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 باسمه تعالی 

 ین دوره مسابقات ل وا شیوه انمه 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی   رباتیک

تحصیلی  
   1400-1401 رد سال 

 

 

 



 (   1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه : 

به  از  مانع  ی ی انسانهات ی محدوددر به ثمر رساندن اهدافی دارد که  کننده ن ییتعی علوم نقش هاشاخه   اغلب در  ، یک علم پیشرو عنوان به رباتیک  

که برای   ییهات یمأمورانجام    ،یوربهره باعث افزایش   توانندیمی  زیربرنامهی در  ریپذانعطافبه دلیل    هاربات  .شده است  هاسرانجام رسیدن آن 

آموزان با رباتیک و توانایی ساخت و  آشنایی دانش شوند.    ، دقتی که انسان قادر به محاسبه آن نیست  کردنلحاظ است و یا    زیآممخاطره   انسان 

 شود.می توانمندی آنها   یخودباوری و ارتقا  هیروحباعث ایجاد  ،طراحی ربات

 ب ـ اهداف : 

 کاربردی و عملی هایفعالیت  و  نظری دانش   تلفیق .1

  فنی  های مهارت زمینه  در آموزاندانش   های  خالقیت  و  هااستعداد شناسایی .2

 صنعت  هایچالش  حل و  روز  های فناوری  ارتقای  جهت ،رباتیک با  آموزاندانش  آشنایی .3

 : مسابقات معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگانـ پ 

به صورت   ؛کروناه با  بارزهای ابالغی ستاد ملی مدستورالعملرعایت  لزوم  با توجه به  استانی و کشوری  منطقه ای،  مرحله    سه ین مسابقات در  ا .1

م برگزاری  غیرحضوری،  بخشنامه  مندرج در  اجرایی  تقویم  پژوهش    –ن دوره جشنواره علمی  ومیسطابق  نمایشگاه دستاوردهای  و  پژوهشی 

 برگزار می گردد.  20/07/1400مورخ  361/400به شماره سراهای دانش آموزی  

این    در صورت  تذکر: با کرونا،  ابالغی توسط ستاد ملی مبارزه  بهداشتی  با رعایت پروتکل های  تشکیل حضوری کالس ها در مدارس و 

 .جشنواره به صورت حضوری برگزار می گردد

زی توسط پژوهش سرای دانش آمو  بخشنامه، این   3تا    1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره    5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش   .2

تعیین شده در  سهمیهو    هرگرایش راهنمای  6بخش   مندرج در  داوری  و بر اساس نمون برگ های  معاونت متوسطه منطقه نظارت با و طقهمن

 گردد. می برگزارجدول ذیل،  

 نظارت با  و  استانی  های  توسط قطب  بخشنامه،  این   3تا    1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره    5مرحله استانی مسابقات وفق بخش    .3

 راهنمای  6بخش   مندرج در  داوری و بر اساس نمون برگ های استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری  و نظارت محترم کارشناس

 . گردد می تعیین شده در جدول ذیل، برگزار سهمیهو  گرایش هر

با    مطابق  ،توسط قطب کشوری   بخشنامه،  این   3  تا   1  شماره   های   پیوست   موضوع   گرایش  هر   راهنمای   5  بخش  وفق   مسابقات  کشوری   مرحله  .4

 برگزار می گردد.  و در صورت تامین اعتبارات الزم گرایش  هر راهنمای  6 بخشمندرج در   داوری نمون برگ های

 

 به سایت   ه در قوانین به آن اشاره شده است،... ک  نقشه مسیر و  ،هاافزارها و برنامهجهت اطالع از نحوه دسترسی به کلیه نرم  •

کانال  یا    src.medu.irهای یا  و  رباتیک  کشوری  در  رساناطالع  های  قطب  ایتاrobotic_src)  شاد  رسانام یپی  یا   ) 

(robotic_src.مراجعه کنید  ) 

 

 فردی /گروهی  گرایش مسابقه  ردیف 
دوره دوم  

 ابتدایی 

دوره اول  

 متوسطه

دوره دوم  

 متوسطه نظری 

دوره دوم متوسطه فنی  

 حرفه ای و کاردانش و 
 راهنما

 1پیوست  3 3 4 نفره  2انفرادی یا تیم  با آردوینو  نشانربات آتش  1

 2پیوست  3 3 - نفره  3تا  2تیم  انفرادی یا بازیطراحی و ساخت اسباب  2

 3پیوست 3 - نفره  3تا  2تیم  انفرادی یا  ربات انباردار   3



 (   2صفحه ) 

 : مسابقات استانیبرای شرکت در مرحله  منطقه ای معرفی برگزیدگان  ـ ت

مستندات مورد نیاز به همراه تمامی    منطقه  ی دانش آموزیپژوهش سرا  مدیرتوسط    و  مطابق نمون برگ ذیل  منطقه ایبرگزیدگان مرحله  

به پژوهش  اداره آموزش و پرورش منطقه  برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی   نمونراهنمای هر گرایش و   4ذکر شده در بخش    آثار

کمیته  "همچنین ضروری است مدیر پژوهش سرای دانش آموزی منطقه پس از ورود با نقش  می گردند.  معرفی    رباتیکسرای قطب استانی  

 سامانه همگام، اقدامات الزم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله استانی جشنواره، معمول نمایند. در  "اجرایی منطقه

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی نمون برگ 

 :گرایش :سراپژوهش نام  منطقه:  استان:

 س کع در منطقه امتیاز  تلفن تماس تحصیلی پایه  نام و  نام خانوادگی  کد ملی  کد اثر دوره تحصیلی  

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 مسئول کمیته داوران 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی سرای دانش مدیر پژوهش 

 

 امضاتاریخ و 

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 وپرورش منطقهآموزش   تیری مد

 

 تاریخ و امضا

 

 

 



 (   3صفحه ) 

 : معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقاتـ  ث

استان به همراه   آموزی  دانش  سراهای  پژوهش  امور  محترم نظارت و پیگیری  توسط کارشناس  و  ذیلنمون برگ    مطابق  استانی  مرحله  برگزیدگان

 کل   اداره   به  رسمی  هنام  با  ؛برگزیدگان  راهنمای هر گرایش و نمون برگ های داوری  4، ذکر شده در بخش  مستندات مورد نیاز آثارتمامی  

اصفهان(   3آموزی ناحیه سرای دانشآموزی مستقر در پژوهشسراهای دانش )قطب کشوری رباتیک پژوهش اصفهان استان پرورش  و آموزش

کمیته    "همچنین ضروری است کارشناس نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان پس از ورود با نقش   می گردند.  معرفی

 جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله کشوری جشنواره، معمول نمایند. در سامانه همگام، اقدامات الزم را  "اجرایی استان

  به  است   ضروری   آموزشی،  محتواهای   از   استفاده   و   مسابقات   اجرای   روند   در   احتمالی  تغییرات   و   اخبار  آخرین  از   اطالع   کسب   جهت   :تذکر  

تماس حاصل    031ـ    36642330تلفن  یا با    کشوری رباتیک مراجعهیا سایت قطب    src.medu.ir  آموزی   دانش  سراهای   پژوهش   کشوری   پرتال

 نمایید.

