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 یتعالباسمه

  های آموزشینکات و قوانین کلی نهمین املپیاد ربات
  

  :اتمسابق تاریخ و ساعت برگزاری )١

 

 :آدرس )٢
  های اجتامعیو شبکه رسانه ی، ميدان قبا، فرهنگرسایناطق نور شهید ، خيابان یگل نبشهید خيابان پاسداران، خيابان 

 های اجتامعیو شبکه رسانه ی، خيابان قبا، ميدان قبا، فرهنگرسایرشيعتدکرت يا خيابان 
  است. یرشکت کننده الزام یهامیت یاعضا یمتام یمحل مسابقات و رضایت نامه ولی برا همراه داشنت کارت ورود به

  

 :ابزار و وسایل )٣
(درصورت نیاز)، بردهای  RC3با استفاده از وسایل و قطعات خود اعم از قطعات مکانیکی، ریموت کنرتل  تیم هر -١

ی ینهولیتی در زمئمناید و رشکت هیچ مسمی مسابقات رشکت ... در ، کامپیوتر شخصی (درصورت نیاز) والکرتونیکی

 بر عهده نخواهد داشت.در زمان مسابقات تأمین قطعات و یا تعمیر و جایگزینی اجزای معیوب 

ی گونه مسئولیتباشد و کمیته اجرایی مسابقات هیچکنندگان میها به عهده رشکتحفظ و نگهداری از لوازم و ربات -٢

 گیرد.وسایل شخصی افراد به عهده منی جاماندنزم و همچنین در قبال مفقود یا خراب شدن لوا

جه های خودشان استفاده منایند، در نتیهای رشکت کننده باید از ریموت کنرتلبا توجه به این که در هنگام مسابقه تیم -٣

 ریموتبایست به صورت کامل با برای رشوع رقابت زمان قلق گیری اختصاص داده نشده است. لذا اعضای گروه می

 کنرتل مترین کرده باشند.

بایست در مکانی مناسب بر روی ربات نصب گردد، در غیر این صورت هر گونه عواقب پیش آمده ریموت کنرتل می -٤

 باشد.از جمله از دست دادن زمان رقابت و یا حذف ربات، بر عهده تیم رشکت کننده می

طعات یدکی به تعداد کافی به همراه داشته باشند و های اضافه و قبایست جاباطری، باطری، باطریها میمتی -٥

 د داشت.قبال تأمین آن بر عهده نخواه ولیتی درئبرگزارکننده هیچ مس

ساعت   خیتار  روز  گیل  مقطع
  رشوع

آزادهایلیگ

STEAM CUP  
  ٨:٠٠  ۱۵/۰۵/۹۵  جمعه ROBOTISهای خالقانه سازه - مناهای انساناملپیک ربات

متوسطه دوره

  اول و دوم

 هایربات –)امدادگر (الجیکهایربات–مریخ نورد هایباتر 

  های خالقانهسازه - انباردار هایربات – )برنامه نویسی( امدادگر
  ٨:٠٠  ۱۵/۰۵/۹۵  جمعه

  دبستان

 - )(الجیکرانندههای بدوناتومبیل-ایهای کارخانهربات

 -پله نورد  هایربات – )برنامه نویسی( های بدون رانندهاتومبیل

  های خالقانهسازه

  ١٤:٠٠  ۱۵/۰۵/۹۵  جمعه
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باشد و عواقب توجه به نوع و مشخصات باطری که در قوانین و مشخصات محصوالت درج گردیده حائز اهمیت می -٦

ر عهده گردد، بخرابی یا سوخنت  ریموت کنرتل و یا موتورها میی اضافه ولتاژ و یا جریان که باعث پیش آمده در نتیجه

 باشد.تیم رشکت کننده می

ها یکسان باشد و و میزان شارژ آنها باطرینوع  شود حتامً استفاده می به طور موازی دقت شود اگر از دو جا باطری -٧

 چند باطری با میزان شارژ متفاوت استفاده نشود.هیچ گاه از 

 

 :محل برگزاری )٤
  ها مختص هر تیم در نظر گرفته شده است.در محل برگزاری مسابقات مکانی به منظور اصالح، تعمیر و تست ربات -١

  بازدید از مسابقات برای اولیاء و عموم عالقمندان آزاد است. -٢

نوان حق عگیرند و والدین و رسپرست تیم به هیچ فقط اعضای گروه تیم مسابقه دهنده در کنار زمین مسابقه قرار می -٣

 ورود به محوطه و زمین مسابقات را ندارند.

