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 یتعالباسمه

  آزاد ایران                       اولین دوره مسابقات
  کیدزلب)( KIDSLAB منایشگاه نکات و قوانین کلی

  
 :منایشگاه  معرفی -١

. منایندرشکت میآموزان خالق و توامنند در آن دانش بسیاری ازهای اخیر مسابقات استیم کاپ یک رقابت جهانی است که در سال

  فراهم شده است. رقابتدر این امکان حضور فرزندان عزیزمان بات برای نخستین بار در ایران و اکنون با تالش پیرش 

های توانند ایدهمیآموزان دانشباشد که می) KIDSLAB( لبکیدز  آزاد ایران منایشگاه  STEAM CUPهایاز جمله بخش

خاب ها انتبات به عنوان برترینو توسط پیرش  هابرخی از این سازهجدید و خالقانه خود را ساخته در معرض منایش قرار دهند. 

  .خواهند شداستیم کاپ ارسال جهانی  مسابقات بهشده 

 لوو ، ا)IDEAS( یدیازآهای مجموعهقطعات  ازخود  های خالقانهایدهبرای ساخت  توانندمنایشگاه میرشکت کنندگان در این 

)OLLO(ریمی، د )DREAM(  تیسبارشکت رو  محصوالت سایرو )ROBOTIS( استفاده منایند.  

 اختصاص فضاییافراد به هر یک از  گردد.به صورت انفرادی برگزار می طراحی شده است وسال  ٩تا  ٥برای کودکان  منایشگاهاین 

د توضیحات و تبلیغات برای بازدی رائهبه اپیرامون آن  منایش گذاشتهمعرض را به  در منزلهای ساخته شده هتا ساز  شودمیداده 

  .کنندگان بپردازد

ناسب ، رود، دشت و.....) متمنظره ،کوهخانه، توانند اقدام به فضاسازی (میآموزان دانش ،برای ایجاد انگیزه بیشرت و بروز خالقیت

  فرمایید.مالحظه می در ذیل پاراگراف هایی از آن راکه منونه ایند، یونولیت و ... منرنگی، خمیربا سازه خود توسط مقوا 
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  :منایشگاه تاریخ و ساعت برگزاری -٢
  

  

  

  

اما عزیزانی که متایل  شودرشوع می ٩:٣٠ساعت از لب در منایشگاه کیدز رشکت کننده آموزان الزم به ذکر است که پذیرش دانش

  حضور داشته باشند. شودرشوع می ٨:٤٥ساعت از که های آموزشی نهمین املپیاد رباتمراسم افتتاحیه  توانند دردارند می

د که گردبرگزار میهای آموزشی زمان با املپیاد رباتمنایشگاه کیدزلب همالزم به ذکر است اولین دوره مسابقات استیم کاپ و 

  باشد.ی رباتیک مین در زمینهمشاهده آینده فرزندامناآشنایی و فرصتی مناسب جهت  باعث ایجاد

 

 :آدرس -٣
  یاجتامع یهارسانه و شبکه یميدان قبا، فرهنگرسا ی،ناطق نور  یدخيابان شه ی،گل نب یدخيابان پاسداران، خيابان شه

 یاجتامع یهارسانه و شبکه یان قبا، ميدان قبا، فرهنگرساخياب ی،خيابان دکرت رشيعت يا
  است. یرشکت کننده الزام یهامیت یاعضا یمتام یمراه داشنت کارت ورود به محل مسابقات و رضایت نامه ولی براه
  

 :ابزار و وسایل -٤
تأمین قطعات و یا تعمیر و  قادر بهد و رشکت یابحضور می منایشگاه با استفاده از وسایل و قطعات خود در فرد هر -١

 باشد.منی منایشگاهدر زمان جایگزینی اجزای معیوب 

گونه باشد و کمیته اجرایی مسابقات هیچمیمحرتم کنندگان ها به عهده رشکتحفظ و نگهداری از لوازم و ربات -٢

 .نداردوسایل شخصی افراد به عهده  جاماندنمسئولیتی در قبال مفقود یا خراب شدن لوازم و همچنین 

 شوند.مشکلی رو به رو نبا تا و قطعات یدکی به تعداد کافی به همراه داشته باشند  جاباطری، باطری بایستها میمتی -٣

 

 :محل برگزاری -٥
  برای اولیاء و عموم عالقمندان آزاد است. منایشگاهبازدید از  -١

و از  ر داشته باشندسالن چند منظوره ساختامن تربیت بدنی حضو متامی رشکت کنندگان و همراهانشان فقط باید در  -٢

 های دیگر خودداری منایند.رفنت به مکان

  

 :نحوه برگزاری -٦
 .با شامره مشخص ارائه خواهد شد فضاییآموان به هر یک از دانش -١

  .باره نوع عملکرد سازه خود توضیحاتی ارائه دهندکنندگان در د به بازدید نتوانآموزان میدانش -٢

  

 :نظام رفتاری -٧
رشکت کننده الزامی  ءبرای متامی اعضا منایشگاهی جهت ورود به محوطه منایشگاه کیدزلببه همراه داشنت کارت  -١

 باشد.می

  ساعت رشوع  خیتار  روز  سنی مقطع
  ٩:٣٠  ۱۵/۰۵/۹۵ جمعهسال٩تا ٥
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در  آموزش و پرورش مدارس محیط شئونات با بایست مطابقمیرشکت کنندگان  آموزی بودن املپیاد،با توجه به دانش -٢

  مکان مسابقات حضور یابند.

 های برگزارکنندگان و انتظامات سالن عمل منایند.کلیه رشکت کنندگان می بایست مطابق توصیه -٣

  

 :رضایت نامه -٨
 را در قالب یک اولین دوره مسابقات استیم کاپ آزاد ایرانبا امید به عنایات پروردگار متعال، رشکت هوشمند افزار  -١

و نکات مندرج در این  چنانچه با رشکت فرزندتان در این برنامه مناید.برگزار می ۱۵/۰۵/۹۵برنامه یک روزه در تاریخ 

از محل مشخص شده جدا و در روز مسابقات به مسئول فرموده را تکمیل  ذیلفرم رضایت نامه  هستید برگه موافق

  مربوطه تحویل دهید.

 همراه نداشنت رضایت نامه به منزله انرصاف از رشکت در مسابقات خواهد بود.الزم به ذکر است  -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  رضایت نامه
  رشکت هوشمند افزار

.................. .......................... از مدرسه/مرکز ................................ دانش آموز......... ولی ...........................................اینجانب 

در  اولین دوره مسابقات استیم کاپ آزاد ایرانامل خود مبنی بر حضور فرزندم در ........ رضایت ک......از شهر ....................

  دارم.را اعالم می ۱۵/۰۵/۹۵تاریخ 

  

  موارد قابل ذکر:

 از مفاد آن اطالع کامل دارم. ا به صورت کامل مطالعه کردهقوانین و نکات کلی منایشگاه ر فرم  -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


