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 یتعالباسمه

  آزاد ایران                       ین دوره مسابقاتدوم
  کیدزلب)( KIDSLAB منایشگاه نکات و قوانین کلی

  
  
  

 :منایشگاه هدف از برگزاری این
منایند. آموزان خالق و توامنند در آن رشکت میهای اخیر بسیاری از دانشمسابقات استیم کاپ یک رقابت جهانی است که در سال

باشد و توانسته است با تالش بسیار امکان حضور فرزندان پیرشوبات مجری و مناینده رسمی اجرای این مسابقات در ایران می

را به منایندگی از مسابقات  آزاد ایران STEAM CUPمسابقات مناید. پیرشوبات عزیزمان در این رقابت را فراهم 

  مناید.برای دومین سال پیاپی برگزار می  STEAM CUPجهانی

های جدید توانند ایدهآموزان میدانشدر آن باشد که ) میKIDSLABمنایشگاه کیدزلب ( ، STEAM CUPهایاز جمله بخش

ه به ها انتخاب شدها توسط پیرشوبات به عنوان برترینو خالقانه خود را ساخته در معرض منایش قرار دهند. برخی از این سازه

  د شد.جهانی ارسال خواه استیم کاپ آنالینمسابقات 

  

  روش برگزاری:
رشکت کنندگان در این  گردد.برگزار می های یک نفرهتیمسال طراحی شده است و به صورت  ۹تا  ۵این منایشگاه برای کودکان 

)، دیریم OLLO)، اولو (IDEASهای آیدیاز (های خالقانه خود از قطعات مجموعهتوانند برای ساخت ایدهمنایشگاه می

)DREAM) و سایر محصوالت رشکت رباتیس (ROBOTIS.استفاده منایند ( 

در منزل و با بایست مناید. این کار میمیخود پس از انجام ثبت نام اقدام به برنامه ریزی، طراحی و ساخت ربات  نفرهر 

 توانند اقدام به فضاسازیآموزان میاولیاء صورت پذیرد. برای ایجاد انگیزه بیشرت و بروز خالقیت، دانشراهنامیی و نظارت 

رنگی، خمیر، یونولیت و ... منایند. در روز مسابقات  یی خود توسط مقواکوه، منظره، رود، دشت و.....) متناسب با سازه(خانه، 

های ساخته شده در منزل را به معرض منایش گذاشته پیرامون آن به شود تا سازهبه هر یک از افراد فضایی اختصاص داده می

 پردازد.ات برای بازدید کنندگان بارائه توضیح
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 :و نحوه برگزاری منایشگاهقوانین 
 شد.با )ROBOTISرباتیس (رشکت  ی قطعات اصلی استفاده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعاتکلیه )١

 باشد.استفاده از انواع باطری مانند آلکاالین و شارژی مجاز می )٢

لیت، فوم و ... در جهت افزایش کارایی ربات و تزئین آن بالمانع و استفاده از انواع ابزار و وسایل جانبی مانند چوب، یون )٣

 است.

 رسی و انواع کنرتلرهای RC100توانند از ریموت کنرتل میخود های رشکت کننده جهت کنرتل و راه اندازی ربات تیم )٤

CM  رباتیس (رشکتROBOTIS( د.استفاده مناین 

 ارائه خواهد شد.آموزان فضایی با شامره مشخص به هر یک از دانش )٥

  توانند به بازدید کنندگان درباره نوع عملکرد سازه خود توضیحاتی ارائه دهند.آموزان میدانش )٦

تأمین قطعات و یا تعمیر و  قادر بهد و رشکت یابحضور می منایشگاه با استفاده از وسایل و قطعات خود در فرد هر )٧

 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 )٨

 .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 )٩

  
قوانین، رشایط و جزئیات مسابقات ممکن است تا یک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیت هرگونه 

 مراجعه فرمائید. www.pishrobot.comبرای اطالع بیشرت به سایت  ها خواهد بود.اطالعی از قوانین جدید برعهده تیمبی
  