 نمون برگ معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری 

 : گرایش                                                                                                                    استان:

 س کع استاندر امتیاز  تلفن تماس پایه تحصیلی  نام و  نام خانوادگی  کد ملی  کد اثر دوره تحصیلی  

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 رباتیک قطب استانی سرایپژوهش مدیر 

 

 و امضاتاریخ 

 

 نام و نام خانوادگی 

آموزی دانش  سراهایپژوهشکارشناس امور   

 

و امضاتاریخ   

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه استان 

 

 و امضاتاریخ 

 نام و نام خانوادگی 

 استان وپرورش آموزش  رکلی مد

 

 تاریخ و امضا

 



 (   4صفحه ) 

 

 1   پیوست

 

 نوی با آردونشان ربات آتش راهنمای 
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی رباتیک دوره مسابقات  ین  ل وا

تحصیلی
  1400-1401 رد سال 

 
 



 (   5صفحه ) 

 مقدمه :  .1

 مبتنی  ساخت  و   طراحی قبیل  از فنی  های  مهارت   کسب   با   آموزان   دانش .  باشد  می  انسانی   نیاز  واالترین  از  یکی  روانشناسان،   نگاه   از   خودشکوفایی

 در  افزار   سخت   طور  همین   و   پذیر   انعطاف  و   ساده   نویسی   برنامه  های   زبان   از   استفاده .  کرد  دن خواه  پیدا  دست   مهم   این  به   ، دنیا  روز  های  فناوری   بر

 . کرد  خواهد تسریع را  آموز دانش  آموزی  مهارت و رشد مراحل دسترس،

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  طبق و همگام سامانه  در   خود  کاربری  پنل   طریق   از   توانند  می  و دوره های اول و دوم متوسطه  دوم ابتدایی  دوره  آموزان   دانش  تمام

 سراهای  پژوهش   نمایشگاه دستاوردهای  و   پژوهشی  -علمی  جشنواره   دوره   ینسوم  برگزاری  بخشنامه  اجرایی  تقویم  شده در  مشخص   زمانبندی

 .نمایند  نام  ثبت نفره  2یا تیم  انفرادی صورت  به  1400/ 20/07مورخ  400/ 361به شماره  آموزی  دانش

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم  اعضای: تذکر

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
د و یا مشارکت  ن ساخته نشده باش  انآموزهایی که توسط دانش بدیهی است ربات .  ی شده باشدسیو کدنوربات باید توسط اعضای تیم ساخته   .1

 عهده کمیته داوران است.  تشخیص این امر بر .  از دور مسابقات حذف خواهند شد ، استاد راهنما بیش از حد راهنمایی و مشاوره باشد

 ( سانتیمتر باشد. 30*20*20، ارتفاع( نباید بیشتر از )، عرضحداکثر ابعاد ربات )طول  ولی ندارد وجود  باتر  وزن برای  محدودیتی .2

 .هستندArduino یا mBlock  برنامه از استفاده   به مجاز فقط ،نویسی رباتکنندگان برای برنامه شرکت .3

 مجاز به استفاده از بردهای آردوینو هستند.  فقط، کنندگان برای قسمت پردازشگرشرکت .4

آموز از عملکرد آن  که دانش نحویهای آماده دیگر به های آردوینو و یا ماژول استفاده از ماژول   ولی  نیست   مجاز  آماده   ربات   از  استفاده  .5

 مجاز است.  ، اطالع داشته باشد

برای اطالع از  .  گیردمی  قرار  کنندگانشرکت   اختیار   در   کشوری   قطب  توسط   ،استانی  و  ایمنطقه   مرحله  در  آن   اجرای   نحوه   و   مسیر  نقشه  .6

 استفاده شود.  3و یا  2، 1قوانین مسیر بر اساس دوره تحصیلی دانش آموزان، از یکی از جداول 

.  نیست   مجاز(  سیمی  یا  ریموت)  به هر شکل  انسانی  کنترل و دخالت  هرگونه  یا   و  پیست  از  بیرونکنترلر در  یا    پردازشگر  هرگونه  از  استفاده  .7

 . باشد  تغذیه یهامیس بیرون،  با  ربات ارتباطی وسیله  تنها  تغذیه  منبع از  استفاده  در صورت

 د. ندرصد خطا داشته باش 5ممکن است تا  ،کلیه ابعاد در تمام مراحل .8

 . مجاز نیست  makeblockهایالکترونیکی ربات  mainboardاستفاده از   :1تذکر

پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی به    –سومین دوره جشنواره علمی    برگزاری  بخشنامه  شرایط عمومیبه  :  2  تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 :اثر مستندات مورد نیاز  .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   PDF  قالب  در شده  تکمیل  1 برگ نمون .1

   PDFتکمیل شده در قالب   2نمون برگ  .2

 . گیردکنندگان قرار میالگوی آن، در اختیار شرکت که PDFدر قالب   TDP (Team Description Paper)یا  مقاله توصیف تیم .3

 توسط خود تیم تهیه شده است(   ،نقشه الکترونیک )شماتیک(، مدارچاپی )اگر مدارچاپی ،کد ربات :مستندات علمی شامل .4

  با  اینوشته   باید  ارسالی  فیلم  در  .(سازی تا ساخت از شبیه )  ربات  ساخت  و  طراحی  روند  از  ایدقیقه   4تا    2صورت فیلم  گزارش تصویری به  .5

 . باشد شده   نوشته  4A کاغذ یک روی برداریفیلم  روزو  و تاریخ "نشانآتش لیگ ربات   -رباتیک کشوری مسابقات  دوره  اولین " عنوان

 ثانیه نمایش داده شود.   5تا  3به مدت  1باید تصویر نمون برگ   ،در ابتدای فیلم: تذکر 



 (   6صفحه ) 

 گونه ویرایشبدون هیچ   ، و طبق الگوی معرفی شده از قطب کشوری  رکوردگیری مطابق با قوانین  و   ربات  اختصاصی  شرایط   کردن  چک  فیلم .6

  ،کوردگیری. فیلم ارسالی ردگیری بیان خواهد شدبرداری رکورنحوه استاندارد فیلم  ،شوددر فیلمی که توسط قطب کشوری ارائه می :1تذکر

 باید بر مبنای آن فیلم باشد. 

 باشد و کیفیت الزم را برای بازبینی و بررسی، داشته باشد.  واضح   هافیلم :2تذکر 

، پیست در تمام مدت رکوردگیریجایی دوربین اتفاق نیفتد و کل  جابه   ،باید ثابت باشدبرداری  دوربین از ابتدا تا انتهای فیلم  موقعیت  :3تذکر  

 مشاهده باشد. قابل

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    رباتیکدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  داوری  2  نمون برگ  اساس  برو    توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقهموعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله  

یند  آفرزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  گردند. ال  می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    راهنمایی

 ارسال گردند.  رباتیک قطب استانی 

  دانش   سراهای  پژوهش  امور   و پیگیری  نظارت  محترم   کارشناس  نظارت  تحت  رباتیک   استانی   های   قطب   توسطمرحله استانی :  .  5-2 

گردند.    می  معرفی  کشوری   اول  مرحله  شرکت در  جهت  ،استان  با سهمیه   مطابق  شده و برگزیدگان  داوری   2  برگ  نمون  اساس  بر  و  استان  آموزی

 د. نارسال می گرد رباتیک مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

و سایر مستندات به صورت غیر حضوری انجام می   ها  استان  از  ارسالی  آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی  . مرحله اول کشوری :  5-3

 به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  برگزیده، آثار. گیرد

  است   الزم می باشد.    توسط آنها  TDPو ارائه  اثر    انداوران با صاحب  (آنالین غیرحضوری )   شامل مصاحبه . مرحله دوم کشوری :  5-4

زمان در دفاع غیرحضوری )آنالین(  صورت هم اند، به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده آموزانی که در ساخت اثر نقش داشته و به دانش 

 .خواهد شد یرسانرسمی، اطالع  یهاتیساکشوری از طریق وب  مراحلنحوه اجرا و زمان دقیق  شرکت نمایند.

  ، رکوردگیری مجدد با نظارت داوران  صورت چالش اجرای عملی،ممکن است به مصاحبه،  انجام می شود.  مصاحبه  اجرایی،  در تمام مراحل    :تذکر

 پاسخ و یا ترکیبی از همه موارد باشد. و پرسش

 ضمائم : .6

 

 

 

 

 



 (   7صفحه ) 

 ابتدایی  دوره دومآموزان دانشبرای قوانین مسیر   :  1جدول 

 محدودیت ندارد.  ،آتشسنسور برای تشخیص   و نوععدد می باشد ولی تعداد  4حداکثر تعداد سنسور برای تشخیص خط سیاه  .1

 سانتیمتر است. 15حداقل  ،میلیمتر است. فاصله بین دو خط مجاور مسیر 18عرض خط در کل مسیر و در همه مراحل  .2

سانتیمتر   10کمتر از    ،مسیر در هیچ مرحله ای  ی مسیر دارای انحناهای پیوسته و بدون بریدگی است. شعاع انحنا،  اجرایی  همه مراحلدر   .3

 نیست. 

