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  مقدمه 

ش و تكاپو الطراح يا مخترع با مشاهده ي نيازي در پيرامون خود به ت 

مي آيد.       در آمده و به دنبال راه حلي براي برطرف كردن آن بر

همه چيز از يك ايده شروع مي شود، ايده اي كه ممكن است در ذهن هر 

فردي به وجود آيد،اما تفاوت يك مبتكر طراح، با سايرين در اين است 

 )آشناست و توانايي انجام  (دانش فرآيند حل مسئله  )كه وي با 

 نظر خود را به را دارد، بنابراين مي تواند طرح مورد (فعاليت تيمي 

يك محصول واقعي و عملكردي تبديل كند، محصولي كه در دنياي واقعي 

 .بتواند نيازهاي واقعي را برطرف نمايد

دانش آموزان بايد بدانند كه پس از يافتن يك ايده بايد آن را  .

بپرورانند، آزمايش كنند و جنبه هاي گوناگون آن را مورد توجه 

 .دهندقرار

 هدف از برگزاري اين مسابقه

ن در زمينه رباتيك، در طراحي و ساخت ربات توجه به اين كه فعاال با 

مسابقه اي مجال     هاي غير مسابقه اي هم فعاليت دارند ولي در هيچ 

ارائه آن را نمي يابند، در اين دوره از مسابقات مطابق سال هاي قبل، 

بخشي را به ارائه ربات هاي غير مسابقه اي اختصاص داديم. در اين بخش 

يت بندي تيم ها وجود ندارد ، نفرات ولوون قوانين مشخصي براي اچ

و تصمیم نهايی ) شد  برگزيده با نظر هيئت داوران انتخاب خواهند

  تصمیم کمیته داوری ( می باشد.

 

 شرايط سنی

دبيرستان دوره اول و دبستان و  اين مسابقه برای دانش آموزان مقطع 

 دوم آزاد می باشد

 

 ويژگی های ربات



  قطعات استفاده شده در ساخت قسمت های اصلی ربات مانند شاسی و

 مکانيزم های راه اندازی بايد الزاما از قطعات آريانا باشد.

  تيم ها می توانند عالوه بر قطعات آريانا از قطعات ديگر در ساخت

 ربات خود استفاده کنند.

  به طرح هايی که با بسته آموزشیRobogate   و يا بسته SRC شمند هو

 سازی شوند امتياز ويژه تعلق خواهد گرفت.

  الزم به يادآوری است در اين مسابقات طرح بايد از ويژگی نوآوری

و کاربردی بودن برخوردار باشد و هرگونه طرحی به عنوان خالقيت 

 .قابل قبول نيست
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