
  

 شرکت هوشمند افزار 
 8، واحد 3خورشيد، طبقه ، ساختمان 0452تر از ميدان ونک، پالک عصر، پايينخيابان وليتهران، 

 info@pishrobot.comپست الکترونيک:          www.Pishrobot.com :وب سايت      88282280فکس:     88245088تلفن: 

 

 

 تعاليباسمه

 )دمو ليگ( هاي خالقانهي سازهمسابقه

 

 هدف از برگزاري اين مسابقه: 

زماني که ميمختلف باشد.  سنينآموزان در شکوفايي استعدادهاي دانشتواند فرصتي براي هاي خالقانه ميساخت سازه

آفرينش جهان و موجودات داشته شويم خداوند چه دقت و قدرتي در بات ساده را طراحي کنيم متوجه ميخواهيم يک ر

همچنين تبديل  هاي نو فراهم آورد.تواند بستري مناسب براي ظهور ايدهوجود آزادي عمل در ساخت و ساز مي .است

 و مبدع از اهداف اين رقابت است. ، خالقهاي ساخت به افرادي طراحمسلط به روشآموزاني شرکت کنندگان از دانش

زهاي دنياي واقعي را تشخيص که نياشوندبه نوجواناني تبديل آموزان پس از شرکت در اين رقابت اميد است که دانش

 .ها ابداع کنند و توسعه دهندهايي را در جهت رفع آنطرحبا جسارت  داده

 

 ساختار تيم: 

 .بات به ازاي هر تيمفر همراه به عنوان سرپرست و يک رنفر به عنوان اعضاي تيم؛ يک ن 3الي  1

 

 روش برگزاري: 

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

فوم،  طلق، ،ز ابزار و وسايل جانبي مانند چوبدر اين مسابقات استفاده ا .باشدبا مشورت مربي مي و آموزاندانش

 باشد.يونوليت و ... بالمانع مي

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

 .باشدامتياز ميداراي  بلکهمحدوده ميز مجاز بوده و 

دهند و چگونگي کار دستگاه را توضيح ميهدف  ،پردازندوزان پس از حضور داور به نمايش ربات خود ميآمدانش

م و عکس ربات به و فيلفوق  اتشامل اطالع DVDيک  پايانو در  دهندطراحي و مراحل ساخت را شرح ميند و رو

 دهند.داور تحويل مي

 

 قوانين مسابقه: 

و به کار گيري  باشند KAI-ROBOTبات الزاماً بايد از قطعات استفاده شده در ساخت ر اصلي ي قطعاتکليه 

 باشد.قطعات آماده مجاز نمي

 .باشدمجاز مي مانند آلکاالين و شارژياستفاده از انواع باطري  
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هاي پنوماتيکي و نيز همچنين جک ،الجيک پک ،KRC سرو موتور،استفاده از موتور هاي قدرتي و سرعتي،  

 باشند.گردد مجاز ميئه ميارا شرکت طرفقطعات و ادواتي که از 

بات و تزئين آن يي ر، فوم و ... در جهت افزايش کاراچوب، يونليتابزار و وسايل جانبي مانند استفاده از انواع  

 .بالمانع است

استفاده  RC3 يا معمولي و توانند از ريموت کنترلجهت کنترل و راه اندازي ربات ميهاي شرکت کننده تيم 

 نمايند.

الب و تسلط د مناسب توضيح مطداشتن رون بودن،جذاب توضيحات به داور، قابل فهم بودن،  یئهنحوه ارادر  

 باشد.از ميداراي امتي مهم بوده "کند؟ين طرح چه نيازي را مرتفع ميا"ال علمي، پاسخ کامل به سؤ

 :نمايدحداقل موارد زير به داور تحويل شامل  DVDهر تيم موظف است يک  

  هاي مختلف رباتعملکرداز  کاملفيلم 

 اياتمامي زوهاي ربات از عکس 

 هاي مراحل ساخت رباتمربوط به طراحي ربات به همراه عکس مستندات 

 استفاده شده در تبليغات محيطي هايطرح و بروشورها ینمونه 

 الزامي است. DVDبات بر روي و نام رمدرسه ، کالس، وشتن نام تيم، نام اعضاي گروه، مقطعن 

