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ی  که   آفریدند   بسیاری   افتخارات   نیز،  دانش  و  علم  اهی محیط   رد  بسیجی   فرهنگ از   ربخوردار   »جواانن  ر  آشتیانی شهیدکاظمی  و  ای هسته   شهدا  « .هستند  آانن   جمله  از   رویان  مؤسسه  بنیانگذا

 « العالی   مدظّله   »    رهبری   معظم   مقام 

ژپوهشی ژپوهش سرااهی دانش آموزی  -علمیچهارمین  دوره جشنواره   

 رباتیک و هوش مصنوعیبقات سادوره م دومین   

تحصیلی 
 1401-1402سال 



 

 (   1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه : 

ی انسانی  هاتی محدوددر به ثمر رساندن اهدافی دارد که    کننده ن ییتعی علوم نقش  هاشاخه اغلب  در  یک علم پیشرو،   عنوان به رباتیک و هوش مصنوعی  

انجام    ،یوربهره باعث افزایش    توانندیمی  زیربرنامهی در  ریپذانعطاف و سیستم های هوشمند به دلیل    هاربات  .مانع از به سرانجام رسیدن آنها شده است

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

خودباوری و ارتقای توانمندی    ه یروحهایی مبتنی بر هوش مصنوعی، باعث ایجاد  ریزی پروژه هوش مصنوعی و توانایی ساخت و طراحی ربات و یا طرح

 شود.آنها می 

 ب ـ اهداف : 

 کاربردی و  عملی  هایفعالیت و  نظری دانش تلفیق .1

  فنی  یهامهارت  زمینه در آموزاندانش یهات یخالق  و  هااستعداد شناسایی  .2

 صنعت   هایچالش حل و  روز یها یفناور ارتقای جهت و هوش مصنوعی، رباتیک با آموزاندانش آشنایی  .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

مطابق تقویم اجرایی ،  دید استان  بر اساس شرایط و صالح  حضوریغیربه صورت حضوری و    ؛استانی  و  منطقه ای  مرحله  دومسابقات در  این   .1

مورخ   418/400به شماره    شهید کاظمی آشتیانی()طرح    شیوه نامه اجرایی برنامه ها و رویداد های کیفیت بخشی مدارس متوسطه  8مندرج در بند  

  مبتنی   های  گرایش  باو  پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی    –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمی    18/10/1401

 می گردد. برگزارآفرینی  کار مهارت و پژوهش، آموزش، ترویج، بر

نحوه  سایت   .2 مسابقات،    شرکت  نام   ثبت و  از  دوره  این  پژوهشمتعاقبا  کنندگان  کانال رسمی  آموزی   از طریق  دانش  شاد     سراهای  ملی  شبکه  در 

https://shad.ir/pajouheshsara  .اعالم می گردد 

توسط پژوهش سرای دانش آموزی   ،بخشنامه این  7تا    1شماره  راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های    5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش   .3

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

 گردد. می برگزارجدول ذیل،  

  نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این  7تا    1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره    5مرحله استانی مسابقات وفق بخش   .4

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

 .گردد می تعیین شده در جدول ذیل، برگزار سهمیه و 

 فردی /گروهی  گرایش مسابقه  ردیف 
دوره دوم  

 ابتدایی 

دوره اول  

 متوسطه

دوره دوم  

 متوسطه نظری 

دوره دوم متوسطه فنی  

 و حرفه ای و کاردانش 
 راهنما

 1پیوست - - 5 نفره  3ا ت 2انفرادی یا تیم  زیست ربات امدادگر محیط  1

 2پیوست 5 5 - نفره  3ا ت 2انفرادی یا تیم  با آردوینو  نشانربات آتش  2

 3پیوست 5 5 - نفره  3تا  2انفرادی یا تیم  بازیطراحی و ساخت اسباب  3

4 
ی پایتون  س ینوبرنامه  

 با رویکرد حل مسئله 
 4پیوست - 5 - نفره  3تا  2انفرادی یا تیم 

ی  س ینوبرنامه 5  

 مبتنی بر هوش مصنوعی 
 5پیوست 5 - - نفره  3تا  2انفرادی یا تیم 

 6پیوست مستند بر گرایش استانی  نفره  3تا  2انفرادی یا تیم   گرایش استانی  6

 7پیوست 5 - - - نفره 5تا  3تیم  رباتیک هنرجویی    7



 

 (   2صفحه ) 

 :مسابقات شرایط عمومی ـ  ت
   ارائه آثار متفاوت، مجاز به شرکت در بیش از یک گرایش از مسابقات می باشد. تیم به شرط  هر .1

پژوهشی    – را تنها در یکی از مسابقات چهارمین دوره جشنواره علمی  مشخص  اثر  یک  کننده در مسابقات متعهد می شوند که  اعضای تیم شرکت  .2

جشنواره  پژوهشی و    -علمیدر مسابقات جشنواره  استانی یا کشوری  که در سنوات قبل موفق به کسب رتبه    اثریشرکت دهند. همچنین از ارسال  

 د.مورد ارزیابی قرار نمی گیر استانیدر مرحله حذف شده و   اثر مربوطهخودداری شود. در صورت عدم رعایت،   ،شده اند نوجوان خوارزمی

  با عنایت به ماهیت ترویج کار گروهی در مسابقات، مقتضی است تمامی اعضای تیم در کل فرآیند مسابقه شرکت کرده و بر نحوه ی انجام کار و  .3

 ، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعایت این موضوع، موجب کسر نمره برای تیم می شود. همطالب علمی مربوطارائه 

عالیت های آزمایشگاهی در واحدهای آموزشی و پژوهش سراهای دانش آموزی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات  از آنجا که اشاعه و بهبود ف .4

پوشش و لباس دانش آموزان دختر و  رعایت    ؛لذا  .بوده و آثار گردآوری شده جهت استفاده دانش آموزان کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد

 ، ضروری می باشد.آئین نامه اجرایی مدارس و تبصره آن در 85ماده وفق پسر شرکت کننده در جشنواره 

لذا؛    .گردد  می  قطب کشوری و پژوهش سراهای فعال استانها اعالم و برگزار  توسط  گرایش،   تفکیک  به  رایگان  آموزشی  های   دوره ها و کارگاه  .5

رباتیک و هوش    شاد کانال  مراجعه به  ی بهره مند گردند یا با  عضویت در پژوهش سرای محل تحصیل از دوره های آموزشتوانند با  آموزان میدانش 

 ایند. محتواهای علمی را دریافت نم ،مصنوعی

 می باشد.ها بر عهده کمیته فنی استان  ، رکورد گیریداوری یا  نیاز به ارسال فیلم نیست و نحوه  ،در صورت برگزاری حضوری مسابقات .6

 دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناسبا هماهنگی    رباتیک و هوش مصنوعیقطب کشوری    ؛در داوری مرحله استانی مسابقات .7

 د.وند اجرای برخی از گرایش ها نظارت می نمایبر ر  ذیلو مطابق با نمون برگ ، به عنوان ناظر  استان آموزی

 دانش سراهای پژوهش امور پیگیری  و نظارت  دبیرخانه راهبری کشوری الکترونیک با هماهنگی کارشناس  ؛7گرایش  در داوری مرحله استانی   .8

