
 

 

 رباتیک گرایش لیگ نمایشگاهیقوانین مسابقه 

 و متوسطه دوم ابتداییاول و دوره 

 

 لیگ نمبیشگبهی:

داىش آنَزان کلیً پایً ٌای اةحدایی  و ذکر ایو ىکحً حایز اٌهیث اسث کً ای کلیً نقاظع قاةل ةرگزاری اسثایو گرایش ةر

 د.دوم نحَسعً ةا ٌم سيجیده نی صَى ةاٌم، و ٌهچيیو داىش آنَزان کلیً پایً ٌای اول و

  موضوع مسببقه .1

در ایو لیگ داىش آنَزان ةً صَرت آزاد اقدام ةً ىهایش رةات ٌای خَد در فضایی ىهایضگاٌی خَاٌيد ىهَد. ةدیٍی اسث 

در قَاىیو، ٌرچً ایو رةات ٌا ةحَاىيد در صيػث و حل نػضالت صٍری ةیضحر کارةرد داصحً ةاصيد انحیاز ضهو نَارد ذکر صده 

 .ةاالجری کسب خَاٌيد ىهَد

 نحوه ارزیببی و امتیبزدهی. 2

 :ةخش صانل نَارد زیر اسث 5ةخش ارزیاةی نی صَىد. ایو  5رةات ٌای ىهایضگاٌی رةاجٍا در 

 (33) نوآوری در طرح (1

ای ةخش ىهایضگاٌی ةاید جا حد نهکو از ایده ٌای جدید اسحفاده کرده ةاصيد. ةً غيَان نثال رةات جاروةرقی ٌَصهيد رةات ٌ

انحیاز ةاالیی در ایو قسهث ىهی جَاىد کسب کيد نگر ایيکً در نَاردی ناىيد نکان یاةی، خالی کردن اضافات، فرایيد صارژ، 
   .ارات جدیدی اسحفاده کرده ةاصدپیدا کردن نَاىع ثاةث و ىظایر آن از اةحک

 (23)هوشمند بودن سبزه( 2

درجً ٌَصهيدی رةات را افزایش داده ةاصد،  چياىچً رةات جَاىسحً ةاصد از سيسَرٌای نخحلفی در رةات اسحفاده کرده ةاصد و

ىیاز  د.ارزیاةی قرار نی گیرانحیاز ةاالیی در ایو قسهث خَاٌد گرفث. در ایو قسهث الکحروىیک و ةرىانً ىَیسی رةات نَرد 

ىیسث کً رةات ححهاً ةخش الکحروىیک و ةرىانً ىَیسی داصحً ةاصد. نهکو اسث رةاجی ٌَصهيد ىتاصد انا سایر نَارد انحیاز 
 .دٌی ةً اىدازه ای قَی ةاصد کً جتران ایو ةخش را ةيهاید

 (23)نکبت برجسته مکبنیکی( 3

حرکث داصحً ةاصد. ایو حرکث نی جَاىد حرکث ةً روی زنیو و یا حرکث اجزای رةات رةات نی ةایسث جا حد نهکو جَاىایی 
  د.حقل از سایر ةخضٍا ارزیاةی نی صَةاصد. لزوناً ایو حرکث ىهی ةایسث ٌَصهيد ةاصد. در ایو قسهث نکاىیسم رةات نس

 (15)و اجرای درست موارد خواسته شده  کبربردی بودن طرح( 4

رةاجی کً ". ةً غيَان نثال ایده گردد آیا رةات ساخحً صده و ایده اولیً ظرح نياستی ةَده اسث یا ىًدر ایو ةخش ةررسی نی 

کارةردی ىیسث. چَن فرایيد ٌای ساده جر و ایهو جر و نفیدی جری ةرای ایجاد  ایده "قادر اسث چَب کتریث را روصو کيد

ىظر را اىجام دٌد یا ىً. ةً غيَان نثال رةات جاروی ةرقی آیا  ٌهچيیو رةات ساخحً صده نی جَاىد کار نَرد. صػلً وجَد دارد
 .نی جَاىد زةالً ٌا را از روی زنیو ةردارد ویا ایيکً نی جَاىد نحیط را ةً خَةی پَیش کيد

 (15)تسلط سبزندگبن بر سبزه و توانبیی پبسخ دادن به سواالت هیئت داوران(5

کييدگان در نَرد ایده و ىحَه کار رةات نی پرسيد. سازىدگان رةات نی ةایسث ٌییث داوران در روز داوری سَاالجی از صرکث 

 .جَضیحات قاةل قتَل ةرای ٌیئث داوران ارائً دٌيد