بر روي  با مشخصات باال )ناقص بودن محتواي آن و عدم درج کامل اطالعات DVDدر صورت عدم تحويل  

 گيرد.بات تعلق نميهيچ امتيازي به ر (آن

 روز مسابقات به داور تحويل داده شود.در  DVDبايد به همراه  (TDP)فرم مشخصات فني ربات يک نسخه از  

به آن جايزه تعلق گيرد  بايست حداقل نيمي از امتياز مسابقه را کسب نمايد تامي تيم شرکت کنندهدر اين رقابت  

 .به تيم اول جايزه اهدا خواهد شد تيم باشد فقط 2هاي شرکت کننده کمتر از و همچنين اگر تعداد تيم
 

 دهي:نحوه امتياز 

 دهي:محورهاي مورد نظر داوران جهت امتياز

 

 از نظر طرح و ايده: -1

 ي عموميپارامترها: 

 ي توضيح به داورانهي معرفي و ارائحوهن 

 تسلط علمي به مطالب 

 نيازسنجي مناسب 
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 ( کامل بودن فرم مشخصات فني رباتTDP) 

 هاي مختلفساخت و به کارگيري مکانيزم نوآوري و خالقيت در 

 هاي نمايشگاهي گذشتههاي مختلف سازه و عدم تشابه زياد با سازهابتکار در قسمت 

 کاربردي بودن عملکرد ربات 

 هاي مکانيکي و الکترونيکيپارامتر: 

 کيفيت کارکرد ربات 

 جالب بودن عملکرد ربات 

 هاي متعدد در سازه رباتاستفاده از مکانيزم 

 يي ربات در عين سادگيکارا 

 رعايت اصول آموزش داده شده در کالس در ساخت ربات 

  با استفاده از پک الجيک و يا  هوشمندي رباتسطح(KRC) 

 هاي طراحي صنعتيپارامتر: 

 ي معيارهاي طراحيارائه 

 تطابق فرم مشخصات فني با عملکرد ربات 

 کيفيت اجرا 

 قابليت ساخت و توليد 

 مختلف ربات )به طور مثال براي تعمير(هاي امکان دسترسي به قسمت 

 

 :مطلب و توضيح ياز نظر ارائه -0

 :مواردي که به آن امتياز تعلق خواهدگرفت 

 استفاده از تصاوير مستندات و داليل براي توضيح بيشتر 

 ارائه فيلم يا انيميشن از پروژه 

 تسلط بر مطالب ارائه شده 

 زمانبندي مناسب در ارائه مطالب 

  مطالب ارائه شدهگويا و مفيد بودن 
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  ي توضيح:يشنهادي براي ارائهپترتيب 

 معرفي گروه 

 معرفي ربات 

 هدف از ساخت ربات 

 معرفي کاربردهاي ربات 

 معرفي ويژگي خاص ربات 

 توضيح مراحل انجام کار 

 هاي مختلف رباتمعرفي قسمت 

 توضيح در مورد منابع 

 

 :بنر و تبليغات محيطي ،از نظر پوستر -3

 باشد:مواردي که در طراحي پوستر و غرفه آرايي داراي امتياز مي 

 مناسب بودن ظاهر ميز و تبليغات آن 

  ... در جهت ارائه بهتر سازه ساخته شدهاستفاده از بروشور، استند، بنر، و 

 گويا بودن مطالب 

 ساختارمند بودن و توالي مطالب 

 دارابودن مطالب و توضيحات مفيد 

 مطالب براي مخاطب زيبايي و جذاب بودن 

 انطباق مطالب موجود در پوستر و تبليغات با طرح 

 

 

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 

 

http://www.pishrobot.com/