 استان، به عنوان ناظر و مطابق با نمون برگ ذیل بر روند اجرای برخی از گرایش ها نظارت می نماید. آموزی

 در مرحله استانی بر داوری  نظارت نمون برگ 

 اثر در سامانه : کد ثبت شده   عنوان اثر : 

 :  زمان اجرای داوری :   گرایش استان : 

 10 8 6 4 2 موضوع ارزیابی
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 10  × 1      ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از حداکثر زمان دفاع .1

 30  × 3      نجام اثرراستی آزمایی روش ا .2
 30  × 3      طرح سواالت علمی و تخصصی مبتنی بر اثر ارائه شده  .3

 20  × 2      طرح نقدهای سازنده و بیطرفانه  .4

 10  × 1      در زمان دفاعتعامل داوران و توجه به عدم مشارکت استاد راهنما  .5

 100  جمع امتیاز نهایی 

 .............. امضا : ................. .......... ............  شماره تماس : ....................... مدرک تحصیلی : ........................: ...............  کشوری اول ناظرنام و نام خانوادگی 

 ................ امضا : ................. .....................  شماره تماس : ..... ..... ..... ........... مدرک تحصیلی : ............ ........: ...............کشوری  دوم   ناظرنام و نام خانوادگی 

 نام و نام خانوادگی  

 سرای دانش آموزی  مدیر پژوهش

   رباتیک و هوش مصنوعیقطب استانی 
 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان
 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 دبیر علمی قطب کشوری 

 رباتیک و هوش مصنوعی 
 

 تاریخ و امضا 



 

 (   3صفحه ) 

و  از آثار شرکت کنندگان  وزارت  معاونت آموزش متوسطه  برداری  نسبت به هرگونه بهره   موافقت و رضایت اعضای تیمشرکت در مسابقه به منزله   .9

 ، می باشد.گان آثاربا ذکر نام تولید کنند  نشر آنها

  پژوهش سراهای دانش آموزی و   رباتیک و هوش مصنوعیقطب کشوری    ، توسطهمکاران  علمی ویژه   های   ارتقای توانمندی  آموزشی  های  دوره  .10

 گردد.  می استانی اجرا قطب های 

(، 1400/    05/    10  کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ  41  جلسه  مدارس )مصوب  اجرایی  نامه  آیین  104  ماده   به استناد تبصره  .11

  ارائه   و   پژوهشی   -   علمی  جشنواره  کشوری و  استانی  مرحله   در   آنان  موثر   حضور  و  آموزیدانش   سراهایپژوهش   در   آموزاندانش   فعالیت   و  عضویت

 باشد. داشته  سهم دوم  و  اول هاینوبت  مستمر ارزشیابی نمره   تعیین در تواند می  مربوطه، معلم تایید  با  اثر

استان  بر و  استان    سطح  در   مسابقات  منتخبین .12 برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره  دبیرخانه  برای  )   .گیرند  می  قرار  تقدیر   مورد   ،اساس مصوبات 

 نیز تقدیرنامه / گواهی اهدا خواهد شد.(  7راهنمای تیم های برتر در گرایش پیوست  هنرآموزان

ت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان می توانند پس از پایان داوری استانی، تعدادی  رجهت دریافت تاییدیه علمی، کارشناس نظا .13

رباتیک و  به قطب کشوری  به همراه مستندات کامل هر یک از آثار، جهت ارزیابی    با نامه رسمیهر گرایش را    شایسته تقدیر علمی آثار منتخب  از  

برای آثار مورد تأئید  . ارسال نمایند  اصفهان  3آموزی ناحیه سرای دانش پژوهش اصفهان استان ورش  مستقر در اداره کل آموزش و پر هوش مصنوعی

 صادر خواهد شد. ذیل  نمون برگطبق علمی دیه تایی  ،قطب کشوری

 تاییدیه علمی  نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه مسیر و ... که   ،هاافزارها و برنامه کلیه نرم نحوه دسترسی به    و  مسابقات  اجرای  روند  در  احتمالی  تغییرات  و  اخبار  آخرین  از  اطالع  کسب  جهت .14

یا    https://shad.ir/pajouheshsara  سراهای دانش آموزی در شبکه ملی شاد    پژوهش  رسمی  کانال  بهن اشاره شده است،  در قوانین به آ

کشوری    های  کانال مصنوعی قطب  هوش  و  شاد    رباتیک  ملی  شبکه  آدرس  و    https://shad.ir/robotic_srcدر  به  ایتا  رسان  پیام  یا 

https://Eitaa.ir/robotic _src  نمایید.  مراجعه 

 شماره :

 تاریخ : 

 

   .............. ................................................................. ......................... ......... .................. ..... .................................. با عنوان   بدین وسیله گواهی می شود که اثر

...  .................................................................................... . ............ .. ....... ......................   (ملی  کد–نام خانوادگی  توسط دانش آموز/دانش آموزان)نام و

گرایش   مصنوعیمسابقات  ...  ............... ..................................................... ............................... در  هوش  و  جشنواره   رباتیک  دوره  چهارمین 

ارائه شده و پس از ارزیابی توسط قطب کشوری   1401-1402( سال تحصیلی  طرح شهید کاظمی آشتیانیوهشی )پژ-علمی

  .استموفق به دریافت تاییدیه علمی گردیده  رباتیک و هوش مصنوعی،

 

 

 
دبیر علمی قطب کشوری رباتیک و هوش مصنوعی 

 پژوهش سراهای دانش آموزی

رئیس قطب کشوری رباتیک و هوش مصنوعی 

 پژوهش سراهای دانش آموزی 

   نام خدابه 

 پژوهشی  -چهارمین دوره جشنواره علمی تاییدیه علمی اثر ارائه شده در مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی

 آشتیانی « شهید کاظمی » طرح  

 1401-1402سال تحصیلی  

 



 

 (   4صفحه ) 

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ـ ث

ذکر   مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی   توسط مدیر پژوهش سرای دانش آموزی  و  برگزیدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذیل

راهنمای هر گرایش و نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سرای قطب استانی    4شده در بخش  

ده پژوهش سرای منطقه و در مرحله حوه ارسال آثار در مرحله منطقه ای، بر عهتعیین نمعرفی می گردند.    رباتیک و هوش مصنوعی

 می باشد. برنامه ریزی و اجرایی سازی استان استانی، بر عهده دبیرخانه  

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی نمون برگ 

 :گرایش                                             :سراپژوهشنام                           منطقه:                                         استان:

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

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 مسئول کمیته داوران 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی سرای دانش مدیر پژوهش 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام 

 پرورش منطقه وآموزش   تیری مد

 

 تاریخ و امضا
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 1   پیوست

دگر محیط راهنمای   زیستربات امدا

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  رباتیک و هوش مصنوعیمین دوره مسابقات دو

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه :  .1

  و  جانوران،  گیاهان  آب،   هوا،   کره زمین،  طبیعی  عوامل  از  ایمجموعه   .شودمی   گفته  ،دارد  جریان  زندگی  هاآن   در   که   هاییمحیط   همه   به   زیستمحیط

  قرار  انسان  ی هات یفعال ریتأثتحت  زیستمحیط  دهنده تشکیل  عوامل کلیه اینکه  به  باتوجه .  هستند  متقابل ارتباط   در هم  با  و   کنندمی احاطه  را  انسان  که... 