 خطا(  ، عدم رعایت) آموز روشن شود و از حالت سکون شروع به حرکت کند.حتما با کلید و توسط دانش  ،ربات باید در ابتدای مسیر .4

 عدم رعایت، خطا( ) رکورد ثبت خواهد شد.  ،کامل بعد از توقف. ربات باید بر روی نشان آخر مسیر توقف کند ،اجرایی همه مراحل در  .5

 

 

 

 

 سانتیمتر مسیر مستقیم است.   5حداقل  ،هر بریدگیاز  سانتیمتر است ولی قبل و بعد  2هایی به طول مسیر دارای بریدگی ، مرحله استانی در .6

متری سمت راست مسیر قرار دارد و ربات سانتی   10در فاصله    ،مترسانتی  12تا    10چندین شمع روشن به ارتفاع حدود    ،مرحله استانی  در .7

 خطا( ، )عدم رعایتدلخواه است(.  ، بهآتش ی روش اطفاهمه آنها را خاموش کند. )نحوه انتخاب   باید

 خطا(  ،)عدم رعایت  فعال شود.  ،متری از آتشسانتی   20در طول مسیر باید غیرفعال باشد و فقط در فاصله حداکثر    ، آتش  ی مکانیسم اطفا:  1تذکر

 شود. منظور می خطا ، حریق اگر باعث واژگونی آتش و یا آسیب به مسیر مسابقه شود یاطفا  :2تذکر

 شود.منظور می خطا ،حتی اگر دوباره در مسیر صحیح قرار گیرد یا میان بر زدن مسیر ؛خود دوربه دورزدن ربات   .8

 بدون خطا طی شده باشد.   ،قبول است که مسیر  قابل  فقط در صورتی رکورد نهایی .9

 گیرنده خواهد بود. کمیته داوران تصمیم ،نشده بینی در موارد پیش  .10

  src.medu.irهای  به سایت  ،  ... که در قوانین به آن اشاره شده است  نقشه مسیر و   ،هابرنامه   و  افزارهانرمجهت اطالع از نحوه دسترسی به کلیه   .11

 مراجعه کنید. (robotic_src)و یا ایتا   (robotic_src)رسان شادرسانی در پیاماطالع  های  و یا  قطب کشوری رباتیک و یا کانال
 

 ابتدایی  دوره دومنمونه مسیر 

 مرحله استانی ای منطقهمرحله 

  

 



 (   8صفحه ) 

 دوره اول متوسطه آموزان دانشبرای قوانین مسیر  :  2جدول 

 محدودیت ندارد. آتش و رنگسنسور برای تشخیص   و نوععدد می باشد ولی تعداد  6حداکثر تعداد سنسور برای تشخیص خط سیاه  .1

 سانتیمتر است. 15حداقل  ،دو خط مجاور مسیرمیلیمتر است. فاصله بین   18عرض خط در کل مسیر و در همه مراحل  .2

سانتیمتر   10کمتر از    ، مسیر در هیچ مرحله ای  ی مسیر دارای انحناهای پیوسته و بدون بریدگی است. شعاع انحنا،  اجرایی  همه مراحلدر   .3

 نیست. 

 خطا(  ، عدم رعایت) آموز روشن شود و از حالت سکون شروع به حرکت کند.حتما با کلید و توسط دانش  ،ربات باید در ابتدای مسیر .4

 عدم رعایت، خطا( )  رکورد ثبت خواهد شد. ،کامل بعد از توقف. ربات باید بر روی نشان آخر مسیر توقف کند اجرایی،  همه مراحلدر  .5

 

 

 

 

 درجه است. 90زاویه خارجی آن  حداکثرهایی است که مسیر دارای شکستگی ،اجرایی  همه مراحلدر  .6

 

 

 

 

سانتیمتر مسیر مستقیم و بدون   5حداقل  ،هر بریدگیاز سانتیمتر است ولی قبل و بعد  2هایی به طول مسیر دارای بریدگی ،مرحله استانی  در .7

 انحنا است.  

قرار گرفته که مسیر صحیح حرکت ربات   سبزرنگسانتیمتری    4در    4یک مربع    ،سمت آنی وجود دارد و در یک  راهسه   ، مرحله استانیدر   .8

 شود.  در نظر گرفته می خطا  ،دهد. در صورت حرکت به سمت غلطرا نشان می

 . و بدون انحنا وجود دارد سانتیمتر مسیر مستقیم  15حداقل  ،راهیقبل از سه  تذکر:

 

 

 

 

 

 

 

 

متری سمت راست مسیر قرار دارد و ربات سانتی  10در فاصله    ،مترسانتی  12تا    10چندین شمع روشن به ارتفاع حدود    ،مرحله استانی  در .9

 خطا(  ،)عدم رعایتدلخواه است(.   ، به آتش  ی)روش اطفاهمه آنها را خاموش کند.    باید

 خطا(  ،)عدم رعایت  فعال شود. ،متری از آتشسانتی 20باید غیرفعال باشد و فقط در فاصله حداکثر  ،آتش در طول مسیر ی مکانیسم اطفا :1تذکر

 شود. منظور می خطا ، حریق اگر باعث واژگونی آتش و یا آسیب به مسیر مسابقه شود یاطفا  :2تذکر

های مسیر یا میان بر زدن  ل و صحیح نشان حتی اگر ربات دوباره در مسیر صحیح قرار گیرد، طی نکردن کام  ؛دور خوددورزدن ربات به  .10

   شود.منظور می خطا ،مسیر

 بدون خطا طی شده باشد.   ،قبول است که مسیرقابل  فقط در صورتی رکورد نهایی  .11

 گیرنده خواهد بود. کمیته داوران تصمیم  ،نشده بینی در مواردی پیش  .12

 src.medu.irبه سایت های    ،... که در قوانین به آن اشاره شده است  نقشه مسیر و  ،هابرنامه   افزارهاجهت اطالع از نحوه دسترسی به کلیه نرم  .13

 مراجعه کنید. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)رسان شادرسانی در پیامو یا  قطب کشوری رباتیک و یا کانال های اطالع 



 (   9صفحه ) 

 
 دوره اول متوسطه نمونه مسیر 

 استانیمرحله  ای مرحله منطقه

  

 متوسطه دوره دومآموزان دانش برای قوانین مسیر  : 3جدول 

 محدودیت ندارد. آتش، رنگ و شیب سنسور برای تشخیص   و نوععدد می باشد ولی تعداد  6حداکثر تعداد سنسور برای تشخیص خط سیاه  .1

 سانتیمتر است. 15حداقل  ،مجاور مسیرمیلیمتر است. فاصله بین دو خط  18عرض خط در کل مسیر و در همه مراحل  .2

 سانتیمتر نیست.   10کمتر از    ،مسیر در هیچ مرحله ای  ی مسیر دارای انحناهای پیوسته و بدون بریدگی  است. شعاع انحنا  ،اجرایی  همه مراحل در   .3

 خطا(  ، عدم رعایت) کند.آموز روشن شود و از حالت سکون شروع به حرکت حتما با کلید و توسط دانش  ،ربات باید در ابتدای مسیر .4

 عدم رعایت، خطا( )  رکورد ثبت خواهد شد. ،بعد از توقف کامل. ربات باید بر روی نشان آخر مسیر توقف کندهمه مراحل اجرایی، در  .5

 

 

 

 

 درجه است. 90زاویه خارجی آن  حداکثرهایی است که مسیر دارای شکستگیهمه مراحل اجرایی، در  .6

 

 

 

 

سانتیمتر مسیر مستقیم و بدون انحنا    5حداقل    ،هر بریدگیاز  سانتیمتر است ولی قبل و بعد    2هایی به طول  مسیر دارای بریدگی  ،مرحله استانی  در .7

 است.  

