


مسابقه ماموریت ممکن )سّری(
 مقدمه

ایــن مســابقه بــا ایجــاد فضایــی زنــده و جــذاب ســعی دارد تــا کارآمــوزان بــا اســتفاده از قــوه خالقیــت خــود و مطالــب علمــی کــه آموختــه 
انــد راه حلــی بــرای انجــام ماموریتــی کــه پیــش رو دارنــد، پیــدا کننــد.

شرایط سنی
این مسابقه برای کارآموزان مقاطع تحصیلی ششم به باال )دبیرستان دوره اول و دوم( آزاد می باشد.

نحوه برگزاری مسابقه
• در این مسابقه موضوع رقابت تا روز مسابقات به صورت محرمانه می ماند.

• در روز مســابقه موضــوع رقابــت و قوانیــن آن بــرای دانــش آمــوزان عنــوان شــده و تیــم هــا فرصــت دارنــد در زمانــی کــه بــرای آن هــا تعییــن 
مــی شــود، ربــات خــود را بســازند.

• این مسابقه طی دو روز برگزار می شود.
• در روز اول ربــات هــا توســط تیــم هــا ســاخته شــده و در پایــان روز ربــات هــا توســط داوران تحویــل گرفتــه مــی شــود. در روز دوم مســابقه 

بیــن تیــم هــا برگــزار شــده و تیــم هــای برتــر انتخــاب خواهنــد شــد.
• در این رقابت تیم ها حتما به صورت دو نفره شرکت کنند.

تجهیزات مورد نیاز 
- همه تیم ها تجهیزات زیر را همراه داشته باشند.

• بسته smart آریانا
• تعداد موتور قابل استفاده 4 موتور با تعداد دورهای مختلف

• برد راه انداز و آداپتور 12 ولت، 2 آمپر
•  تیــم هــا در زمــان اجــرای مســابقات در محوطــه مخصــوص قرنطینــه شــده و اجــازه خــروج از منطقــه تعییــن شــده و کمــک گرفتــن از 

مربیــان یــا اعضایــی غیــر از هــم تیمــی هــای خــود را ندارنــد.
•  داشتن ریموت کنترل بی سیم برای تیم ها الزامی می باشد.

پارامترهای امتیاز داوری
• کارتیمی

• استفاده از مکانیزم ها در پیاده سازی طرح 
• رعایت اصول ساخت، در پیاده سازی طرح ها 

• خالقیت در ساخت

چارت سازمانی 
1-تیم ها باید قبل از شروع مسابقات و در زمان تعیین شده ثبت نام نمایند.

2- فراینــد ثبــت نــام شــامل : پیــش ثبــت نــام، ارســال مــدارک فنــی مطابــق فایــل نمونــه، دریافــت تاییدیــه از کمیتــه برگــزاری مســابقات، 
ثبــت نــام نهایــی و پرداخــت هزینــه مــی باشــد.

3- بررسی فنی ربات ها در زمان تعیین شده و توسط کمیته برگزاری مسابقات انجام خواهد شد.
4- قوانیــن مســابقات ممکــن اســت تــا یــك هفتــه قبــل از روز مســابقات بــه روز شــوند. مســئولیت هــر گونــه بــي اطالعــي از قوانیــن جدیــد 

بــر عهــده تیــم هــا خواهــد بــود.
5- تصمیم نهایی در مورد هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به عهده داور و کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود.

6- هــر گونــه اعتراضــی بایــد در طــول اجــرای مســابقه و یــا بالفاصلــه بعــد از پایــان مســابقه بــه داور گــزارش شــود، بــه شــکایاتی کــه بعــد از 
ایــن زمــان اعــالم شــود، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

7- در هر صورت تصمیم نهایی به عهده داور و بر اساس قوانین کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود.
8- نحوه تعیین تعداد تیم های برتر برای اهدا تندیس مسابقات و جوایز به صورت جدول زیر می باشد:

تذکــر مهــم: تیــم هــا توجــه داشــته باشــند بــرای تیــم هــای برتــر یــک تندیــس و جایــزه نقــدی در نظــر گرفتــه مــی شــود و نــه بــرای تــک تــک 
ــای تیم.   اعض

9- در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده در هر لیگ به 6 تیم برسد، آن لیگ برگزار خواهد شد.