  نظارت  با  شده   حفاظت   مناطق   ها،گونه این   برای  زندگی  مناسب   بومزیست   حفظ   و  جانوری   و   گیاهی  انقراض   حال  در   یهاگونه    حفظ   راستای   در  ردیگیم

  شرایط   ایجاد  برای   مناسب   راه   داکردنیپ   وها  ربات   از   استفاده .  است  شده   گرفته  نظر  در    جامعه  افراد  همه   حمایت  و   بانانمحیط   و حضور   کارشناسان

   .است ما وظیفه  موجودات  رشد  و  زندگی مناسب

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شیوه نامه    اجرایی  تقویم  شده در  مشخص  زمانبندی  در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق  توانند   می  ابتدایی  دوم  دوره  آموزان  دانش   تمام

 نمایند.   نام  ثبت نفره  3تا   2انفرادی یا تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  400/ 418به شماره طرح شهید کاظمی آشتیانی 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

آموزان ساخته نشده باشد و یا مشارکت استاد راهنما بیش از حد  که توسط دانش   بدیهی است رباتی.  ربات باید توسط اعضای تیم ساخته شده باشد .1

 تشخیص این امر بر عهده کمیته داوران است.. راهنمایی و مشاوره باشد، از دور مسابقات حذف خواهد شد

 سانتیمتر باشد.  35*20*20بیشتر از ابعاد ربات )طول، عرض، ارتفاع( نباید حداکثر  یندارد؛ ول وجود  ربات وزن برای  محدودیتی .2

 است.  1مطابق با جدول  قوانین و  اجرا  نحوه  و  مسیر نقشه  .3

 است.   مجاز ،سیمی یا میسیب به هر شکل  هرگونه کنترل از استفاده  .4

 ، منبع تغذیه آزمایشگاهی و یا باتری مجاز است. آداپتورخارجی مثل  تغذیه منبع از استفاده  .5

 درصد خطا داشته باشند.  5مراحل، ممکن است تا کلیه ابعاد در تمام  .6

 .شود توجه 2 صفحه   ت بند  در  مسابقات عمومی شرایط  به تذکر:

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 :  گردد ارسال ،(تیم سرگروه )آموز دانش  ملی کد با ( ZIP) فشرده  فایل یک در ذیل  مستندات

 PDFبه صورت فایل  شده تکمیل   1نمون برگ  .1

کنندگان که الگوی آن، در اختیار شرکت   PDFو    WORD  های  به صورت فایلTDP  (Team Description Paper  )مقاله توصیف تیم یا   .2

 قرار گرفته است.

 روند طراحی و ساخت ربات  همچنین   محیط مسابقه و اجرای و طراحی  روند از  ایدقیقه  4تا   2صورت فیلم گزارش تصویری به  .3

 1جدول   7به بند ه  توج  ربات با  اختصاصی  شرایط کردن چک فیلم .4

 1جدول   7به بند  توجه   فیلم رکوردگیری با  .5

 عکس پرسنلی اعضای تیم  .6

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را    رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای : 1ـ   5

ی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموز 

گردند. الزم است پژوهش    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  2  نمون برگ  اساس  منطقه و بر
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برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه،   انجام داده و سپس  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار  آنها 

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیای قطب استانی مستندات این آثار، به پژوهش سر

  پژوهش   امور و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک و هوش مصنوعی  استانی های  قطب  توسط. مرحله اول استانی :  5-2

 استانی راه می یابند. ، به مرحله دوم  برگزیده د. آثار می شون داوری 2 برگ  نمون اساس  استان، بر  آموزی دانش  سراهای

الزم است    توسط آنها است.  TDPو ارائه  حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

 نمایند.اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت   ساختدانش آموزانی که در 

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

 و یا ترکیبی از همه موارد باشد.  پاسخ و

 ضمائم : .6

 زیست   امدادگر محیط ربات  قوانین:   1جدول 

به    توجه  با .  ی در حال انقراض حیوانات و رشد گیاهان خاصی استهاگونه محل زندگی    ،کاله قاضی اصفهان  وحش  اتیحپارک ملی و پناهگاه  

را    ذیل در موارد  چالش    ،زمان ممکن  نیترعیسردر    ؛ربات شما  با کمک  بانط ی مح  ، یی و کمبود آب در منطقهوهوا آب موجودات زنده و شرایط  

 .  دینمامی نموده و از منطقه حفاظت  برطرف 

 ی گیاهی و جانوری ها گونه زیست و اعالم خطر جهت حفاظت از شناسایی دشمنان محیط  •

 حریق در جهت حفظ گیاهان یاطفا •

 ی گیاهی و جانوریهاگونه ی بازیافتی و خطرناک و انتقال به منطقه امن جهت حفاظت از هازباله شناسایی  •

 رساندن بسته امداد به حیوانات در حال انقراض    •

 نقشه محیط:  .1
طراحی و   1  شکلیک منطقه حفاظت شده مربع شکل با مشخصات زیر است که طبق    ،بان باید به کمک ربات از آن مراقبت کندمحیطی که محیط

 . گرددیمجرا ا

 سانتیمتر است. 200در  200ابعاد نقشه الف( 

 است.  اجراقابل  ...موزاییک، بنر یا ، نقشه زمین روی هر محیط مسطح و هموار از جنس سرامیکب( 

  مجموعاً  واست    متریسانت  20×20ابعاد هر بلوک  .  ی شودبندبلوک شطرنجی     صورتبه  ...ماژیک یا    ،خودکار،  مداد  لهیوسبه ابتدا باید زمین  پ(  

 شود.بندی میبلوک در طول تقسیم   10بلوک در عرض و  10زمین به 

الزم    و شده است    گذاریشماره  A100 تا  A1 بلوک زمین مطابق شکل از  100جهت شناسایی صحیح محل مناطق در پارک حفاظت شده،ت(  

 . دنی گردزیآمرنگ مطابق نقشه  ،های رنگیبلوک که  است 

 راهنمای چیدمان نقشه زمین است.  عنوانبه فقط  ،هاشماره   نیشود؛ بلکه ابر روی زمین درج  هابلوکالزم نیست شماره  تذکر:          

 ی داخل محوطه ها نشان  گذاری جای بندی و نحوه تقسیم  .2
 گیرد و جهت آن به سمت باالی محوطه است. در این خانه قرار می  ،انتهادر ربات در ابتدا و  آشیانه ربات به رنگ نارنجی.   A1بلوک الف(  

 .یاقهوه زیستگاه حیوانات در حال انقراض به رنگ   A30 ،A29 ،A20 ،A19های بلوک ب( 

 و به رنگ آبی  2دریاچه شماره  A55,A56,A65,A66و  1شماره   اچهیدر A28 ,A38,A39,A40  های بلوک پ( 

 های بازیافت و به رنگ سبزی زباله آورجمعمنطقه   A61, A71های بلوک ت( 

 های خطرناک و به رنگ زردآوری زباله منطقه جمع   A97,A98 بلوکث( 
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 سوزی و به رنگ قرمزمحل آتش دو A82,A18 بلوک  ج( 