سانتیمتری سبزرنگ قرار گرفته که مسیر صحیح حرکت ربات را   4در  4یک مربع  ، راهی وجود دارد و در یک سمت آنسه  ، مرحله استانیدر  .8

 شود.  در نظر گرفته می خطا ، دهد. در صورت حرکت به سمت غلطنشان می



 (   10صفحه ) 

 . و بدون انحنا وجود دارد سانتیمتر مسیر مستقیم  15حداقل  ،راهیبل از سه ق تذکر:

 

قرمز را به   LEDباید یک  ، قرار دارد که ربات بعد از قرارگیری و در هنگام صعود بر روی آناالکلنگ بر روی مسیر یک   ،مرحله استانیدر  .9

 خطا(  ،عدم رعایت. )در فیلم قابل رویت باشد راحتی باید به    LEDثانیه روشن کند.  2مدت 

 خطا( ،)عدم رعایتفقط باید بر روی االکلنگ روشن شود و در طول مسیر خاموش باشد.   LED : 1تذکر

 بدون بریدگی و بدون انحنا است.   ،مسیر روی االکلنگ : 2تذکر

 کنندگان قرار خواهد گرفت.در اختیار شرکت ،مشخصات االکلنگ و روش ساخت : 3تذکر

  متری سمت راست مسیر قرار دارد و ربات باید سانتی 10در فاصله  ،مترسانتی 12تا  10چندین شمع روشن به ارتفاع حدود  ،مرحله استانی در .10

 خطا( ،)عدم رعایتدلخواه است(.   ، بهآتش ی)روش اطفاهمه آنها را خاموش کند.  

 خطا(  ،)عدم رعایت  فعال شود. ،متری از آتشسانتی 20باید غیرفعال باشد و فقط در فاصله حداکثر  ،آتش در طول مسیر ی مکانیسم اطفا :1تذکر

 شود. منظور می خطا ، حریق اگر باعث واژگونی آتش و یا آسیب به مسیر مسابقه شود یاطفا  :2تذکر

 ،های مسیر یا میان بر زدن مسیرحتی اگر دوباره ربات در مسیر صحیح قرار گیرد، طی نکردن کامل و صحیح نشان   ؛دور خوددورزدن ربات به  .11

   شود.منظور می خطا

 بدون خطا طی شده باشد.   ،قبول است که مسیرقابل  فقط در صورتی رکورد نهایی  .12

 گیرنده خواهد بود. کمیته داوران تصمیم  ،نشده بینی در مواردی پیش  .13

 src.medu.irبه سایت های    ،... که در قوانین به آن اشاره شده است  نقشه مسیر و  ،هابرنامهافزارها،  نحوه دسترسی به کلیه نرم جهت اطالع از   .14

 مراجعه کنید. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)رسان شادرسانی در پیامو یا  قطب کشوری رباتیک و یا کانال های اطالع 

 دوره دوم متوسطهنمونه مسیر 
 مرحله استانی ای مرحله منطقه

   



 (   11صفحه ) 

 آردوینو  نشان باآتش  ربات : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان / شهرستان 

  آموزیدانش  سرایپژوهش نام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام تیم

  سرگروه:  آموزانآموز/دانشدانش  خانوادگی نام و  نام

   ملی کد

   تحصیلیو رشته پایه 

   تلفن همراه 

   شماره تلفن منزل با پیش 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تلفن، تاریخ و امضا  شماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 تلفن، تاریخ و امضا   شماره

 خانوادگینام و نام 

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 

 تلفن، تاریخ و امضا  شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   12صفحه ) 

 نشان با آردوینوربات آتش داوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 

 

 

  

 همگام:  کد ثبت شده اثر در سامانه  :تیمنام 

 تحصیلی:  رشته منطقه/ناحیه: شهر: استان : 

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی آموز/دانش آموزان دانش نام و نام خانوادگی 

    

    

 ضریب نهایی  ضریب  امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

 لیست  چک
 1 □بلی  رعایت شرایط اختصاصی اثر 

 : ........1ضریب 
 0 □ خیر 

 1 □بلی  صورت کامل ارسال مستندات به
 : ........ 2ضریب 

 0 □ خیر 

 1                □ بلی  های مسیر بدون خطا و تشخیص صحیح نشان مسیرطی کامل  خطا
 : ........ 3ضریب 

 0 □ خیر 

ی ارائه شده TDPو   5طبق تعریف مصاحبه در بخش  TDPمصاحبه و 
عال

=7/0 
ب 

خو
 =8/0 

ط
وس

مت
=1 

ف 
عی

ض
=2 /1 

 

 :..........4ضریب      استفاده شدههای نحوه کار ماژول  آشنایی با قطعات الکترونیکی و الکترونیک 

 :.......... 5ضریب      های استفاده شده در برنامه ربات  میزان تسلط به کد و بلوک  نویسی برنامه 

 :.......... 6ضریب      ...(   تایر و، های مکانیکی )موتورآشنایی با مشخصات قسمت مکانیک 

 :.......... 7ضریب      ...(  های مسیر )آتش وچالشروش تشخیص و حل  خالقیت و نوآوری 

  یکپارچه بر حسب ثانیه رکورد 

 بر حسب ثانیه  رکورد×   1 ضریب ×  2 ضریب  × 3 ضریب  × 4  ضریب  × 5 ضریب ×  6 ضریب  × 7 ضریب    =  نحوه محاسبه رکورد نهایی 
 . کندیمرتبه اول را کسب   ، )به غیر از صفر(،*کمترین رکورد نهایی

 ............ = 100امتیاز نهایی بر حسب 
 

 باال منظور شود. به های بعدی امتیاز گرد شده روو برای تیم 100برای تیم اول   ، *متناسب با رکورد نهایی تیم اول 

 رکورد نهایی بر حسب ثانیه

 .............. 

 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  ای/استانی/کشوری: .............................منطقه نام و نام خانوادگی داور اول  

 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  ای/استانی/کشوری: .............................نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

   رباتیک کشوری/سرای قطب استانیمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی سراهای دانشپژوهش کارشناس امور 

 تاریخ و امضا 



 (   13صفحه ) 

 2   پیوست

 

 بازی  طراحی و ساخت اسبابراهنمای 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی رباتیک دوره مسابقات  اولین  

تحصیلی 
  1400-1401رد سال 
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 مقدمه :  .1

شود  فرایند منظم و مستمری است که از یک سو به شناسایی و بهره برداری مؤثر از کلیه منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر می  ،کارآفرینی

، طراحی و ساخت  انطباق مهارت کارآفرینی با صنعت در راستای .گرددهای جدید یاددهی و یادگیری میو از سوی دیگر موجب ایجاد فرصت

 به آموزش آنها بیشتر کمک خواهد کرد.  ؛ وسایلی مانند اسباب بازی های رباتیکی که مورد عالقه دانش آموزان نیز هست

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شده در   مشخص  زمانبندی   طبق  و   همگام سامانه  در   خود  کاربری  پنل   طریق  از ندتوان  میهای اول و دوم متوسطه  دوره  آموزان  دانش  تمام

به شماره   آموزی  دانش سراهای  پژوهش  نمایشگاه دستاوردهای  و  پژوهشی  -علمی  جشنواره   دوره   سومین  برگزاری  بخشنامه  اجرایی  تقویم

 نمایند.  نام ثبت  نفره  3تا  2تیم یا  انفرادیصورت   به ، 1400/ 07/ 20مورخ  361/400

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم  اعضای: تذکر

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

  ساخته   آموزدانش   توسط  که  هاییطرح  است  بدیهی.  باشد  شده   کدنویسی  و  ساخته  1و بر اساس جدول    تیم   اعضای  توسط  باید  ،بازیاسباب .1

  عهده   رب  امر  این  تشخیص .  شد  خواهند   حذف   مسابقات  دور  از   ،باشد  مشاوره   و   راهنمایی  حد   از  بیش  راهنما  استاد  مشارکت  یا  و   د نباش  نشده 

 . است داوران  کمیته

 . باشد تیم اعضای  توسط شده   نوشته دستورالعمل و عملکرد راهنمای طبق دقیقا  طرح، اجرای  روند .2

  طراحی  در  قسمت   دو  باید   حتما  ،(میکروکنترلر   یا  کامپیوتر)  نویسیبرنامه  و   مکانیک  الکترونیک،  قسمت  3  بین  از  ؛شده   ارائه   بازیاسباب  در .3

 . باشد  شده  استفاده  آن

پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی به   –برگزاری سومین دوره جشنواره علمی  به شرایط عمومی بخشنامهتذکر: 

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 ثر:ا مستندات مورد نیاز  .4

 گردد: ارسال، به همراه اصل اثر کد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   PDF  قالب  در شده  تکمیل  1 برگ نمون .1

