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يبسمه تعال  

هانکاتي درمورد ارزيابي تيم  

 کنندگان محترمشرکت

م ي، خواهشمنديها جهت ارائه سازه و فرم مشخصات فنيمن تيا يکننده و مراجعه حضورشرکت يهايمتبا توجه به تعداد  

 :دييل دقت نمايبه موارد ذ يدر زمان مراجعه حضور

  دارند.بات خود براي رييد فني أاخذ ت وري ومراجعه ي حض فرصت 18/5/85تيم ها تنها تا تاريخ 

  مربوط به  ،مراجعه به شرکت قوانين قبل از تکميل ساخت ربات وشود توصيه مي اًهاي شرکت کننده اکيداعضاي تيمبه

و به صورت کامل و دقيق دريافت  www.pishrobot.comبه آدرس ليگ را از وب سايت شرکت هوشمند افزار 

 مطالعه نماييد.

 مراجعهوثبت نام نهاييبات ي فني رييديهأت اخذبات، ح ربه منظور داشتن فرصت کافي براي تصحيهاي شرکت کننده تيم ، 

 را به روز هاي پاياني موکول ننمايند.

  از  يوبت بگيريد. جهت جلوگيرن يتلفن از طريق تماس يقبل از مراجعه حضورحتماً  ،دگاننکن شرکتتعداد باتوجه به

 .باشديم معذور يبدون داشتن نوبت قبل يهااز پذيرفتن تيمشرکت  ،يتداخل زمان

 بار فرصت مراجعه دارد. 3 حداکثرييد فني و ثبت نام نهايي أت ذجهت اخم يهر ت 

 فقط يک نماينده ر تيم هاز  دتوانولي در مراجعه اول و دوم مي باشد.ي سوم الزامي ميحضور تمامي اعضاي تيم درمراجعه

 د.حضور داشته باش

  فرم مشخصات فني وبات ، عکس ربات رهمراه داشتن(TDP )باشد.ي حضوري ضروري ميهنگام مراجعه 

 تيم هايي که در مراجعه سوم سازه و فرم مشخصات فني(TDP) باشند.ها تأييد نشود مجاز به ثبت نام نهايي نميآن 

 در نظر گرفته شده استمشاوره فرصت  قهيدق 12حداکثرمراجعه نوبت م در هر يهر ت يبرا. 

 مشخصات فنيکننده اجازه تعمير و اصالح سازه و فرم مراجعه يهايمک از تيچ يهت زمان مشاوره يبا توجه به محدود 

 باشند.يرات کارشناس موظف به ترک شرکت مافت نظيپس از در هاتيمرا در محل شرکت ندارند و باتر

  امل هاي آن کبقات کار کند و فرمهايي که ربات آنها بدون نقص در شرايط شبيه سازي شده مسافني تنها براي تيمکميته

 نمايد.باشد تأييد نهايي را صادر مي

 هايي که به ريموت نياز دارند بايد با باتدر زمان تأييد سازه رRC3 .شخصي اعضاي گروه کنترل گردند   

  باشد.ي موفقيت آن درمسابقات نميزلهبات به مند فني رييأکه ت استالزم به ذکر 

 شما يبا تشکر از همکار         
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