 و به رنگ مشکی 2منطقه قرنطینه شماره  A100و  1منطقه قرنطینه شماره   A94بلوک  چ( 

 گذاری آنها روی زمین: تعریف اشیا و جای  .3

 صورت زیر است:  روی زمین به  یمشخصات اشیا 

 سوزی(   )آتش  A82,A18های  سانتیمتر در مرکز بلوک  12تا  10دو شمع با  ارتفاع  :آتشالف( 

های  سانتی متر( با بدنه نارسانا و برچسب سبز روی درب در مرکز بلوک 3های قابل بازیافت: دو قوطی کنسرو)با ارتفاع حداکثر زباله ب( 

A85,A22  

 A43,A15های ی درب در مرکز بلوک رو  زردسانتی متر( با بدنه نارسانا و برچسب  3های خطرناک: دو قوطی کنسرو)با ارتفاع حداکثر زباله پ( 

  A36مرکز بلوک  درسانتی متر( با بدنه رسانا و برچسب قرمز روی درب   3شکارچی: یک قوطی کنسرو)با ارتفاع حداکثر ت( 

  A69مرکز بلوک  درسانتی متر( با بدنه رسانا و برچسب قرمز روی درب  3قاچاقچی چوب: یک قوطی کنسرو)با ارتفاع حداکثر ث( 

 شود.داده می ربات قرار یاز ابتدا بر روو  اند شده  ده یچسب  همبه که از سطح بزرگ  بسته امداد: دو عدد قوطی کبریت پرج( 

 .دهدیمگذاری را نشان  ی جای هامحلنقشه زیر مشخصات زمین و   - 1شکل 

A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100 

A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 

A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 

A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 

A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 

A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 

A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 

A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

 

 : های تشویقی و جریمهکارت  .4

 است. رگذاریتأث  2نمون برگ   اتدر امتیاز ، های دریافت شده در طول رکوردگیری و مصاحبهمجموع کارت

 کارت سبز: الف( 
 کند.می کسر تیمأمورثانیه از زمان رکورد ربات شما در   3سبز هر کارت  کارت تشویقی است و

 .  نمایدکند که امتیاز بهتری را کسب کند و تعداد کارت سبزها به او کمک میدر شرایط زیر کارت سبز دریافت می ؛ربات

 کارت سبزیک ، دریافت ی طراحی و اجرا و رکوردگیریهالم یف،  TDP، 1برگ تکمیل و ارسال کلیه مستندات شامل نمون   •

 یک کارت سبزماکت و...، دریافت  ،خالقیت در اجرای محیط مانند استفاده از کاغذ رنگی •
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 کارت سبز 4دریافت حداکثر (،   2مطرح شده توسط داوران در زمان مصاحبه )طبق نمون برگ  سؤاالت تسلط کافی به  •

 یک کارت سبزدریافت ، دست ساز بودن دسته کنترل •

 کارت سبز دریافت کند. 7حداکثر  تواندیم ،مجموع یک تیم در  :تذکر

   :کارت زرد ب( 
 کند.اضافه می تیشما در مأمورثانیه به زمان رکورد ربات  20هر کارت زرد  کارت جریمه است و

 کند.کارت زرد دریافت می ،ی زیرهاحالت هنگام رکوردگیری و یا در   ،ربات در زمان مصاحبه

برای هر مورد    ،گذاری مناطق رنگی در محیط نقشهسایز، ابعاد و جای  ،(جدول  2بند )عدم رعایت موارد مطرح شده در طراحی نقشه   •

 کارت زرددریافت یک 

در صورت  شود،  متری از آتش، فعالسانتی  20حداکثر مکانیسم اطفای آتش در طول مسیر، باید غیرفعال باشد و فقط در فاصله  •

 یک کارت زردبرای هر شمع   نشدنتیرعا

  :کارت قرمزپ( 

 کند.اضافه می تیشما در مأمورثانیه به زمان رکورد ربات   40هر کارت قرمز  کارت جریمه است و

  کارت قرمز یکبرای هر مورد دریافت  ، ( در محیط نقشهجدول 3بند )گذاری  عدم رعایت موارد مطرح شده در تعریف اشیا و جای  •

  دو کارت قرمزدریافت کامل و مطابق با الگوی تعیین شده، صورت تیم به  TDPعدم تکمیل و ارسال  •

 کارت قرمز یک هر مرتبه دریافت  ،خروج کامل ربات از زمین •

   یک کارت قرمز  هر بار  ،از بلوک اصلی یی و خروج بخشی یا تمام شیء جاجابه در صورت هر دخالت انسانی یا  ؛تیطول مأموردر  •

 مشخص شده است.  تیانجام مأمورموارد دیگر دریافت کارت قرمز در طول  •

موفق به طی   ،کارت زرد و قرمز و با بیشترین کارت سبز (و یا بدون)با کمترین ، باید سعی کنند در کمترین زمان ممکن هام یت

  یی است که هیچ کارت زرد یا قرمزی دریافت نکرده باشندهام یتبا  تی اولورا مطالعه نمایید(.  2نمون برگ    حتماًمسیر شوند)

 بیشتری داشته باشند.  فهیوظ انجامحتی اگر زمان 

 

 :وظایف .5
 :صورت زیر است  به   ،به ترتیب اولویتربات همکار  بان ووظایف محیط  

 ثانیه     20در کمتر از  ، آتش نزدیک به زیستگاه حیوانات در حال انقراض کردنخاموش :وظیفه اول

 های بازیافتی آتش نزدیک به زباله  کردنخاموش :وظیفه دوم

 . شودینمخطا محسوب  ،بعد از آن لیربات نباید با شمع برخورد کند و  ، آتش کردنخاموشقبل و در هنگام  :1نکته

 به محوطه آسیب برسد.   د ینبا ی است؛ ولآتش دلخواه   یانتخاب روش اطفا :2نکته

  انتقال بان و  جهت اطالع به محیط  (دیایچراغ )ال  کردنروشن  یابازر( )  شکارچی و قاچاقچی چوب با زدن آژیر شناسایی :وظیفه سوم

 1و قاچاقچی چوب به منطقه قرنطینه  2شکارچی به منطقه قرنطینه 

 . استاولویت با انتقال شکارچی   ،در این وظیفه :1نکته

 باید زدن آژیر یا روشن بودن چراغ ادامه داشته باشد.   ،از هنگام شناسایی و در طول مسیر انتقال :2نکته

ممنوع است و فقط با استفاده از ، کنترل  دستةیا  آی سی و یا  ترانزیستور و  ،هر نوع  پردازنده دی و یا آژیر با استفاده از  ای ال کردنروشن  :3نکته

 مجاز است. ،استفاده از باتری بر روی ربات . این عملیات را انجام دهید  دی توانیمخاصیت رسانایی 

 تحویل بسته امداد به منطقه زیستگاه حیوانات  : وظیفه چهارم

 ... دلخواه است.  و کردنپرت ،انداختن،  حوه تحویل بستهن: نکته



 

 (   10صفحه ) 