   PDFتکمیل شده در قالب    2نمون برگ  .2

   PDFتکمیل شده در قالب    3نمون برگ  .3

 گیرد.کنندگان قرار میدر اختیار شرکتتوسط قطب کشوری نمونه آن .  TDP  (Team Description Paper)یا    مقاله توصیف تیم .4

ی ارتباطی درج شده در  هاکانال متناسب با  ...  پوستر و    ، کاتالوگ  ، فیلم تبلیغاتی، نشان )لوگو(  :مستندات مربوط به بازاریابی و تبلیغات شامل .5

 وکار. بوم کسب 

 (( User Guide) کاربران برای استفاده  راهنمای) بازیاسباب  صحیح  اجرای دستورالعمل و  عملکرد راهنمای .6

 نقشه مکانیک، نقشه الکترونیک )شماتیک(، مدارچاپی )اگر مدارچاپی توسط خود تیم تهیه شده است(    ،کد :مستندات علمی شامل .7

  ای نوشته   باید  ارسالی  فیلم  در  .(سازی تا ساختاز شبیه ) بازی  اسباب  ساخت  و  طراحی  روند  از  ایدقیقه  4تا    2صورت فیلم  گزارش تصویری به  .8

   . باشد   شده   نوشته   A4  کاغذ  یک   روی  برداریفیلم   روز و    و تاریخ   "بازیلیگ ساخت اسباب   -رباتیک  کشوری  مسابقات  دوره   اولین "  عنوان   با

 ثانیه نمایش داده شود.    5تا  3به مدت  1در ابتدای فیلم باید تصویر نمون برگ  تذکر:
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 دقیقه  4حداکثر زمان فیلم  ،بازی بدون خطا و با توضیحات کاملاسبابعملکرد  فیلم .9

 د. ند و کیفیت الزم را برای بازبینی و بررسی، داشته باش نباش واضح  ها فیلم تذکر:

  ها تی قابل کوچک به شرطی که همه  ای  الزم نیست در ابعاد واقعی ساخته شود و تنها ساخت نمونه  ؛  بسیار بزرگ است  موردنظربازی  اگر اسباب .10

 مورد قبول است.  ،و امکانات سایز واقعی را داشته باشد

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    رباتیکدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  داوری   3 نمون برگ اساس  نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می 

یند  آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت   منطقه،  با سهمیه   مطابق  شده و برگزیدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای  نقاط قوت   و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو   راهنمایی

 ارسال گردند.  رباتیک قطب استانی 

  آموزی   دانش  سراهای  پژوهش  امور  و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت  رباتیک  استانی  های  قطب  توسط  مرحله استانی : .  5-2 

گردند. مستندات    می  معرفی  کشوری  اول  مرحله  شرکت در  جهت   استان،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  3  برگ  نمون  اساس  بر  و  استان

 د.نارسال می گرد رباتیکآثار برگزیده به قطب کشوری 

و سایر مستندات به صورت غیر حضوری انجام می    ها  استان  از  در این مرحله، بررسی و ارزیابی آثار ارسالی. مرحله اول کشوری :  5-3

 گیرد. 

مرحله دوم کشوری :5-4 با    .  داوران  )آنالین(  غیرحضوری  اثر  شامل مصاحبه  ارائه  صاحبان  آنها  TDPو  باشد. الزم  توسط    است   می 

زمان در دفاع غیرحضوری )آنالین( شرکت  صورت هماند، به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده آموزانی که در تدوین اثر نقش داشته و به دانش 

 نمایند.

 . خواهد شد یرسانرسمی اطالع  یهاتیسا از طریق وب  ،کشوری مراحلنحوه اجرا و زمان دقیق  تذکر:

 ضمائم : .6

 بازیقوانین طراحی و ساخت اسباب :   1جدول 

 در منزل یا شهربازی باشد.  استفاده قابلبازی و یا سرگرمی اسباب  تواندیم ،وسیله طراحی و ساخته شده  .1

در نحوه عملکرد آن نقش داشته    ،ی است که حالت تعاملی با کاربر برقرار کند و کاربراله یوسبازی منظور از اسباب ،در این مسابقهتذکر: 

 .شودیمآن وسیله باعث سرگرمی کاربر  عملکرد ،باشد ولی در وسایل سرگرمی

 بازطراحی و ساخت یک وسیله که نمونه داخلی یا خارجی دارد، مجاز است.  .2

 استفاده شده باشد.  بازیاسباب  عملکرد اصلیی در سینوبرنامه الکترونیک و   ،حداقل باید دو قسمت از سه قسمت مکانیک .3

در جذابیت بصری یا شنیداری نقش    فقطی که  سینوبرنامه مکانیک و    ،ی الکترونیکهاقسمت در صورت استفاده از هرکدام از    تذکر:

بلوک مستقل در عملکرد    عنوان به و    ردیگیمداشته باشد، امتیاز آن در فرم داوری در قسمت جذابیت شنیداری و بصری مورد ارزیابی قرار  

 .شودی نماصلی شناخته 

 ساخت وسیله جدید مجاز است. جهت بازطراحی و یا ،ی دیگرهای بازاسبابیی از هاقسمت استفاده از قطعات و یا  .4
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الزم نیست حتما از باتری استفاده شود و فقط استفاده    ،طراحی شده باشد  حملقابلبازی  اسباب   عنوانبه وسیله ساخته شده    کهیدرصورت .5

 بیان شود.   TDPولی این مورد باید در  است یکاف جهت ارائه به داوران  آداپتوراز 

در عملکرد اصلی مورد قبول نیست و    بلوک الکترونیک   عنوان بهیی  تنهابه استفاده از باتری و آرمیچر )با گیربکس یا بدون گیربکس(   .6

 استفاده شده باشد. باشد،  ترانزیستور و... ،حسگر، آی سی ؛باید از مدارات الکترونیکی که شامل حداقل یکی از موارد

  ، یسینوبرنامه ی هازبان استفاده از هر نوع پردازشگر )انواع میکروکنترلر، انواع    ،بازیساخت اسباب   در صورت استفاده از پردازشگر در  .7

 کامپیوتر و...( مجاز است. ،رزبری پای

 تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد.  ،در صورت عدم رعایت نکات ایمنی .8

 ... شود، مجاز نیست.  آتش و  ،انفجار ،واکنش شیمیایی استفاده از فرایندهای شیمیایی که منجر به  ، در کاربرد وسیله :1تذکر

 استفاده از هر نوع ساختاری که احتمال آسیب به کاربر داشته باشد، مجاز نیست.  :2تذکر

 . مجاز نیست ،استفاده از هر نوع قطعه تیز و برنده که منجر به آسیب کاربر شود :3تذکر

  گردهمایی و ،  ی اجتماعی، کاتالوگ، پوستر، وبینارهاشبکه )سایت،    ی تبلیغاتیهاکانال داشتن حداقل دو مورد از    ،در قسمت بازاریابی .9

 ست.ا الزامی ،وکارکسب ( درج شده در کانال ارتباط با مشتری بوم ...

اجتماعی  :1تذکر های  با شبکه  بازاریابی  از    ،در صورت  باید  واتس آپهارسانامی پالزاما  از  استفاده  و  استفاده شود  داخلی    ، تلگرام  ، ی 

 مجاز نیست.  ... اینستاگرام و

محتوای تبلیغاتی با مدت فعالیت بیش    5پست و     20شامل حداقل    دکننده یبازدعضو یا    100با حداقل    ،ی اجتماعی بومیهاشبکه   :2تذکر

 از سه ماه مورد قبول است. 

 در صورت بازاریابی با کاتالوگ یا پوستر، نیاز به چاپ آن نبوده و ارسال فایل آن کافی است. :3تذکر

 باشد.   4Aگه ابعاد کاتالوگ یا پوستر، باید به اندازه بر :4تذکر

ی، فیلم و ...( حتما باید محتوا توسط خود تیم تولید شده و شامل  گرافموشن در صورت بازاریابی با محتوای تبلیغاتی )پوستر، تیزر،    :5تذکر

 نماد تیم )لوگو( و نام محصول باشد.

