. صادر مي را نهایي دتأیی ت نمایندموارد باال را رعای کرده

 ثبت نام نهایي: -5

 ینکه در ا يکساننهایي کنند.  11/4/1994لغایت  2/9/1994از تاریخ باید ثبت نام خود را تیم های شرکت کننده پس از تأیید شدن مي

 اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت. ننمایند یينام خود را نهاثبت يبازه زمان

مي ریال 1،353،333باشد. )هزینه پیش ثبت نام و ثبت نام نهایي در مجموع ریال مي 053،333برای هر تیم مبلغ  هزینه ثبت نام نهایي

 باشد.(

 گردد. مسابقات به اعضای گروه ارائه مي پس از ثبت نام نهایي، قوانین مشترک و کارت ورود به

 شرکت در مسابقات: -6

پردازند تا آمادگي کامل را برای روز مسابقه بیشتر ميای که کارت ورود به جلسه خود را تحویل گرفتند تا روز مسابقات به تمرین هتیم

جهت سنجش افراد معیاری مناسب این مسابقات در این رقابت حضور دارند سراسر کشور هایي از تیم با توجه به این که. نمایندکسب 

اما باید توجه داشت  باید در طول مسابقات تالش خود را برای یک رقابت سالم و پیروزی در آن انجام دهند،شرکت کنندگان  .است

پي بردن به اشکاالت ربات و برطرف کردن آن برای المپیاد کسب تجربه و که برد و باخت در این مسابقات اهمیتي ندارد. مهم تر از آن 

 . تر شدرکت در مسابقات آینده قویو برای ش یده های جدید را آموختت های دیگر، اباآینده مي باشد. همچنین باید از رسال 
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 )ریموت کنترل(: RC3 ده کاناله کنترل از راه دور

تأمین ریموت کنترل  بات و با هدف پرهیز از به وجود آمدن برخي از مشکالت،بهبود عملکرد ر ،با توجه به تجربیات سال های گذشته

های شرکت تیمپذیرد و برگزار کننده هیچ گونه تعهدی در این موضوع ندارد. کننده صورت ميشرکت های رقابت توسط تیمبرای 

برخي از مزایای استفاده از ریموت کنترل های جدید استفاده نمایند.  RC3های جدید این شرکت به نام فقط از ریموت بایستکننده مي

 :عبارتند ازن آو شخصي بودن 

 به علت تمرین در منزل هاتوسط بچهتسلط کافي در هدایت ربات  -

 و قلق گیریعدم اتالف زمان جهت جا به جایي ریموت ها  -

 موتور دارند. 2هایي که بیش از به جای دو ریموت برای کنترل ربات استفاده از یک ریموت -

 عدم تداخل فرکانسي و برد باال -

 هم استفاده مي کنند Servo Motor هایي کهامکان ساخت ربات -

 (کنترل گازیامکان کنترل سرعت حرکت ربات ) -

 نیاز دارند: RC3اسامي لیگ هایي که ریموت 

 بات جا به جا کننده اجساملیگ ر -

ریموت ختیاری است اما در صورت انتخاب ا و ریموت کنترلاستفاده از پاور پک در این رقابت ) های پله نوردلیگ ربات -

 (تهیه شود. RC3باید حتماً ریموت  کنترل

 ی کاوشگرهالیگ ربات -

  دارهای انباررباتلیگ  -

 هاینند ریموت کنترل را تهیه نمایند و یا از ریموتتواهای خالقانه به صورت اختیاری ميکنندگان در لیگ رباتکتشر نکته:

 .نمایند استفاده معمولي

 : RC3 ده کاناله ریموت کنترلمشخصات فني برخي 

 موتور  4کنترل هم زمان  -

 سرو موتور  4کنترل  -

 بدون تداخل فرکانسي -

 یا رله( بادی جکبه خروجي دیجیتال )جهت اتصال  2دارای  -

 ولت 12تا  6بین  تغذیه محدوده ولتاژ -

 متر برد در فضای باز 133متر برد در فضای بسته و  93 -