 های بازیافتی و خطرناک به مناطق تعیین شده آوری و انتقال زباله جمع  :وظیفه پنجم

 ی بین نوع زباله نیست.تیاولو ، آوری و انتقالدر جمع: 1نکته

 اقدام کند.  هازباله نسبت به انتقال   ،توسط هل دادن یا برداشتن  تواندیمربات  :2نکته

 ممنوع است. آن اقدام کند،  کردنخارج حتی اگر نسبت به  ؛انداختن هر نوع زباله داخل دریاچه :3نکته

باز است و ربات باید از همان طرف که در نقشه با فلش مشخص شده  طرف  کی از فقط  ،های بازیافت و خطرناکمحل انباشت زباله  :4نکته

 . ها را وارد محوطه کنداست، زباله 

 است. ممنوع  ، ورود بخشی یا تمام ربات به دریاچه تیتمام مأموردر  :1تذکر

زیست ی گیاهی و آسیب به محیط هاگونه   فتنر   ن یب  از ایجاد خطر جانی برای حیوانات یا    ؛در انجام وظایف  ریتأخبه اینکه انجام ندادن یا    توجه   با   :2تذکر

ترتیب اولویت   نکردن  تیرعاو  یک کارت زرد هر وظیفه  دادنانجام ، اشتباه  کارت قرمز یکرا به همراه دارد، در صورت انجام ندادن هر وظیفه 

 .دیکنیمدریافت  کارت زرد  یکبرای هر بار   ،هافه یوظ
 

 ربات:  تیمأمور .6
 استقرار و شروع حرکت از آشیانه ربات )شروع رکوردگیری( الف( 

 در کمترین زمان و با کمترین خطا.  ،انجام همه وظایف محوله به ترتیب اولویتب( 

 مشابه وضعیت شروع. )پایان رکوردگیری( باال به  رو در جهت  قاً یدق ،در پایان بازگشت ربات و استقرار در آشیانهپ( 

 به پایان نرسیده است.  تیمأمور انه یآش در صورت عدم برگشت ربات به  :1تذکر 

 گیرنده خواهد بود. نشده، کمیته داوران تصمیم بینیدر موارد پیش  :2تذکر 
 

 ی: بردارلم یفنحوه  .7

 د. نبرای بازبینی و بررسی را داشته باشد و کیفیت الزم نباش  ویرایش و بدون   واضح د یبا هافیلم الف( 

مشاهده باشد.  قابل   ،کننده ت یهدا  آموزدانشبه شکلی باشد که کل پیست، حرکت ربات و  باید  برداری  دوربین از ابتدا تا انتهای فیلم   موقعیت ب(  

در فیلم مشخص نباشد و یا دوربین    هاتی مأمورجزئیات    کهیدرصورتبر روی یک صندلی و مسلط بر محوطه قرار بگیرد.    بردارلم یفبهتر است  

 باشد. ممکن است به شما کارت زرد یا قرمز تعلق بگیرد. تشخیص این مطلب به عهده کمیته داوران می ،مرتب تکان بخورد

ی  ریگاندازه متر یا خط کش  لهیوسبه  آموزدانش عرض و ارتفاع( باید توسط  ،ابعاد ربات )طول ،در فیلم چک کردن شرایط اختصاصیپ( 

 ی قابل تشخیص باشد. راحت به شود و در فیلم توسط داوران 

ی شود و در فیلم به صورتی باشد که توسط داوران  ریگاندازه  خانه کباید ابعاد محیط و سایز ی در فیلم چک کردن شرایط اختصاصی،ت( 

 ی قابل تشخیص باشد. راحتبه 

 باشد.   مشاهده قابلدر تصویر  وضوح به باید   شودردگیری انجام مینومتری که با آن رکووکر ،در هنگام رکوردگیریث( 

 
 

 

 

 

 



 

 (   11صفحه ) 

 زیست ربات امدادگر محیط  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 نام تیم
 

 گروه:عضو گروه:عضو سرگروه:  آموز/دانش آموزان دانش  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  تلفن همراه/ تلفن ثابت

  تلفن همراه    / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 آموزشی مجری واحد  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (   12صفحه ) 

 زیست ربات امدادگر محیط: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه:  نام تیم:

 تحصیلی:  دوره  منطقه/ناحیه:  شهر:  :استان

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

    

    

    

 توضیحات  معیار ارزیابی 
 کارت 

بز
س

 

رد 
ز

مز  
قر

در هر ردیف تعداد   

ی اخذ شده  هاکارت

 درج شود 

    و ...( هالمیف ،  TDP، هابرگمستندات )نمون  مستندات 

    تیمأمور ی جریمه در طول انجام هاکارت  تیمأمور

و 
ه 

حب
صا

م
T

D
P

 

    نحوه کار آنها   آشنایی با قطعات الکترونیکی و  الکترونیک 

در هر ردیف فقط یک  

 عدد درج شود 

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

    حیوانات در حال انقراض(  ،ی ط یمح ست یززیست منطقه )مشکالت  آشنایی با محیط زیست  محیط

    ها، شناسایی شکارچی و ... آتش، کنترل ربات، انتقال زباله کردنخاموش روش  خالقیت و نوآوری 

 ........................ ثانيه )یکپارچه بر حسب ثانیه( تیمأموررکورد انجام  1 زمانمدت

 ........................ ثانيه (3ارت سبز * ک - 40+ کارت قرمز*  20جریمه و تشویق )کارت زرد * 2 زمانمدت

 ........................ ثانيه 2 زمانمدت +  1 زمانمدت  رکورد نهایی

 . کندیمصفر(، رتبه اول را کسب  رازیغ)به  *کمترین رکورد نهایی

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

و تیمی که کمترین رکورد و کمترین کارت زرد و قرمز را کسب کرده باشد برتر خواهد   شوندی می  بندرده  ،ی دریافتی هاکارتمتناسب با رکورد نهایی و    هامیت*  

 بود. 

 تناسب ریاضی به روش زیر استفاده شود. 100برای درج امتیاز نهایی از 

   100تیمی که موفق به کسب کمترین امتیاز رکورد نهایی شده است( =  ) امتیاز تیم اول

 100ضربدر  (رکورد تیم اول نهایی کسب شده توسط تیم تقسیم بری بعدی = )رکورد هامیتامتیاز 

 برنده است.  ،تیمی که کارت سبز بیشتری داشته باشد ،* در صورت تساوی بین دو تیم

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجری  سرای دانش مدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی  

 و هوش مصنوعی   رباتیک سرای قطب استانی مدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام 

 آموزی سراهای دانش کارشناس امور پژوهش

 تاریخ و امضا



 

 (   13صفحه ) 

 2   یوستپ 

 نوی با آردونشان ربات آتش راهنمای 

 دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 

 
 



 

 (   14صفحه ) 

 مقدمه :  .1

  بر   مبتنی   ساخت  و   طراحی  قبیل  از  فنی   یهامهارت  کسب   با   آموزاندانش است.    انسانی   نیاز  واالترین  از   یکی  شناسان،روان   نگاه   از  خودشکوفایی

 در دسترس، افزار  سخت  طورن یهم  و  ریپذانعطاف  و  ساده   یسینوبرنامه   یهازبان  از  استفاده .  کرد  خواهند  پیدا  دست  مهم  این  به  دنیا،  روز  یهایفناور

