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 کیدزلب)( KIDSLABهای خالقانه سازهلیگ 
  

 

 هدف از برگزاری این �ایشگاه:

خواهیم می آموزان در سنین مختلف باشد. زمانی کهتواند فرصتی برای شکوفایی استعدادهای دانشهای خالقانه میساخت سازه

شویم خداوند چه دقت و قدرتی در آفرینش جهان و موجودات داشته است. وجود یک ربات ساده را طراحی کنیم متوجه می

افرادی طراح،  تربیت و پروشهای نو فراهم آورد. همچنین تواند بسرتی مناسب برای ظهور ایدهآزادی عمل در ساخت و ساز می

 ت است.خالق و مبدع از اهداف این رقاب

 ها انتخاب شده به مسابقات آنالین استیم کاپ جهانی ارسال خواهد شد.ها توسط پیرشوبات به عنوان برترینبرخی از این سازه

 

 روش برگزاری:

رشکت کنندگان در این  گردد.برگزار می های یک نفرهتیمسال طراحی شده است و به صورت  ٩تا  ٥این �ایشگاه برای کودکان 

)، دیریم OLLO)، اولو (IDEASهای آیدیاز (های خالقانه خود از قطعات مجموعهتوانند برای ساخت ایدهمی�ایشگاه 

)DREAM) و سایر محصوالت رشکت رباتیس (ROBOTIS.استفاده �ایند ( 

ر منزل و با دبایست �اید. این کار میمیخود پس از انجام ثبت نام اقدام به برنامه ریزی، طراحی و ساخت ربات  نفرهر 

توانند اقدام به فضاسازی آموزان میاولیاء صورت پذیرد. برای ایجاد انگیزه بیشرت و بروز خالقیت، دانشراهن�یی و نظارت 

رنگی، خمیر، یونولیت و ... �ایند. در روز مسابقات  یی خود توسط مقوا(خانه، کوه، منظره، رود، دشت و.....) متناسب با سازه

های ساخته شده در منزل را به معرض �ایش گذاشته پیرامون آن به شود تا سازهفراد فضایی اختصاص داده میبه هر یک از ا

 ات برای بازدید کنندگان بپردازد.ارائه توضیح
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 �ایشگاه و نحوه برگزاری:قوانین 

 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.

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

CM  رباتیس (رشکتROBOTIS( د.استفاده �این 

 آموزان فضایی با ش�ره مشخص ارائه خواهد شد.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 �ایشگاه با استفاده از وسایل و قطعات خود در فرد هر -٧

 باشد.در زمان �ایشگاه �یجایگزینی 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  جاماندنر قبال مفقود یا خراب شدن لوازم و همچنین مسئولیتی د

 تا با مشکلی رو به رو نشوند.و قطعات یدکی به تعداد کافی به همراه داشته باشند  جاباطری، باطری بایستها میمتی -٩

 

 یاطالعیت هرگونه بیبه روز شوند. مسئول مسابقاتبرگزاری ک هفته قبل از روز یمسابقات ممکن است تا قوانین ات یجزئ

 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یشرت به سایاطالع ب یبرا ها خواهد بود.مید برعهده تین جدیاز قوان