 گردند.اعضای تیم، رسپرست و همراهانشان که از قوانین ذکر شده تخطی کنند از رشکت در مسابقات محروم می -٤

متامی رشکت کنندگان و همراهانشان فقط باید در سالن چند منظوره ساختامن تربیت بدنی حضور داشته باشند و از  -٥

 کان های دیگر خودداری منایند.رفنت به م

  

 :بخش داوری )٥
  تصمیم داور است. تصمیم نهایی،در طول مسابقه، تحت هر رشایطی،  -١

و مسؤلیت هرگونه عدم اطالع از  ی مربوط به خود اطالع کامل داشته باشندقوانین مسابقهرشکت کنندگان باید از  -٢

 ها خواهد بود.قوانین متوجه خود تیم

مراجعه  www.pishrobot.comتغییرات احتاملی به سایت  ست برای اطالع از آخرین قوانین وبایرشکت کنندگان می -٣

منایند. ممکن است قوانین تا یک هفته قبل از مسابقات تغییر کند و یا نکات و اخبار جدید در خصوص مسابقات در 

  سایت درج شود.

  

 :نحوه برگزاری مسابقات )٦
 در زمان مقرر برای اجرای مسابقه کنار زمین حارض شوند. بایست طبق نوبت تعیین شده وها میتیم -١

 دقیقه منجر به حذف نوبت رکوردگیری آن تیم خواهد شد. دوتأخیر در حضور بیش از  -٢

توانند ها میشود. تیمدقیقه فرصت بازسازی و تعمیر داده می ۳۰بعد از انجام مرحله اول رکوردگیری به هر تیم حداقل  -٣

در نظر گرفته شده جهت تعمیر و بازسازی برده پس از آن درزمان اعالم شده به محل مسابقه  ربات خود را به منطقه

 بازگردانند. 

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب منایند تا به آن تیم جایزه های رشکت کننده میها، تیمدر متامی رقابت -٤

  د فقط به تیم اول جایزه اهدا خواهد شد.نتیم باش ٦از  های رشکت کننده کمرتتعلق گیرد و همچنین اگر تعداد تیم
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 :نظام رفتاری )٧
ای هی مسابقات برای متامی اعضای تیمهای آموزشی جهت ورود به محوطهاملپیاد ربات نهمینبه همراه داشنت کارت  -١

 باشد.رشکت کننده الزامی می

ر مکان د ایبایست مطابق شئونات مدرسه و پوشش مدرسهمیرشکت کنندگان  آموزی بودن املپیاد،با توجه به دانش -٢

  مسابقات حضور یابند. 

  وند.شکل مسابقات محروم میها آسیب وارد کنند، از رشکت درآموزان و افرادی که به زمین و تجهیزات دیگر تیمدانش -٣

اولیاء در ساخت و برنامه نویسی ربات، ممنوع است و در صورت تشخیص داوران، آن  هرگونه کمک اساسی مربیان و -٤

 شود.تیم حذف می

 های برگزارکنندگان و انتظامات سالن عمل منایند.کلیه رشکت کنندگان می بایست مطابق توصیه -٥

  

 لمی و افزودن به تجربه شامست.آموزان عزیز، باید توجه داشته باشند که هدف از برگزاری این مسابقات، فقط رشد عدانش
  شود.ها، باعث پیرشفت خودمان میباور کنیم که پیرشفت دوستامنان در سایر تیم

  

 :رضایت نامه )٨
 های آموزشی را دردوره املپیاد ربات نهمینقدر با امید به عنایات پروردگار متعال، رشکت هوشمند افزار اولیاء گران -١

 مناید.برگزار می ۱۵/۰۵/۹۵قالب یک برنامه یک روزه در تاریخ 

چنانچه با رشکت فرزندتان در این برنامه و نکات مندرج در این برگه موافقت دارید فرم رضایت نامه زیر را تکمیل  -٢

  منایید.

  رضایت نامه را از محل مشخص شده جدا و در روز مسابقات به مسئول مربوطه تحویل دهید. -٣

 به منزله انرصاف از رشکت در مسابقات خواهد بود. الزم به ذکر است همراه نداشنت رضایت نامه -٤

  آن به صورت مجزا اقدام منایند. ارائهباشد و متامی اعضای گروه باید نسبت به فرم رضایت نامه فردی می -٥

  

  

  رضایت نامه
  رشکت هوشمند افزار

.................. .......................... از مدرسه/مرکز .......................................................... ولی ...........................................اینجانب 

های آموزشی در تاریخ باتاملپیاد کشوری ر  امل خود مبنی بر حضور فرزندم در نهمین........ رضایت ک......از شهر ....................

  ارم.درا اعالم می ۱۵/۰۵/۹۵

  

  موارد قابل ذکر:

 فرم قوانین رقابت مربوطه و همچنین قوانین مشرتک را به صورت کامل مطالعه کرده از مفاد آن اطالع کامل دارم. -١

 ام.متامی موارد فوق را به اطالع فرزندم رسانده -٢

  از محل و ساعات برگزاری و نحوه اجرا اطالع کامل دارم. -٣

  امضاء ولی


