تیمهای انتخاب و دعوت شده به لیگ رباتهای نمایشی در دو بخش دانشآموزی و دانشجویی میبایست
دستورالعملهای زیر را اجرا نموده و به قوانین ذکر شده عمل نمایند:


در زمان مقرر شده از طریق سامانهی مسابقات باید اقدام به ثبت نام و پرداخت هزینه نمایند.



قوانین مسابقات ممکن است تا قبل از روز مسابقات به روز شوند .مسئولیت هرگونه بیاطالعی از
قوانین جدید برعهدهی گروههای شرکتکننده خواهد بود.



یک عدد پوستر در سایز و  A2یک استند شامل معرفی ظاهری و فنی ربات و نقاط قوت آن در



زمینه طراحی و عملکردی که طرح را از دیگر طرحها متمایز میکند و همچنین یک فیلم حداکثر
 120ثانیهای از عملکرد در زمان انجام تست اولیه به کمیته فنی و هیات داوران تحویل داده شود.
اعضاء تیمها در تمام طول برگزاری نمایشگاه باید جهت پاسخگویی به سواالت بازدیدکنندگان در
غرفه های خود حضور داشته باشند.



در زمانی که توسط کمیته برگزاری مسابقات مشخص می گردد ،هر تیم زمانی حدود  15دقیقه
جهت ارائه طرح و معرفی ربات خود با استفاده از نرم افزار  power pointو  5دقیقه جهت
نمایش عملکرد ربات در اختیار دارد .حضور در این سمینار برای تمامی تیمها الزامی است .همچنین
ارائه دهنده بایستی به سئواالت داوران و شرکت کنندگان در انتهای سمینار پاسخ بدهند.
پاسخگویی صحیح به سواالت در سمینار از معیارهای داوری است ..فزایش زمان نمایش بنا به
درخواست هر تیم تنها با موافقت هیات داوری امکان پذیر خواهد بود.



هر تیم باید یک روبات منحصر به خود را داشته باشد .تیم ها مجاز به استفاده مشترك از یک روبات
نیستند.



مسئولیت صحت اسناد و مدارك ارایه شده از لحاظ مالکیت فکری و فیزیکی ،اخالق حرفه ای و
تحقیق و  ...به عهدهی تیمهای شرکتکننده میباشد .در صورتی که عدم صحت مدارك و
مستندات تیم ها برای هیات داوران محرز شود ،تیم مربوطه با نظر کمیته فنی و هیات داوران از
مسابقه حذف خواهند شد.

امتیاز بندي مسابقات:
معیار انتخاب تیمهای برتر شرکتکننده بر حسب امتیاز کل از  100امتیازمی باشد .موارد امتیازبندی
مسابقات در ادامه آورده شده است:
)1

بررسی طرح توسط هیات داوران ( 50امتیاز(
 oایدة طرح
 oمقایسه با نمونههای مشابه داخلی و خارجی
 oنوآوری ،خالقیت و ابتکار در تولید و ساخت
 oاثربخشی طرح در صنعت و جامعه )میزان مفید بودن طرح(
 oمعیارهای طراحی و روند ساخت
 oقابلیت ساخت و اجرا وکارایی طرح اجرا شده)میزان موفقیت تیم در ساخت طرح(
 oکاربردها
 oصرفه اقتصادی
 oمشخصات ظاهری )زیبایی ،استحکام و) ...

)2

گزارش فنی و مستند سازي ( 15امتیاز(
o
o
o
o

)3

ارائه و توضیح نقشه های ساخت
نقشه های فنی الکترونیکی
نقشه های فنی مکانیکی
کیفیت پوستر ،فیلم ها و عکسهای ربات

ارائه علمی( 35امتیاز)
o
o
o
o

قدرت علمی در ارائه دستاوردهای طرح
پاسخگویی به سواالت داوران
مدیریت زمان
نحوه ی ارائه در نمایشگاه

بخشهای مسابقات روباتهای نمایشی (دانشآموزی-دانشجویی):
با توجه به بررسیهای کارشناسی و به منظور بهبود سطح مسابقات ،ساختار مسابقات به شرح زیر تدوین و
پیاده خواهد شد:
 )1بخش موضوع مشترک :زمینه اصلی در این بخش طراحی و ساخت محصوالت رباتیک ،اتوماسیون
و هوش مصنوعی در حوزههای پزشکی ،اسباببازیهای هوشمند ،ورزش و آموزش میباشند.

 )2بخش موضوع آزاد :در این بخش از مسابقات شرکتکنندگان مجاز به طراحی و ساخت هرگونه
تجهیزات رباتیک و هوش مصنوعی خواهند بود .الزم به ذکر است که محدودیتی در ارائه پروژههای
مختلف دانشآموزان و دانشجویان در این بخش با توجه به محصول نهایی وجود نخواهد داشت و
هدف طراحی ،ساخت و ارائه محصوالت هوشمند در تمامی حوزهها است.

