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 باسمه تعالي

 (EROهای آموزشي )باتالمپیاد رنهمین مراحل ثبت نام در 

 ؛رساندبه استحضار ميی گرامي، احترامًا و خانواده خدمت شماضمن عرض سالم و ادب ولي محترم؛ 

آموزان ناپذیر زندگي بشر خواهند بود. با توجه به اینکه نسل جدید به خصوص دانشاجتنابای نزدیک، عضو ها در آیندهربات

توان از این انگیزه برای رسیدن به اهدافي واالتر بهره دهند، ميایراني اشتیاق وافری در فراگیری علم رباتیک از خود نشان مي

ته آشنا نماید و پیشرف هایآوریاتیک آنان را با علوم پایه و فنآموزان با علم ربسعي دارد ضمن آشنایي دانش پیشروباتگرفت. 

از جمله اهداف آموزش رباتیک پیشروبات  آنان را نیز افزایش دهد. علمي و تجربي هایها و مهارتافزایي، توانایيدانشهمراه با 

 توان موارد ذیل را نام برد:مي

 STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)آموزش مفاهیم  -

 و کار گروهي افزایش قدرت تفکر و خالقیت، تمرکز و روحیه خودباوری -

 ي با مشکالتیمهارت در حل مسئله و رویاروخالقیت و افزایش  -

 تقویت حس تحقیق و اکتشاف دنیای پیرامون -

 ها و ابداعاتراهي ساده برای تحقق ایدهایجاد  -

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

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

 .باشندمي

ی آشنایي با علوم جدید و یادگیری واسطه ای که بهانگیزهد و نات منحصر بفردی که این وسایل دارخصوصیلذا با توجه به 

 باتیک و مکانیک رار و همزمان اصول دست یافتکه ذکر شد  توان به اهدافيميشود، های متنوع در کالس ایجاد ميمکانیزم

 آموزش داد.

و ای های رایانهبرای بازی يمناسبجایگزین  تواندميشود ها همراه ميو ساخت ایده روش حل مسئلهبا باتیک ر هنگامي که

 برای در منزل KAI-ROBOTهای پکاز استفاده . بنابراین باشدهمچنین ابزاری مناسب و علمي جهت پر کردن اوقات فراغت 

 بسیار مفید است. المپیادیهای و سازه سرزمین خالقیتهای پیشنهادی ایده، "در خانه بسازید"های برگهساخت 

ها و آموزان 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 سالاایشکارهراه

برگزار خواهد شد. جهت اطالع  1395های آموزشي شرکت هوشمندافزار در مرداد ماه باتالمپیاد ر میننه به یاری پروردگار

ما را در  ،راهنمایي فرزند خود وامید است با مطالعه آن  .گرددشما از روند اجرایي المپیاد توضیحاتي به شرح ذیل تقدیم مي

 .نماییدالمپیاد یاری  شدنهرچه بهتر برگزار 

های رسانياطالع تمامي نکات و ،هاته، فرممربوط به هر لیگ، قوانین مربوط به هر رشو تصاویر توضیحات  الزم به ذکر است

 .باشدمي قابل دسترس پیشروباتسرزمین خالقیت و وب سایت وب سایت پیشروبات،  کانال تلگراممرتبط با المپیاد از طریق 

 

اوین عن

و 



 

 :www.pishrobot.cominfo@pishrobot.com 

 

 های آموزشي:باتمین المپیاد رموضوعات نه

 

 :ایهای کارخانهربات -

برای  خط تولید انتقال دهد.محصول را از انبار به یک قطعات مورد نیاز ساخت  مأموریت داردای ربات کارخانه

کند درب انبار جا کردن یک قطعه که مانند کلید سخت افزاری عمل ميربات باید به کمک جابه ایندسترسي به انبار 

 جایي قطعاتاده از گریپر به جابهو با استف شودميی ریموت کنترل هدایت به وسیله ا باز نماید. دراین رقابت رباتر

 پردازد.مي

 :های بدون رانندهاتومبیل –

از مسیر، جاده را در کمترین زمان طي  خروجر پیچ در پیچ جاده را تشخیص دهد و بدون مسی این ربات مأموریت دارد

