نمايشگاه اختراعات و ابتکارات ( ساخت سازه هاي خالقانه )
مقدمه
طراح يا مخترع با مشاهده ي نيازي در پيرامون خود ،به تالش و تكاپو در آمده و به دنبال راه حلي براي برطرف كردن آن بر
مي آيد .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 كه وي با « دانش فرآيند حل مسئله » آشناست و توانايي انجام « فعاليت تيمي » را دارد ،بنابراين مي تواند
طرح مورد نظر خود را به 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 قرار
دهند.

هدف از برگزاري اين مسابقه
با توجه به اين كه فعاالن در زمينه رباتيك ،در طراحي و ساخت ربات هاي غير مسابقه اي هم فعاليت دارند ولي در هيچ
مسابقه اي مجال 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 چون قوانين مشخصي براي الويت بندي تيم ها وجود ندارد  ،نفرات برگزيده با نظر هيئت داوران
انتخاب خواهند شد و تصميم نهايي (( تصميم كميته داوري )) مي باشد.

شرايط سني
اين مسابقه براي دانش آموزان مقطع دبستان دوره دوم آزاد مي باشد.

ويژگي هاي ربات

 قطعات استفاده شده در ساخت قسمت هاي اصلي ربات مانند شاسي و مكانيزم هاي راه اندازي بايد الزاما از قطعات آريانا باشد.
 تيم ها مي توانند عالوه بر قطعات آريانا از قطعات ديگر در ساخت ربات خود استفاده كنند.
 الزم به يادآوري است در اين مسابقات طرح بايد از ويژگي نوآوري و كاربردي بودن برخوردار باشد و هر گونه طرحي به عنوان
خالقيت قابل قبول نيست.

نحوه برگزاري مسابقه

 تيم مي تواند شامل يك يا دو نفر به عنوان اعضا باشد.
 اين مسابقات در دو روز برگزار خواهد شد.
 در اين مسابقه به هر تيم ميزي اختصاص داده مي شود كه ربات خود را در آن محل قرار داده  ،داوران از ربات ها بازديد نموده
و تيم ها بايد قادر به پاسخگويي سواالت داوران در مورد ربات ساخته شده و دفاع از طرح خود باشند.

معيارهاي امتياز داوري

 ارائه ايده هاي نو و قابل اجرا
 كاربردي بودن طرح
 ارائه طرح هاي صنعتي
 رعايت اصول ساخت مكانيكي ربات
 غرفه آرايي(هر تيم مي تواند متناسب با محتواي طرح خود ،غرفه خود را جهت جذب بازديدكنندگان و داوران طراحي كند.
 پوستر ( محتواي علمي پوستر از ديد داوران داراي امتياز ويژه مي باشد) .

چارت سازماني
-1تيم ها بايد قبل از شروع مسابقات و در زمان تعيين شده ثبت نام نمايند.
 -2فرايند ثبت نام شامل  :پيش ثبت نام ،ارسال مدارک فني مطابق فايل نمونه ،دريافت تاييديه از كميته برگزاري مسابقات،
ثبت نام نهايي و پرداخت هزينه مي باشد.
 -3بررسي فني ربات ها در زمان تعيين شده و توسط كميته برگزاري مسابقات انجام خواهد شد.
 -4قوانين مسابقات ممکن است تا يك هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند .مسئوليت هر گونه بي اطالعي از
قوانين جديد بر عهده تيم ها خواهد بود.
 -5تصميم نهايي در مورد هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به عهده داور و كميته برگزاري مسابقات
خواهد بود.
 -6هر گونه اعتراضي بايد در طول اجراي مسابقه و يا بالفاصله بعد از پايان مسابقه به داور گزارش شود ،به
شکاياتي كه بعد از اين زمان اعالم شود ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7در هر صورت تصميم نهايي به عهده داور و بر اساس قوانين كميته برگزاري مسابقات خواهد بود.

 -8نحوه تعيين تعداد تيم هاي برتر براي اهدا تنديس مسابقات و جوايز به صورت جدول زير مي باشد:
تذكر مهم :تيم ها توجه داشته باشند براي تيم هاي برتر يك تنديس و جايزه نقدي در نظر گرفته مي شود و نه
براي تك تك اعضاي تيم.
 -9در صورتي كه تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ به  6تيم برسد ،آن ليگ برگزار خواهد شد.
تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ

تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز

 6-3تيم

 1نفر برتر

 11-7تيم

 2نفر برتر

 31-11تيم

 3نفر برتر

 01-31تيم

 0نفر برتر

61-01

 5نفر برتر

 61تيم به باال

 7نفر برتر