 .کرد خواهد تسریع راآموز دانش  یآموزمهارت و رشد مراحل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی  تقویم  شده در  مشخص   زمانبندی   در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق   توانند   می  متوسطه  دوم   و  اول  های  دوره  آموزان   دانش   تمام

 نمایند.   نام  ثبت نفره  3تا  2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

مشارکت استاد  آموزان ساخته نشده باشند و یا  هایی که توسط دانش بدیهی است ربات .  ی شده باشدسیو کدنوربات باید توسط اعضای تیم ساخته   .1

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

 ( سانتیمتر باشد. 35*20*20ابعاد ربات )طول، عرض، ارتفاع( نباید بیشتر از )حداکثر  یندارد؛ ول وجود  ربات وزن برای  محدودیتی .2

 محدودیت ندارد. ،و مانع سنسور برای تشخیص آتش و رنگ و نوع ولی تعداد   باشدیمعدد  6برای تشخیص خط سیاه  سور سنحداکثر تعداد  .3

 .مجاز هست ربات فقط استفاده از موتور گیربکس پالستیکی  در ساخت .4

 هستند.  Arduino  ای mBlock از برنامه  استفاده  به  مجاز فقط  نویسی ربات،کنندگان برای برنامه  شرکت .5

 مجاز به استفاده از بردهای آردوینو هستند.  فقطکنندگان برای قسمت پردازشگر، شرکت .6

آموز از عملکرد آن اطالع داشته  که دانش نحوی های آماده دیگر به های آردوینو و یا ماژول از ماژول استفاده  یول  ست؛ین مجاز آماده  ربات از استفاده  .7

 باشد، مجاز است.

برای اطالع از قوانین مسیر بر اساس دوره تحصیلی .  گرفته است  قرار  کنندگانشرکت   اختیار  در  کشوری  قطب  توسط،  آن  اجرای  نحوه   و  مسیر  نقشه .8

 استفاده شود.   2 ایو   1آموزان، از یکی از جداول دانش 

  نیست. در صورت   مجاز( سیمی یا  ریموت)  به هر شکل انسانی  دخالت کنترل و   هرگونه  یا  و  پیست  از بیرون کنترلر در یا  پردازشگر  هرگونه  از استفاده  .9

 . باشد تغذیه یهام یس بیرون، با  ربات ارتباطی وسیله  تنها   ؛تغذیه منبع از استفاده 

 . درصد خطا داشته باشند 5کلیه ابعاد در تمام مراحل، ممکن است تا  .10

 مجاز نیست.   makeblockهایالکترونیکی ربات  mainboardاستفاده از  :1تذکر

 توجه شود.   2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه : 2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:   ارسال، ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 PDFبه صورت فایل  شده تکمیل   1نمون برگ  .1

 .کنندگان قرار گرفته استکه الگوی آن، در اختیار شرکت WORD( در قالب Team Description Paper) TDPمقاله توصیف تیم یا  .2

 (  .نقشه الکترونیک )شماتیک(، مدارچاپی )اگر مدارچاپی، توسط خود تیم تهیه شده است ،کد ربات :مستندات علمی شامل .3

 ربات  ساخت و طراحی  روند از  ایدقیقه  4تا   2صورت فیلم گزارش تصویری به  .4

 2جدول  10بند  بهه  باتوجربات  اختصاصی  شرایط کردن چک فیلم .5

 2جدول  10بند   به  باتوجهفیلم رکوردگیری   .6

 نیاز به ارسال فیلم نیست و نحوه رکورد گیری بر عهده کمیته فنی استان می باشد.  ،در صورت برگزاری حضوری مسابقات تذکر:



 

 (   15صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

خود را    در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار  رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای : 1ـ   5

ی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموز 

 شرکت در جهت  منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ اساس و بربه شکل حضوری رکورد گیری  ،صورت امکان و درمنطقه 

نقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایتو    یند راهنماییآفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی  استانی  مرحله

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی نقاط قوت   و تقویت

  پژوهش   امور و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک و هوش مصنوعی  استانی های  قطب  توسط. مرحله اول استانی :  5-2

 . آثار برگزیده، به مرحله دوم استانی راه می یابندمی شوند.    داوری ها و فیلم های ارسالی    تیم    TDPو  2  برگ  نمون   اساس  استان، بر  آموزی   دانش   سراهای

توسط آنها و رکورد گیری    TDPو ارائه  حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع  ساخت اثر  می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  

 ، معرفی می گردند.این مرحله. در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از و رکورد گیری انجام گیرد  ندشرکت نمای

 ضمائم : .6

 نویبا آردونشان  ربات آتش کسب امتیاز   قوانین کلی:   1جدول 

 : ی تشویقی و جریمههاکارت

 :  کارت سبز .1

گرفتن هر کارت .  نمایدکند که امتیاز بهتری را کسب  کند و تعداد کارت سبزها به او کمک میکارت سبز دریافت می  ،ربات در شرایط زیر

 .کارت سبز دریافت کند 5 حداکثر تواندیممجموع  کند. یک تیم در کسر می تیمأمورثانیه از جمع رکورد شما در پایان    3 تشویقی سبز

 ی خواسته شده(، یک کارت سبزهالمیف ،1برگ   مطابق با الگو ، نمون  TDP) مستنداتتکمیل و ارسال کلیه الف( 

 کارت سبز( 4در زمان مصاحبه )حداکثر مطرح شده توسط داوران  سؤاالت تسلط کافی به ب( 

   : کارت زرد  .2

 15مشخص شده است. گرفتن هر کارت جریمه زرد  3و  2در جداول   ،و یا انجام مصاحبه کارت زرد در طول انجام مأموریت  گرفتن شرایط 

 کند.ثانیه به جمع رکورد شما در طول مأموریت اضافه می

  : کارت قرمز .3

ثانیه به    25قرمز  گرفتن هر کارت جریمه  .  کندی زیر کارت قرمز دریافت میهاحالت هنگام رکوردگیری و یا در    ،ربات در زمان مصاحبه

 کند.جمع رکورد شما در طول مأموریت اضافه می

 کارت قرمز  2دریافت  ،کامل و مطابق با الگوی تعیین شده  صورتبه تیم   TDPعدم تکمیل و ارسال الف( 

 یک کارت قرمز   ،هنگام رکوردگیری در صورت دخالت انسانی برای هر بار دخالت ب( 

 مشخص شده است.    3و   2در جداول ، انجام مأموریتموارد دیگر دریافت کارت قرمز در طول پ( 

 . است رگذاریتأث  2، در امتیازات نمون برگ ی و مصاحبهریرکوردگی دریافت شده در طول هاکارتمجموع تذکر : 

 حتماًکارت زرد و قرمز موفق به طی مسیر شوند ) (و یا بدون)باید سعی کنند در کمترین زمان ممکن و با کمترین  هام یت

حتی اگر زمان  ،  یی است که هیچ کارت زرد یا قرمزی دریافت نکرده باشندهام یتبا    تی اولوفرم داوری را مطالعه کنید(.  

