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  یتعالباسمه

  

 هانکاتی درمورد ارزیابی تیم

  کنندگان محرتمرشکت
ها جهت ارائه سازه و فرم مشخصات فنی، خواهشمندیم در کننده و مراجعه حضوری این تیمهای رشکتبا توجه به تعداد تیم

 :حضوری به موارد ذیل دقت مناییدزمان مراجعه 

  مراجعه ی حضوری و اخذ تأیید فنی برای ربات خود دارند. فرصت ۰۸/۴/۹۶تیم ها تنها تا تاریخ  

 شود قبل از تکمیل ساخت ربات و مراجعه به رشکت قوانین، مربوط های رشکت کننده اکیداً توصیه میبه اعضای تیم

به صورت کامل و دقیق دریافت و  www.pishrobot.comبه لیگ را از وب سایت رشکت هوشمند افزار به آدرس 

 د.مطالعه مناین

 ی، ی فنی ربات وثبت نام نهایرای تصحیح ربات، اخذ تأییدیههای رشکت کننده به منظور داشنت فرصت کافی بتیم

 مراجعه را به روزهای پایانی موکول ننامیند.

  باتوجه به تعداد رشکت کنندگان، حتامً قبل از مراجعه حضوری از طریق متاس تلفنی نوبت بگیرید. جهت جلوگیری از

 باشد.ی معذور میهای بدون داشنت نوبت قبلتداخل زمانی، رشکت از پذیرفنت تیم

  بار فرصت مراجعه دارد. ۳هر تیم جهت اخذ تأیید فنی و ثبت نام نهایی حداکرث 

 تواند از هر تیم فقط یک باشد. ولی در مراجعه اول و دوم میی سوم الزامی میمراجعه حضور متامی اعضای تیم در

 مناینده حضور داشته باشد.

 فنی( همراه داشنت ربات، عکس ربات و فرم مشخصاتTDPباشد.ی حضوری رضوری می) هنگام مراجعه 

 )تیم هایی که در مراجعه سوم سازه و فرم مشخصات فنیTDPباشند.ها تأیید نشود مجاز به ثبت نام نهایی منی) آن 

 دقیقه فرصت مشاوره در نظر گرفته شده است. ۱۰برای هر تیم در هر نوبت مراجعه حداکرث 

  کننده اجازه تعمیر و اصالح سازه و فرم مشخصات های مراجعهمشاوره هیچ یک از تیمبا توجه به محدودیت زمان

 باشند.ها پس از دریافت نظرات کارشناس موظف به ترک رشکت میتیم فنی ربات را در محل رشکت ندارند و

 های آن کند و فرمسازی شده مسابقات کار هایی که ربات آنها بدون نقص در رشایط شبیهکمیته فنی تنها برای تیم

 مناید.کامل باشد تأیید نهایی را صادر می

 هایی که به ریموت نیاز دارند باید با در زمان تأیید سازه رباتRC3 .شخصی اعضای گروه کنرتل گردند 

 باشد.ی موفقیت آن درمسابقات منیالزم به ذکر است که تأیید فنی ربات به منزله 

  
  با تشکر از همکاری شام