مسیر جاده را  که روی آن نصب شده يینماید و خود را به خط پایان برساند. در این رقابت ربات با استفاده از سنسورها

 .نمایددر دو طرف جاده را اعالم مي یا موتور وجود تابلوها غو همچنین با روشن کردن یک چرا دهدميتشخیص 

 های پله نورد:باتر -

 ناگهاني های اتوماتیک سکوی پرتاب دچار مشکلي، سیستمموشک تحقیقاتي به فضا پرتاب یکدر آخرین لحظات 

 های سکوی پرتاب باال رفتهز پلهربات پله نورد مأموریت دارد ا ،برای فعال سازی سیستم کنترل دستيگردیده است. 

ربات با  ،ها باز گردد. در این رقابتسرعت به پایین پله دلیل وجود خطرات زیاد با کلید مخصوص را فشار دهد و به

 شود و باید توانایي حرکت به اطراف و دور زدن را داشته باشد.استفاده از ریموت کنترل هدایت مي

 :خالقانه هایسازه -

در  آموزان در مقاطع سني مختلف باشد.ی شکوفایي استعدادهای دانشتواند فرصتي براهای خالقانه ميرباتساخت 

گذارند و به کمک تابلوی علمي آن سازند و به نمایش ميها و ابداعات خود را ميآموزان مبتکر، ایدهاین بخش دانش

أت داوران و بازدید ی خود را به هیآموزان با استفاده از فیلم، عکس و بروشور سازهدهند. همچنین دانشرا توضیح مي

جک پنوماتیک، سرو موتور،  توان از ریموت کنترل،برای ساخت ربات مي دهند. در این رقابتکنندگان ارائه مي

 .نموداستفاده  سایر وسایل و قطعات معرفي شده از سوی شرکتو  KRCو  PRCهای کنترلر

 

 

 لیگ آزاد ومو د متوسطه دوره اول دبستان مقطع
STEAM CUP 

 مسابقات

 نماهای انسانالمپیک ربات های مریخ نوردربات ایهای کارخانهربات

 ROBOTISهای خالقانه سازه )الجیک( های امدادگرربات )الجیک( های بدون رانندهاتومبیل

  (برنامه نویسي) های امدادگرربات (برنامه نویسي) های بدون رانندهاتومبیل

  های انباردارربات های پله نوردربات

  های خالقانهسازه های خالقانهسازه
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 :مریخ نوردهای باتر -

دورتر از  يمعلوم در مکانبه دالیلي ناکه حیات ارسال شده است  یبستهمریخ یک روی سطح پایگاه فضایي یک برای 

یبدار و سطوح ش ي، سنگالخخاک ها، مناطقکه با عبور از ناهمواریپایگاه فرود آمده است. مأموریت ربات این است 

روی آن و بر صب شده به پایگاه منتقل نماید. در این رقابت ربات با استفاده از دوربین ن ی حیات را پیدا کردهبسته

 شود.توسط ریموت کنترل هدایت مي

 :گرهای امدادباتر -

با سنگ شده است. ربات امدادگر مأموریت دارد های ذغالاشتعال رگهای باعث حادثهدر یک معدن ذغال سنگ 

بیند را خاموش کند. در این رقابت ربات هایي که در مسیر ميشعله ها مصدومین را شناسایي نمودهیلحرکت در مسیر ر

و با  کردههای مشتعل را پیدا و محل نمایدميمسیر خط مشکي را طي  ،با استفاده از سنسورهای نصب شده روی آن

 .کندمي هااستفاده از فن نصب شده روی ربات اقدام به خاموش کردن آن

 :های انباردارباتر -

شود. ربات انباردار مأموریت دارد قطعاتي را یک ربات استفاده مي از در انبار جایي مواد اولیهای برای جابهکارخانهدر 

باید با  بات. در این رقابت رهای مربوط قرار دهدقفسهداخل  جا کردهانبار شده است را جابه که تازه خریداری و وارد

فاده از با است های مختلف و مشخص قرار دهد. این رباترتفاعهایي با افسهریپر قطعات را در قاستفاده از بازو و گ