 بیشتری داشته باشند.  فهیوظانجام
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 و نحوه فیلمبرداری  نویبا آردونشان ربات آتش قوانین مسیر  :  2جدول 

تمام مراحل   .1 فایل    300در    200ابعاد مسیر در  است که  بنراجرا  قابل سانتیمتر  بر روی  دارد و    وجود   ( امه ن  وه ی شضمیمه  )     MDFیا    ی آن 

 کارت قرمز  3دریافت  ،. عدم رعایت ابعادنمایندرا از قطب استانی دریافت  مربوطه  فایل توانندیم کنندگانشرکت

 است. استفاده قابل ، بنر مسیر سال گذشته به شرطی که ابعاد رعایت شده باشد :1تذکر

 به صالحدید کمیته داوران استانی قابل تغییر است. ،نقشه مسیر با توجه به کلیات ذکر شده  :2تذکر

 :  ی زیر با مشخصات ذکر شده در مسیر وجود داردهانشان  .2

 میلیمتر است.   18عرض خط در کل مسیر و در همه مراحل  :الف

 کامل، رکورد ثبت خواهد شد. عدم رعایت، دریافت کارت زرد بعد از توقف  ؛توقف کند کامالًب: ربات باید بر روی نشان پایان مسیر 

 

 

 

قرار گرفته که    سبزرنگسانتیمتری    4در    4ی وجود دارد و در یک سمت آن، یک مربع  راهسه   ،ریمس: در  پ

 مسدودکردن و یا    کاری، دست دهد. در صورت حرکت به سمت غلطمسیر صحیح حرکت ربات را نشان می

 . مسیر، دریافت کارت زرد

  کردن درست یک االکلنگ قرار دارد که ربات باید آن را طی کند. نحوه  ،  آموزان دوره اول متوسطهبرای دانش : بر روی مسیر  1  ت

،  به قطب استانی،  اطالعات ساخت آنبرای اطالع از  و یا  را از فایل ضمیمه شیوه نامه دریافت نمایید    االکلنگ بر روی مسیر  قرارگرفتنو  

 عدم رعایت، دریافت کارت قرمز . کنید مراجعه ؛ سایت و یا کانال قطب کشوری

قرار دارد   ،لیتری به رنگ سیاه است  1.5ی  معدنآب ، یک مانع که قوطی  متوسطه  دومآموزان دوره  برای دانش : بر روی مسیر  2  ت

مانع را دور زده و بر روی مسیر اصلی ادامه راه دهد. برای هر برخورد یا هل دادن یک کارت  که ربات باید بدون برخورد و یا هل دادن آن 

 .دیکنیمقرمز دریافت 

را خاموش   آنها متری سمت راست مسیر قرار دارد و ربات باید  سانتی  10متر، در فاصله  سانتی   12تا    10چندین شمع روشن به ارتفاع حدود   .3

 .دیکنیمیک  کارت زرد دریافت   ،دلخواه است و برای خاموش نشدن هر شمعی آتش، روش اطفاکند. 

فاصله    :1تذکر در  فقط  و  باشد  غیرفعال  باید  مسیر،  طول  در  آتش  اطفای  صورت سانتی  20حداکثر  مکانیسم  در  شود.  فعال  آتش،  از  متری 

 .دیکنیمبرای هر شمع یک کارت زرد دریافت   نشدنتیرعا

 دریافت یک کارت زرد   ،برای هر شمع  .باعث واژگونی آتش و یا آسیب به مسیر مسابقه شود  اطفای حریق اگر :2تذکر

 کارت زرد یک  برای هر شمع دریافت  ها،شمعهر نوع برخورد ربات با   :3تذکر

 دریافت یک کارت زرد  ،ی نادرست هر شمعجاگذاربرای  .در محل تعیین شده قرار بگیرند دقیقاًباید  هاشمع  :4تذکر

 .شودیمباعث دریافت یک کارت قرمز  ، ی و روشن شده باشند و عدم رعایتجاگذار ،قبل از رکوردگیری هاشمع الزم است کلیه  :5تذکر

دریافت یک   ،رعایت  و عدمآموز روشن شود و از حالت سکون شروع به حرکت کند  با کلید و توسط دانش   حتماًربات باید در ابتدای مسیر،   .4

 کارت زرد 

،  های مسیر یا میان بر زدن مسیردور خود؛ حتی اگر ربات دوباره در مسیر صحیح قرار گیرد، طی نکردن کامل و صحیح نشاندورزدن ربات به  .5

 یک کارت زرد دریافت خواهید کرد.  ،در نقشه مسیر، برای هر خطا کاریدست

 گیرنده خواهد بود. نشده، کمیته داوران تصمیم بینی در مواردی پیش  .6
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به   .7 مسیر  نقشه  و  اطالعات  اخبار،  آخرین  از  اطالع  شاد   جهت  ملی  شبکه  در  آموزی  دانش  سراهای  پژوهش  رسمی  کانال 

https://shad.ir/pajouheshsara   یا اطالع هاکانال   و  مصنوعی  رسانی  ی  هوش  و  رباتیک  کشوری  پیام قطب  رسان در 

 مراجعه کنید. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)شاد

 کارت قرمز منظور خواهد شد. 2و یا تکمیل آن بر خالف الگوی مشخص شده   TDPدر صورت عدم ارسال   .8

 . را مطالعه کنید( 2نمون برگ  حتماًجریمه موفق به طی مسیر شوند )  (و یا بدون )باید سعی کنند در کمترین زمان ممکن و با کمترین  هامیت .9

 

 ی: بردارلم یفنحوه  .10

 د.ن د و کیفیت الزم برای بازبینی و بررسی را داشته باشنباش  ویرایش و بدون   واضح د یبا هافیلم .1

بر    بردارلمیفبهتر است  ) مشاهده باشدقابل   ،به شکلی باشد که کل پیست و ربات  و   برداری باید ثابتانتهای فیلمدوربین از ابتدا تا    موقعیت .2

نباشد  کهی درصورت.  (روی یک صندلی و مسلط بر محوطه قرار بگیرد دوربین مرتب تکان    ، جزئیات حرکت ربات در فیلم مشخص 

به عهده   ،. تشخیص این مطلبخواهد گرفتکارت زرد یا قرمز تعلق  تیم مربوطهبه   ،مقابل دوربین قرار بگیرد کننده شرکت بخورد و یا 

 کمیته داوران است. 

ی ریگاندازه متر یا خط کش   لهیوسبه   آموزدانش عرض و ارتفاع( باید توسط   ، ابعاد ربات )طول  ،در فیلم چک کردن شرایط اختصاصی .3

 ی قابل تشخیص باشد. راحتبه  ، نشود و در فیلم توسط داورا

ی قابل راحتبه   ، ی شود و در فیلم به صورتی باشد که توسط داورانریگاندازه باید  ابعاد پیست    ،در فیلم چک کردن شرایط اختصاصی .4

 تشخیص باشد. 

