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 یتعالباسمه

 

 )دمو لیگ( خالقانه هایسازه لیگ
  

 

 هدف از برگزاری این مسابقه: )١

خواهیم میآموزان در سنین مختلف باشد. زمانی که تواند 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  تربیت و پرورشو فراهم آورد. همچنین های نتواند بسرتی مناسب برای ظهور ایدهآزادی عمل در ساخت و ساز می

آموزان دانشتواند بسرتی مناسب جهت آمادگی همچنین این مسابقات می ت است.رقابطراح، خالق و مبدع از اهداف این 

خوارزمی،  جشنواره، ICROMکنفرانس بین املللی آزاد ایران، املللی مانند روبوکاپ معترب داخلی و بین مسابقاتدر  برای رشکت

 باشد. و ... IROC ، ربوکاپ جهانی،AUTCUPمسابقات رباتیک امیرکبیر

 دنیای واقعی را تشخیص و مشکالت که نیازها آموزان پس از رشکت در این رقابت تبدیل به نوجوانانی شوندکه دانشامید است 

 ها ابداع کنند و توسعه دهند.هایی را در جهت رفع آنداده با جسارت طرح

 

 ساختار تیم: )٢

 یک ربات به ازای هر تیم. م؛عنوان اعضای تی نفر به ٢الی  ١

 

 روش برگزاری: )٣

آموزان و با �ایند. انتخاب موضوع سازه بنابر عالیق دانشآموزان اقدام به ساخت سازه مورد نظر خود میاین بخش دانش در

 باشد.باشد. در این مسابقات استفاده از ابزار و وسایل جانبی مانند چوب، طلق، فوم، یونولیت و ... بالمانع میمشورت مربی می

شود. هر گروه باید یک تابلوی علمی جهت معرفی ربات خود میز با ش�ره مشخص داده میدر این رقابت به هر گروه یک 

ای از کار را به شیوه ای این است که بتوان خالصه علمیبسازد و اطالعات مربوطه را در آن درج �اید. هدف از ساخت تابلوی 

سازماندهی ه اطالعات مندرج در آن مانند یک روزنامه سه دیواره است ک دارای علمیچشمگیر با دیگران درمیان گذاشت. تابلوی 

توان از سایر باشد و �یمیدر محدوده میز مجاز فقط  کارت، �ایش فیلم و کلیپ و ...ارائه بروشور،  تی نظیرشده است. تبلیغا

 های مکان مسابقه برای این کار استفاده �ود.محیط

دهند و روند پردازند، هدف و چگونگی کار دستگاه را توضیح میآموزان پس از حضور داور به �ایش ربات خود میدانش

شامل اطالعات فوق و فیلم و عکس ربات به داور تحویل  DVDدهند و در پایان یک طراحی و مراحل ساخت را رشح می

 دهند.می

 

  قوانین مسابقه: )٤

باشند و به کار گیری قطعات  KAI-ROBOTده شده در ساخت ربات الزاماً باید از قطعات ی قطعات اصلی استفاکلیه -١

 باشد.آماده مجاز �ی
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های پنوماتیکی و نیز قطعات و ادواتی که از طرف الجیک، همچنین جکپک  ،PRB-200  (PRC)یا  KRCاستفاده از -٢

 باشد.گردد مجاز میرشکت ارائه می

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

 است.

 استفاده �ایند. RC3و یا  RC توانند از ریموت کنرتل معمولیهای رشکت کننده جهت کنرتل و راه اندازی ربات میتیم -٤

 باشد.مجاز میهای ظرفیت باال و انواع موتور و رسوموتور استفاده از باطری -٥

 EMD22بایست از بورد راه انداز می KAI-ROBOTاندازی سایر موتورها غیر از موتورهای رشکت کنندگان برای راه -٦

 استفاده �ایند.