 د.شوریموت کنترل هدایت مي

 نما:های انسانالمپیک ربات -

برای سنجش سطح  .باشدهای در حال رشد در سطح جهاني ميوریآنما، یکي از فنانسان هایربات طراحي و ساخت

مراحل های خود را در طي نمودن ها باید توانایيگردد. رباتها رقابتي چندگانه بین آنها برگزار ميتوانمندی این ربات

دویدن، زدن ممکن است باشد. مسابقه به نمایش گذارند. سرعت و صحت انجام هر مرحله دارای اهمیت مي مختلف

 .باشدمراحل این المپیک عبور از موانع و ... از جمله ضربه پنالتي، انداختن توپ در سبد، 

 :ROBOTISهای خالقانه سازه -

خود  رباتهای داینامیکسل به ساخت رقابت با استفاده از پک بایولوید، استم و موتورشرکت کنندگان در این 

های ساخته شده تا ربات شودآزادی عمل در ساخت و ساز و باال بودن خواص این قطعات باعث ميوجود پردازند. مي

 تر نیز باشند.ها باید کاربردی و صنعتيدارای هوشمندی باالتری باشند. این ربات

 

 جدول زمانبندی:

 بازه زماني هافعالیت تیم

 02/10/1931تا  1931/ 17/11از  نامثبت پیش

 11/1/1931تا  1/0/1931از  ها و ثبت نام نهایي، فرم مشخصات فني، تأیید تیمارائه سازه

 1931مرداد  برگزاری مسابقات
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 پیش ثبت نام: -1

توسط مربي  02/10/1931تا  17/11/1931رشته مورد نظر از تاریخ  نفره طبق 9تا  1های آموزان در قالب گروهپیش ثبت نام دانش

باشد انتخاب رشته برای هر تیم با های مسابقه متناسب با سطوح مختلف آموزشي ميکه رشتهبا توجه به این شود.انجام ميباتیک ر

 باشد.ميریال  922،222 مبلغ تیمبرای هر  يهای آموزشباتهزینه پیش ثبت نام المپیاد ر پذیرد.مشورت مربي انجام مي

 :باتشروع ساخت ر -0

اعضای گروه  توسط بایستمياین کار  نماید.ميبات ساخت ر وطراحي  ،یش ثبت نام اقدام به برنامه ریزیهر تیم پس از انجام پ

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

با  را به صورت کامل تجربه کنند.مراحل انجام یک پروژه علمي  آموزاندانششود که الوه بر تمرین کار گروهي باعث ميع

 باشد.اعضای گروه مي یاجتماعي، تقسیم وظایف به عهده هایارتقاء سطح مهارت هدف

. باشدنميپک شخصي اعضای گروه ساخته شود و استفاده از وسایل مدرسه مجاز  بات هر گروه باید با استفاده ازر تذکر مهم:

آموز ذکر شد هر دانش قبالً به دالیلي کهگردد بلکه نميتهیه به دلیل شرکت در المپیاد  تنهاباتیک پک ر توجه داشته باشید که

 .ساز علمي بپردازد تمرین و ساخت وبه  تواند در منزل نیزمي

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

یل فرم تکم 11/1/1931تا  1/0/1931از تاریخ یید سازه، جهت تأباید  اندهکردباتشان را تکمیل رو  هایي که پیش ثبت نام نمودهتیم

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

هایي که در این بازه زماني فرم مشخصات فني و تیم مراجعه نماید. فنيکمیته به  تا جهت تایید سازهد مرتبه فرصت دار 9حداکثر 

ها الزم به ذکر است هزینه پیش ثبت نام این تیم نام خود را نهایي نمایند.ند ثبت توانسازه ساخته شده خود را ارائه ندهند نمي

 گردد.مسترد نمي

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

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

 بات ساخته شده الزامي است.شتن رهمراه داو پرینت عکس سازه 

 :ید سازهتأی -1

در شرایط شبیه سازی شده مسابقات ها بدون نقص بات آنر و نمودههایي که در بازه زماني مشخص شده به شرکت مراجعه تیم

رد نظر را به های موفرمهایي که تیم کمیته فني تنها براینمایند. یاد را از کمیته فني دریافت ميپمجوز حضور در الم ،کار کند