 خودداری شود. ، ی تبلیغاتی محصوالت مشابههالمیفاز ترجمه  :6تذکر

 ثانیه باشد.   60زمان تیزر، موشن گرافی یا فیلم نباید بیشتر از  :7تذکر

ی یا ایجاد کرده باشند ولی  سینوبرنامهکنندگان سایت را  حتما شرکتکه  نیاز نیست    ، در صورت بازاریابی با سایت و یا وبالگ  :8تذکر

 محتوای آن باید توسط اعضای تیم تهیه شده باشد.

 باشد.  د یبازد 100محتوای تبلیغاتی و تعداد بازدید از سایت حداقل  5پست و  20ماه با حداقل  3 حداقل ،مدت فعالیت سایت :9تذکر

مخاطب و تهیه    50یی یا وبینار تبلیغاتی با حضور حداقل  گردهمابرگزاری حداقل سه    ، در صورت بازاریابی با گردهمایی یا وبینار  :10تذکر

 . الزامی استثانیه ای   30شامل خالصه موارد ارائه شده و گزارش تصویری  pdfگزارش در یک فایل 

 مستندات با توضیح کامل ارسال گردد. ،در صورت استفاده از هر روش خالقانه دیگر به جز موارد فوق برای بازاریابی و تبلیغات .10

 استفاده شود. ، طراحی شده یا از یک نشان آماده متناسب با محصول آموزاندانش لوگو( توسط )اد نم .11

 کلیه شئونات اسالمی الزامی است.  در همه موارد بازاریابی رعایت  ،در تهیه محتوای تبلیغاتی .12

نرم  .13 کلیه  به  دسترسی  نحوه  از  اطالع  برنامه جهت  و  و   ،هاافزارها  مسیر  در    نقشه  که  است...  شده  اشاره  آن  به  سایت    ، قوانین  های  به 

src.medu.ir  رسان شادرسانی در پیام اطالع  های  و یا  قطب کشوری رباتیک و یا کانال(robotic_src)  و یا ایتا(robotic_src)   

 مراجعه کنید.
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 بازیطراحی و ساخت اسباب  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان / شهرستان 

  آموزیدانش  سرایپژوهش نام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام تیم

   سرگروه:  آموزاندانش  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    پایه تحصیلی رشته تحصیلی/ 

    تلفن همراه 

    شماره تلفن منزل با پیش 

  بازی مناسب چه رده سنی است؟ اسباب

  شهربازی یا خانگیمناسب استفاده در 

  نام محصول 

  (بازی یا سرگرمینوع محصول )اسباب 

  های اجتماعی مجازی آدرس سایت/ شبکه 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تلفن، تاریخ و امضا   شماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 تلفن، تاریخ و امضا  شماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 

 تلفن، تاریخ و امضا  شماره

 وکار  : بوم کسب  2نمون برگ 

 تاریخ  نام محصول نام تیم وکار کسب بوم مدل 

 شرکای کلیدی  فعالیت های اصلی ارزش های پیشنهادی   ارتباط با مشتریان ی مشتریان هابخش

 منابع اصلی  کانال توزیعی  

 ساختار هزینه  جریان های درآمدی 

آموزان  گیرد. دانش کنندگان قرار میی تکمیل شده در اختیار شرکت ها نمونه وکار و  فرم خام بوم کسب   ، توضیحات تکمیلی، فیلم آموزشی

تا   17بخش  دوم  دوره متوسطه    "کارگاه کارآفرینی و تولید  "  کتاب  توانندیم  ،وکار و شیوه ارزیابیبرای آشنایی بیشتر با مفاهیم بوم کسب 

 را مطالعه نمایند.    27
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 بازیطراحی و ساخت اسباب غیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 

 

 

 

 همگام:  کد ثبت شده اثر در سامانه  :تیمنام 

 تحصیلی:  رشته منطقه/ناحیه: شهر: استان : 

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی آموزان دانش آموز/دانش نام و نام خانوادگی 

    

    

    

 ضریب نهایی  ضریب  امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

 لیست  چک

 رعایت شرایط اختصاصی اثر 
 1 □بلی 

 : ........1ضریب 
 0 □ خیر 

 صورت کاملارسال مستندات به 
 1 □بلی 

 : ........ 2ضریب 
 0 □ خیر 

 ایمنی رعایت نکات 
 1 □بلی 

 : ........ 3ضریب 
 0 □ خیر 

 امتیاز کسب شده  حداکثر امتیاز توضیحات  فنی

  8 بازی با راهنمای استفاده کاربر و بدون خطای عملکرد اسباب انطباق کامل انطباق عملکرد

  12 ( حالت 3امتیاز و حداکثر  4هر حالت )  بازی دارای بیش از یک حالت عملکردی باشد.اسباب تنظیمات قابل تغییر 

 ی سازنهیبهی هاکیتکنی استفاده شده و استفاده از ها، کتابخانهتسلط به کد نویسی  برنامه

 نقشه و روابط استفاده شده در طراحی قسمت مکانیک  ها، فرمول تسلط به  مکانیک    30

 ها ماژول های استفاده شده و انتخاب صحیح قطعات یا تسلط به عملکرد قطعات و ماژول  الکترونیک  

  توضیحات  بازاریابی و تبلیغات 

  10 متناسب با رده سنی کاربر  ،صدا ،استفاده از رنگ، نور جذابیت بصری، شنیداری 

  15 نامه وه یش  به باتوجهوکار تکمیل صحیح بوم کسب وکاربوم کسب

 بازاریابی

،  ی اجتماعی، کاتالوگ، پوستر، وبینارها شبکهی تبلیغاتی )سایت، هاکانال داشتن حداقل دو مورد از 

      نامه وه ی ش و منطبق بر  وکارکسب( درج شده در کانال ارتباط با مشتری بوم ...گردهمایی و 
20  

  2 نماد )لوگو( منطبق بر فرهنگ بومی و ملی 

  3 نام محصول منطبق بر فرهنگ ملی و بومی  

  100 =امتیاز نهایی (امتیاز کسب شده) × ( 3ضریب ×  2 ضریب  ×  1 ضریب) =نحوه محاسبه امتیاز نهایی

 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  ای/استانی/کشوری: .............................نام و نام خانوادگی داور اول منطقه 

 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  ای/استانی/کشوری: .............................نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

   رباتیک کشوری/سرای قطب استانیمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی دانشسراهای کارشناس امور پژوهش 

 تاریخ و امضا 
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 3   یوستپ 

 

 ربات انباردارراهنمای 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی رباتیک ین دوره مسابقات  ل وا

تحصیلی
 1401-1400 رد سال 
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 :  مقدمه .1

  به  را   مسئله  حل  هایفرآیند   و  هامهارت  آموزاندانش   تا  کنندمی  کمک  ،واقعی  دنیای  و  صنعت  با  آن  ارتباط  نحوه   و   نویسی  برنامه  هایتکنیک

  و  ترکوچک  مسائل  به  را   بزرگ  هایچالش   و   ببخشند   وسعت  را   دیدشان  دامنه   تا   آموزدمی  هاآن   به  ،هامهارت  این .  بیاموزند  کاربردی  صورت

 . کنند تقسیم حل قابل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شده در  مشخص  زمانبندی  طبق  و  همگام  سامانه  در  خود  کاربری  پنل  طریق  از  توانند  می  متوسطههای اول و دوم  دوره   آموزان  دانش  تمام

به شماره   آموزی  دانش سراهای  پژوهش  نمایشگاه دستاوردهای  و  پژوهشی  -علمی  جشنواره   دوره   ومینس  برگزاری  بخشنامه  اجرایی  تقویم

 نمایند. نام ثبت  نفره 3تا   2یا تیم  انفرادیصورت  به 1400/ 07/ 20مورخ  361/400

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم  اعضای: تذکر

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

د ن باش  برنامه نویسی نشده آموز  هایی که توسط دانش بدیهی است ربات .  شده باشد   کدنویسی  1و بر اساس جدول  تیم  باید توسط اعضای    ،ربات .1

عهده کمیته داوران   رتشخیص این امر ب. از دور مسابقات حذف خواهند شد ،راهنما بیش از حد راهنمایی و مشاوره باشدو یا مشارکت استاد 

 است.