به داور، قابل فهم بودن، جذاب بودن، داشنت روند مناسب توضیح مطالب و تسلط علمی،  ی توضیحاتدر نحوه ارائه -٧

 باشد.دارای امتیاز میو کند؟" مهم بوده رح چه نیازی را مرتفع میپاسخ کامل به سؤال "این ط

 شامل حداقل موارد زیر به داور تحویل �اید: DVDهر تیم موظف است یک  -٨

 های مختلف رباتفیلم کامل از عملکرد 

 های ربات از متامی زوایاعکس 

 های استفاده شده در تبلیغات محیطیی بروشورها و طرح�ونه 

  تابلوی علمی و یا عکس آنطرح 

 الزامی است. DVDنوشنت نام تیم، نام اعضای گروه، مقطع، کالس، مدرسه و نام ربات بر روی  -٩

با مشخصات باال (ناقص بودن محتوای آن و عدم درج کامل اطالعات بر روی آن) هیچ  DVDدر صورت عدم تحویل  -١٠

 گیرد.امتیازی به ربات تعلق �ی

باید صورت پذیرد و استفاده از ب� میز  فقط روی کارت، �ایش فیلم و کلیپ و ...ارائه بروشور،  ت محیطی نظیرتبلیغا -١١

 باشد.های �ایشگاه مجاز �یو استند و ... در سایر محیط

(عدم توجه به این موضوع باعث باشد و حت�ً باید روی میز قرار داده شود. تابلوی علمی دارای محدودیت ابعاد می -١٢

 باشد)یغات و تابلوی علمی از محل مسابقات میحذف تبل

سه دیواره است که به خوبی و بدون تکیه دادن می ایستد.  یک تابلو �ایش استاندارد دارای معرفی تابلوی علمی: -١٣

به هم چسبیده)  A3(سه کاغذ مرت ارتفاع دارد سانتی ٤٥طول و  مرتسانتی ٩٠ تابلوی علمی در حالت گشوده حداکرث

تواند از مقوای محکم، کارتن پالست، فوم یا چوب و ... باشد. تواند سفید، سیاه یا رنگی باشد. جنس آن هم میو می

تابلو بچسباند  ها را طوری رویکند و باید آناست مطالب روی تابلو را آماده می ساختهای که سازههر گروه بنا به نوع 

با توضیحات ش� مسیر کارتان را دنبال کنند. مطالب روی تابلوی علمی زمان که بازدید کنندگان بتوانند به رسعت و هم

، بچسبانید علمیر است روی تابلوی توانید اطالعاتی را که قرامی. نده شوندچند قدمی به آسانی خوا هفاصلباید از 

مقوایی نیز استفاده  های معمولی می توانید از کاغذهایبه جای استفاده ازکاغذ .کاغذ سفید بنویسید یا چاپ کنید روی

 توجه داشته باشید که گاهی تصاویر از کل�ت گویاتر هستند. کنید.

 در روز مسابقات به داور تحویل داده شود. DVDباید به همراه  (TDP)یک نسخه از فرم مشخصات فنی ربات  -١٤

 استفاده کنند.توانند از فضای میز جهت تبلیغات و قرار دادن تابلوی علمی خود کنندگان فقط میرشکت -١٥
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بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب �اید تا به آن جایزه تعلق گیرد و این رقابت تیم رشکت کننده میدر  -١٦

 د فقط به تیم اول جایزه اهداء خواهد شد.نتیم باش ٦های رشکت کننده کمرت از همچنین اگر تیم

 

 دهی:نحوه امتیاز )٥

 در ذیل بیان گردیده است. دهیامتیاز محورهای مورد نظر داوران جهت

 

 ی مطلب:ارائهو  از نظر طرح و ایده .١

 ی توضیح به داورانمعرفی و ارائهی نحوه 

 تسلط علمی به مطالب 

  های متعدداستفاده از مکانیزمربات و نوآوری و خالقیت در ساخت 

 (بدون نقص و مشکل کار کند) کیفیت کارکرد ربات 

  شده در کالس در ساخت رباترعایت اصول آموزش داده 

 ،سطح هوشمندی ربات (با استفاده از پک الجیک KRC  یاPRB-200 (PRC)( 
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 :تابلوی علمی و تبلیغاتاز نظر  .٢

 مناسب بودن ظاهر میز و تبلیغات آن 

  سازهارائه فیلم یا انیمیشن از 

  ،و ... در جهت ارائه بهرت سازه ساخته شده کارت، برگه توضیحاتاستفاده از بروشور 

 بودن مطالب و توضیحات مفید دارا 

 

 یاطالعیت هرگونه بیمسابقات به روز شوند. مسئولبرگزاری 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