 کند.صادر مي را نهایي دتأیی موارد باال را رعایت نمایندو  باشند صورت کامل پر کرده

 ثبت نام نهایي: -1

 ینکه در ا يکساننهایي کنند.  11/1/1931تا  1/0/1931 از تاریخباید ثبت نام خود را های شرکت کننده پس از تأیید شدن ميتیم

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

 1،922،222مجموع  باشد. )هزینه پیش ثبت نام و ثبت نام نهایي درریال مي 1،222،222برای هر تیم مبلغ  هزینه ثبت نام نهایي

 باشد.(مي ریال

 گردد.مسابقات به اعضای گروه ارائه مي پس از ثبت نام نهایي، قوانین مشترک و کارت ورود به
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 شرکت در مسابقات: -1

پردازند تا آمادگي کامل را برای روز بیشتر ميکه کارت ورود به جلسه خود را تحویل گرفتند تا روز مسابقات به تمرین  يایهتیم

جهت معیاری مناسب این مسابقات در این رقابت حضور دارند سراسر کشور هایي از تیم با توجه به این که. نمایندمسابقه کسب 

ما ا شرکت کنندگان باید در طول مسابقات تالش خود را برای یک رقابت سالم و پیروزی در آن انجام دهند، .سنجش افراد است

پي بردن به اشکاالت ربات و کسب تجربه و تر از آن رد. مهمباید توجه داشت که برد و باخت در این مسابقات اهمیتي ندا

رکت در و برای ش های جدید را آموختهای دیگر، ایدهتباباشد. همچنین باید از رآینده ميبرطرف کردن آن برای المپیاد سال 

 .تر شدمسابقات آینده قوی

 

 )ریموت کنترل(: RC3 کاناله 11 کنترل از راه دورمعرفي 

تأمین ریموت  بات و با هدف پرهیز از به وجود آمدن برخي از مشکالت،بهبود عملکرد ر ،های گذشتهتجربیات سالبا توجه به 

پذیرد و برگزار کننده هیچ گونه تعهدی در این موضوع ندارد. شرکت کننده صورت ميهای رقابت توسط تیمکنترل برای 

ز مزایای استفاده از برخي ااستفاده نمایند.  RC3های جدید این شرکت به نام فقط از ریموت بایستهای شرکت کننده ميتیم

 :عبارتند ازن آو شخصي بودن های جدید ریموت کنترل

 به علت تمرین در منزل هاتسلط کافي در هدایت ربات توسط بچه -

 و قلق گیریها جایي ریموتعدم اتالف زمان جهت جابه -

 موتور دارند 0هایي که بیش از به جای دو ریموت برای کنترل ربات استفاده از یک ریموت -

 عدم تداخل فرکانسي -

 کنندهم استفاده مي Servo Motor هایي کهامکان ساخت ربات -

 )کنترل گازی(امکان کنترل سرعت حرکت ربات  -

 

 نیاز دارند: RC3هایي که ریموت سامي لیگا

 ایهای کارخانهلیگ ربات -

  های پله نوردلیگ ربات -

 ی مریخ نوردهالیگ ربات -

  دارهای انبارلیگ ربات -

را تهیه نمایند و یا  RC3نند ریموت کنترل تواهای خالقانه به صورت اختیاری ميکنندگان در لیگ رباتکتشر نکته: -

 .های معمولي استفاده کنندریموتاز 
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 :RC3 کاناله 11 ریموت کنترلمشخصات فني برخي 

 DCموتور عدد  1کنترل هم زمان  -

 هاکنترل دیفرانسیلي موبایل ربات -

 Joystickبا  DCکنترل موتورهای  -

 عدد سرو موتور 1 هم زمان کنترل -

 در کنار هم RC3کارکرد بدون تداخل چندین ریموت  -

 یا رله( بادی جکبه خروجي دیجیتال )جهت اتصال  0دارای  -

 های متصل به بورد رلهقابلیت فعال سازی دستگاه -

 قابلیت اتصال به سنسور تماسي -

 ولت 10تا  1بین  محدوده ولتاژ تغذیه -

 
 

فراوان با تشکر  

فزار(باتیک هوشمند ا)مرکز ر پیشروبات  