 ( سانتیمتر باشد. 30*20*20حداکثر ابعاد ربات )طول ، عرض ، ارتفاع( نباید بیشتر از ) ولی ندارد وجود  ربات وزن برای  محدودیتی .2

 ی هستند. اپردازنده مجاز به استفاده از هرگونه  ، زشگر روی رباتکنندگان برای قسمت پرداشرکت .3

تیم ها می توانند از ربات آماده و یا ساخته شده توسط استاد راهنما استفاده کنند، ولی الزم است کد نویسی ربات حتما و به صورت کامل  .4

داشته    ملتسلط کا  TDPربات طبق  کترونیک و مکانیک  التوسط اعضای تیم انجام گرفته شده باشد و همه افراد تیم نسبت به بلوک های  

 باشند. 

شود باید تصویر دوربین  نرم افزاری که برای پردازش تصویر استفاده می  مجاز است.  ،نویسی برای پردازش تصویراستفاده از هر محیط برنامه  .5

 مشخص باشند.   شده داده ص یتشخی هاالمانباید    ،در برنامه نوشته شده  و  صورت کامل نمایش دهدو پیست را به 

 نرم افزار پردازش تصویر باید به طورکامل توسط اعضای تیم نوشته شده باشد.  .6

نباید کد   به هیچ عنواندر مسابقات شرکت کنند ولی    ،تیم های یک منطقه / ناحیه / استان می توانند با ربات هایی با شکل و طراحی یکسان .7

 عهده کمیته داوران است.  رتشخیص این امر ب  مشابه باشد. ،های ربات و برنامه پردازش تصویر آنها

ممکن   ی جهت ارتباط بین ربات و کامپیوتر مجاز است.فای وازیگ بی،    ، استفاده از بلوتوث  .است  میسیب صورت  به   ، ارتباط ربات با کامپیوتر .8

 ها موظف به برقراری ارتباط ایمن بین ربات و کامپیوتر هستند.داشته باشد و تیماست در محیط نویز وجود 

   باشد.  میسیبتواند از طریق کابل و یا  است و ارتباط بین دوربین و کامپیوتر می کنندگانشرکتانتخاب نوع دوربین به عهده   .9

 مگاپیکسل باشد.   5تواند کیفیت دوربین حداکثر می .10

 به طور کامل در آن مشخص باشد.   ،رت عمود و به شکلی باشد که پیستصومحل نصب دوربین به  .11

 صورت یکنواخت انجام گیرد.به  االمکانیحت ،نورپردازی .12

 کلیه مراحل کنترل ربات باید توسط کامپیوتر انجام شود و هر نوع دخالت انسانی ممنوع است.  ،بعد از روشن شدن ربات .13

 درصد خطا داشته باشد. 5کلیه ابعاد در تمام مراحل ممکن است تا  .14

موزی  پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آ  –برگزاری سومین دوره جشنواره علمی    به شرایط عمومی بخشنامهتذکر:  

 توجه شود. 1400/ 07/ 20مورخ  361/400به شماره 



 (   21صفحه ) 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسال، به همراه اصل اثر کد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام   CD یا DVD قالب  در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

   PDF  قالب  در شده  تکمیل  1 برگ نمون .1

 PDFتکمیل شده در قالب    2نمون برگ  .2

 در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. آن توسط قطب کشوری . نمونه TDP  (Team Description Paper)یا    مقاله توصیف تیم .3

 مکانیک، نقشه الکترونیک )شماتیک(، مدارچاپی  طراحی ،کد پردازنده ربات :مستندات علمی شامل .4

 ... و مورداستفاده ی  هاکتابخانه  ،پردازش تصویر به همراه فیلم کوتاه روش نصب و استفاده با توضیح کامل رنامه فایل اصلی ب .5

 تصویر ضبط شده از مانیتور و روند اجرای برنامه پردازش تصویر در حین رکوردگیری .6

  عنوان   با   اینوشته   باید  ارسالی  فیلم  در  .(سازی تا ساختاز شبیه )  ربات   ساخت  و  طراحی  روند  از   ایدقیقه   4تا    2فیلم  صورت  گزارش تصویری به  .7

   .باشد شده  نوشته  4A  کاغذ یک روی  برداریفیلم  روز و  و تاریخ   "لیگ ربات انباردار -رباتیک کشوری  مسابقات دوره  اولین "

 ثانیه نمایش داده شود.    5تا  3به مدت  1نمون برگ در ابتدای فیلم باید تصویر  تذکر:

 ویرایشهیچگونه  بدون    ،و طبق الگوی معرفی شده از قطب کشوری رکوردگیری مطابق با قوانین و  ربات اختصاصی  شرایط کردن چک فیلم .8

 د. ند و کیفیت الزم را برای بازبینی و بررسی، داشته باشنباش واضح   هافیلم: 1تذکر 

 ،کوردگیریرجایی دوربین اتفاق نیفتد و کل پیست در تمام مدت  و جابه   ثابت باشد  ،برداریدوربین از ابتدا تا انتهای فیلم  موقعیت  :2تذکر  

 مشاهده باشد. قابل

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در    رباتیکدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

  داوری  2  نمون برگ  اساس  پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر  بوسیلهموعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله  

یند  آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  سهمیهبا    مطابق  شده و برگزیدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    راهنمایی

 . ارسال گردند رباتیک قطب استانی 

  سراهای  پژوهش  امور  و پیگیری   نظارت  محترم   کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک  استانی  های   قطب  این مرحله بوسیله . مرحله استانی :  5-2 

  می   معرفی  کشوری   اول  مرحله  شرکت در  جهت  استان،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  2  برگ  نمون  اساس  بر  و   استان   آموزی  دانش

 د.نارسال می گرد رباتیکگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

و سایر مستندات به صورت غیر حضوری انجام می   ها  استان  از  ارسالیدر این مرحله، بررسی و ارزیابی آثار  . مرحله اول کشوری :  5-3

 گیرد.

باشد. الزم است  میتوسط آنها    TDPو ارائه  شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر  . مرحله دوم کشوری :  5-4

)آنالین(    زمان در دفاع غیرحضوریصورت هم اند، به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده آموزانی که در تدوین اثر نقش داشته و به دانش 

 به این مرحله با نظارت داوران کشوری انجام شود.  افتهیراه های ممکن است رکوردگیری مجدد از تیم  ،شرکت نمایند. در این مرحله

 . خواهد شد یرسانرسمی، اطالع  یها تیساکشوری از طریق وب  مراحلنحوه اجرا و زمان دقیق : 1تذکر

به   :2تذکر است  انجام می شود. مصاحبه، ممکن  اجرایی، مصاحبه  تمام مراحل  نظارت صورت  در  با  اجرای عملی، رکوردگیری مجدد  چالش 

 و پاسخ و یا ترکیبی از همه موارد باشد. پرسش  داوران،
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 ضمائم : .6

 قوانین ربات انباردار:   1جدول 
 .سانتیمتر است 200*180سازی است. ابعاد پیست  قابل پیاده  ،سفید و یا بنر سفید  mdfپیست بر روی چوب  .1

متر از جنس چسب برق و یا برچسب سیاه بوده که محدوده زمین  سانتی 4یک خط سیاه به عرض  ،سانتیمتری از لبه پیست 15 موازاتبه  .2

 .کندی ماصلی را مشخص 

به استفاده از  کنندگان است و تیم شرکت بر عهده   ،های زمینشناسایی ربات و تمایز آن از نشان .3 ی بر روی ربات  گذارنشانه ها مجاز 

 هستند. 

 خطا(  ، عدم رعایت) آموز روشن شود و از حالت سکون شروع به حرکت کند.حتما با کلید و توسط دانش  ،ربات باید در ابتدای مسیر .4

 را انجام دهد. خود  تیمأموردقیقه فرصت خواهد داشت  7ربات حداکثر ، بعد از روشن شدن .5

 خطا( ،)عدم رعایت  گوشه چهارم پیست است که در آن نشان رنگی وجود ندارد. ، محل شروع اولیه ربات .6

ی مشخص  هامکان د که ربات باید آنها را به  نسانتیمتر از هم وجود دار  25سبز، آبی به فاصله حداقل    ،ی قرمزهارنگ استوانه با    3در پیست   .7

منتقل کند. فقط در صورتی انتقال صحیح خواهد بود که استوانه    و از جنس برچسب  4Aقریبی کاغذ  به ابعاد ت ،شده با همان رنگ

 در محوطه رنگی و بدون واژگونی قرار گیرد. ،صورت کاملبه 

 گیرد.کنندگان قرار می... در اختیار شرکت ابعاد و   ها،استوانه کردندرست نحوه : 1تذکر

داور باید    ،واژگون شدن استوانه باعث کسر امتیاز خواهد شد. بعد از واژگونی  ،ی مشخص شده هامحلبه    هااستوانه در هنگام حمل  :  2تذکر

 استوانه را به محل اولیه قرارگیری بازگرداند و یک عالمت ضربدر در قسمت واژگونی فرم داوری لحاظ کند.

 جا جابه فقط یک استوانه باید  ،ولی در هر بار انتقال( )امکان هل دادن هم وجود دارددلخواه است  به  ،و انتقالانتخاب روش حمل  :3تذکر

 شود.

 صورت تصادفی بر روی پیست تغییر کند.ها بهبه تشخیص داور ممکن است مکان استوانه  ،در هر مرحله :4تذکر

گر آن استوانه واژگون نشود، خطای واژگونی در  حتی ا  ؛اگر ربات با استوانه دیگری برخورد کند  ،در هنگام حمل یک استوانه  :5تذکر

 نظر گرفته شده و استوانه در حال حمل نیز به محل اولیه برگشت داده خواهد شد. 

 ی داشته باشد. اجداگانه ممکن است یک استوانه با رنگی به جز موارد داخل زمین اضافه شود و قوانین    ،در مرحله مصاحبه کشوری  :6تذکر

اگر استوانه در اختیار ربات نباشد فقط    ،در صورت برخورد با آن  .ربات نباید با خط سیاه حاشیه زمین برخورد کند  ،در زمان مسابقه .8

هم    ، اگر استوانه در اختیار ربات باشد.  گرددیبازمسرگروه به منطقه شروع    شود و ربات توسطخطای لمس خط در نظر گرفته می

 شود.  ربات به مرحله شروع و استوانه به محل اولیه منتقل می  ،صورت  ن یاکه در    ؛ شود و هم لمس خطامتیاز واژگونی استوانه لحاظ می 

با    رنگهم   ریغورود ربات به محدوده رنگی هم رنگ با استوانه بالمانع است ولی در صورت ورود به محوطه    ،هادر هنگام حمل استوانه  .9

خطای واژگونی در نظر گرفته   ،و اگر دوباره با استوانه خارج شود دهد یماگر استوانه را در مکان قرار دهد امتیاز را از دست  ، استوانه

 شود.می

،  کند. اگر داور مسابقه موافقت کند(  lack of progress" )عدم پیشرفت "تواند تقاضای سرگروه تیم می ،در هر قسمت از مسابقه .10

 مطابق جدول داوری اعمال خواهد شد.  ، شود و امتیازربات توسط سرگروه به نقطه شروع برگشت داده می

ز دوربین و یا آینه بر روی ربات نیستند و پردازش تصویر  مجاز به استفاده ا  هام یتاستفاده از انواع سنسور بر روی ربات آزاد است ولی   .11

 خطا(  ،عدم رعایت) فقط باید توسط دوربین باالی پیست و برنامه روی کامپیوتر انجام شود.

 نخواهد شد.   داشتهنگه دخالت داور باشد، زمان مسابقه  در هر قسمت که نیاز به  .12

 ربات و تصویر اقدام نمایند. ، جهت کالیبراسیون رنگ توانندیمدقیقه  10به مدت  ، قبل از روشن شدن ربات هامیت .13

به عنوان امتیاز اصلی در نظر گرفته می    ، رکوردگیری با دو چینش متفاوت استوانه ها انجام خواهد شد که میانگین امتیازی دو چینش .14

 تیم ها قرار خواهد گرفت.   توسط قطب کشوری در اختیار ،شود. مختصات مکان قرارگیری هر دو چینش
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نرم  .15 به کلیه  از نحوه دسترسی  برنامه جهت اطالع  اشاره شده است  نقشه مسیر و  ،هاافزارها و    های   به سایت  ،... که در قوانین به آن 

src.medu.ir  رسان شاد  رسانی در پیاماطالع های  یا قطب کشوری رباتیک و یا کانال    و(robotic_src)  و یا ایتا(robotic_src) 

 مراجعه کنید.

 

 فرضی قرار داده شده است. ، عکس زیر یک نمونه  از پیست است. مکان استوانه ها و رنگ ها

 
 
 

 ربات انباردار : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان / شهرستان 

  آموزیدانش  سرایپژوهش نام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  تیم:نام 

   سرگروه:  آموزانآموز/دانشدانش  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    پایه تحصیلی رشته تحصیلی/ 

    تلفن همراه 

    شماره تلفن منزل با پیش 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تلفن، تاریخ و امضا شماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 تلفن، تاریخ و امضا شماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 

 تلفن، تاریخ و امضا شماره

 

 

 

  



 (   24صفحه ) 

 ربات انباردار: داوری غیرحضوری 2نمون برگ 

 

 همگام:  کد ثبت شده اثر در سامانه  نام تیم:

 تحصیلی:  رشته منطقه /ناحیه:  شهر: استان : 

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی دانش آموز/دانش آموزان نام و نام خانوادگی 

    

    

    

 ضریب نهایی  ضریب  امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

 لیست  چک
 رعایت شرایط اختصاصی اثر 

 1 □بلی 
 : ........1ضریب 

 0 □ خیر 

 صورت کاملارسال مستندات به 
 1 □بلی 

 ........ : 2ضریب 
 0 □ خیر 

 و انجام ماموریت بدون خطا  طی کامل مسیر خطا
 1                □ بلی 

 : ........ 3ضریب 
 0 □ خیر 

 امتیاز حمل به مکان درست تعداد واژگونی  استوانه

 قرمز 
  □ خیر  □بلی         چینش اول

  □ خیر  □بلی         چینش دوم 

 آبی
  □ خیر  □بلی         چینش اول

  □ خیر  □بلی         چینش دوم 

 سبز 
  □ خیر  □بلی         چینش اول

  □ خیر  □بلی         چینش دوم 

 لمس خط 
  □ خیر  □بلی            چینش اول

  □ خیر  □بلی            چینش دوم 

عدم  
 پیشرفت 

  □ خیر  □بلی            چینش اول

  □ خیر  □بلی            چینش دوم 

 میانگین زمان:  چینش دوم: چینش اول : زمان طی شده)ثانیه/دقیقه( 

  7/0=ضعیف  8/0=متوسط  1=خوب TDPو ارائه  5تعریف مصاحبه در بخش  بهباتوجه : TDPامتیاز مصاحبه و ارائه 

 امتیاز  0حمل حمل اشتباه یا عدم                   امتیاز 400حمل صحیح  امتیاز حمل استوانه : 

متیاز حمل استوانه قرمز+ ا) –( 200×تعداد عدم پیشرفت) -(50×تعداد لمس خط) -(100×))تعداد واژگونی کل   =نحوه محاسبه امتیاز هر چینش

 ضریب مصاحبه() ×( 3ضریب × 2 ضریب × 1 ضریب)  ×((زامتیاز حمل استوانه آبی+ امتیاز حمل استوانه سب

 منفی شود.  ،رکورد زمانی کمتر برنده خواهد بود.ممکن است امتیاز هر رکورد ، امتیاز بین دو تیمدر صورت یکسان شدن 

 امتیاز چینش دوم :  امتیاز چینش اول :

 =)گرد شده به باال(  100بر حسب  امتیاز نهایی 
 امتیازچینش  اول+امتیازچینش  دوم 
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 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  ای/استانی/کشوری: .............................منطقه نام و نام خانوادگی داور اول  

 .....................   :...................... امضا  :شماره تماس  .......................  :مدرک تحصیلی  .............................ای/استانی/کشوری:  نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

   رباتیک کشوری/سرای قطب استانیمدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی سراهای دانشکارشناس امور پژوهش 

 تاریخ و امضا 