 . باشد   مشاهده قابل در تصویر  وضوحبه شود  باید نومتری که با آن رکوردگیری انجام میوکر ،در هنگام رکوردگیری .5

 نشان با آردوینو آتش ربات  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 نام تیم
 

 عضوگروه: عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  تلفن همراه/ تلفن ثابت

  تلفن همراه    / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 
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 نشان با آردوینوربات آتش : داوری غیر حضوری  2نمون برگ 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه:  نام تیم:

 تحصیلی:  دوره  منطقه/ناحیه:  شهر:  :استان

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

    

    

    

 توضیحات  معیار ارزیابی 
 کارت 

بز
س

 

رد 
ز

مز  
قر

در هر ردیف تعداد   

ی اخذ شده  هاکارت

 درج شود 

    و ...( هالمیف ،  TDP، هابرگمستندات )نمون  مستندات 

    تیمأمور ی جریمه در طول انجام هاکارت  تیمأمور

و 
ه 

حب
صا

م
T

D
P

 

    نحوه کار آنها   آشنایی با قطعات الکترونیکی و  الکترونیک 

در هر ردیف فقط یک  

 عدد درج شود 

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

    های استفاده شده در برنامه رباتمیزان تسلط به کد و بلوک   ی  سینوبرنامه

    های مسیر )آتش و ...( روش تشخیص و حل چالش  خالقیت و نوآوری 

     ی دریافت شده هاکارت مجموع 

 ........................ ثانيه )یکپارچه بر حسب ثانیه( تیمأموررکورد انجام  1 زمانمدت

 2 زمانمدت
 تعداد کارت  -  25تعداد کارت قرمز*  +15  جریمه و تشویق )تعداد کارت زرد* 

 ( 5سبز *
 ........................ ثانيه

 ........................ ثانيه 2 زمانمدت +  1 زمانمدت  رکورد نهایی

 . کندیمصفر(، رتبه اول را کسب  رازیغ)به  *کمترین رکورد نهایی

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

و تیمی که کمترین رکورد و کمترین کارت زرد و قرمز را کسب کرده باشد برتر خواهد    شوندی می  بندردهی دریافتی،  هاکارتمتناسب با رکورد نهایی و    هامیت*  

 بود. 

 روش زیر استفاده شود:برای درج امتیاز نهایی از 

   100تیمی که موفق به کسب کمترین امتیاز رکورد نهایی شده است( =  ) امتیاز تیم اول

 ( /  رکورد تیم اول100توسط تیم *ی دیگر = )رکورد نهایی کسب شده هامیتامتیاز 

 تیمی که کارت سبز بیشتری داشته باشد، برنده است.  ،* در صورت تساوی بین دو تیم

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجری  سرای دانش مدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی  

 و هوش مصنوعی   رباتیک سرای قطب استانی مدیر پژوهش 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی سراهای دانش پژوهشکارشناس امور 

 تاریخ و امضا
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 3   یوستپ 

 بازی  طراحی و ساخت اسبابراهنمای 

 دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 
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 مقدمه :  .1

کاال عمدتاً برای استفاده کودکان در نظر گرفته شده است، اگرچه  شود که مخصوصاً برای بازی طراحی شده است. این بازی به کاالیی گفته می اسباب

بازار عرضه شود به  ریاضی و    ،های مبتنی بر اصول علمیبازیامروزه در دوران طالیی اسباب.  ممکن است تحت شرایط خاص برای بزرگساالن نیز 

ی دیجیتالی تعاملی که به هدف سرگرمی آموزشی یا فقط سرگرمی با  هایسرگرمی شامل  بازاسباب ( هستیم و اشکال جدیدتر از  STEAMمهندسی )

 . گردد ی میا صرفا نمایشی طراحی و تولید   ی بازی )شهربازی و مراکز عمومی سرگرمی(هامحلبازی کاربردی در  ی خانگی یا اسباببازاسباب تفکیک  

بازی ی حداقل دو مورد را داشته باشد. در پایان اسباب سینوبرنامه کانیک و  م  ،باید حتماً از بین الکترونیک  ؛ی طراحی شده برای این گرایشبازاسباب

 . به مرحله استانی عرضه شود ،ساخته شده باید در قالب یک محصول

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی  تقویم  شده در  مشخص   زمانبندی   در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق   توانند   می  متوسطه  دوم   و  اول  های  دوره  آموزان   دانش   تمام

 نمایند.   نام  ثبت نفره  3تا  2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

آموز ساخته نشده باشد و یا مشارکت  یی که توسط دانش هاطرح بدیهی است . اعضای تیم ساخته و کدنویسی شده باشدبازی باید توسط اسباب .1

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

 . باشد اعضای تیم  توسط شده   نوشته دستورالعمل و لکردعم راهنمای یقاً طبقدق طرح، اجرای  روند .2

حتماً باید دو قسمت در طراحی آن  ، نویسی )کامپیوتر یا میکروکنترلر(مکانیک و برنامه ،قسمت الکترونیک 3بازی ارائه شده از بین در اسباب .3

 . استفاده شده باشد

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:   ارسال، به همراه اصل اثر ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

    PDFو  WORD های به صورت فایل شده تکمیل   1نمون برگ  .1

   PDF و  WORDفایل های به صورت  شده تکمیل   2نمون برگ  .2

   PDFو  WORDبه صورت فایل های  شیوه نامه فایل ضمیمه   مطابق با  ) TDP (فرم مشخصات اثر .3

 PDFو   WORDبه صورت فایل های ( تکمیل شده user guideراهنمای کاربر )  .4

 PDFو   WORDبه صورت فایل های  شیوه نامه پوستر معرفی محصول طبق الگوی ضمیمه  .5

 فقط برای مرحله دوم استانی( ) شیوه نامه وکار تکمیل شده طبق فایل ضمیمه بوم کسب  .6

بازی بدون خطا و با و عملکرد اسباب ساخت و  طراحی از روند مگابایت50 حداکثر  ای با حجم دقیقه  4تا   2صورت فیلم گزارش تصویری به  .7

 توضیحات کامل 

و   هات ی قابلالزم نیست در ابعاد واقعی ساخته شود و تنها ساخت نمونه کوچک به شرطی که همه  ،بسیار بزرگ است  موردنظربازی اگر اسباب .8

 . مورد قبول است ، امکانات سایز واقعی را داشته باشد

 فایل عکس پرسنلی اعضای تیم  .9

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را    رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای : 1ـ   5

متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش 

گردند. الزم است پژوهش    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  3  نمون برگ  اساس  منطقه و بر
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برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه،   انجام داده و سپس  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار  آنها 

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیمستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

  پژوهش   امور و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک و هوش مصنوعی  استانی های  قطب  توسط. مرحله اول استانی :  5-2

 . آثار برگزیده، به مرحله دوم استانی راه می یابندمی شوند.   داوری 3 برگ  نمون اساس  استان، بر  آموزی دانش  سراهای

  در.  استتوسط آنها  وکار  بوم کسب و ارائه  حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

  تکمیل   در فایل ضمیمه شیوه نامه  مطابق با الگوی ارسال شده توسط قطب کشوریوکار را  کسب   بوم  2نمون برگ  آموزان،  دانش این مرحله الزم است  

 .دفاع حضور داشته باشند  جلسهنموده و همه اعضای تیم در 

 ضمائم : .6

 بازی  طراحی و ساخت اسبابقوانین :   1جدول 
 . هستند 2راهنمای ارائه شده در نمون برگ  به  توجه باها ملزم به تکمیل بوم کار تیمی یم تکلیه  .1

الکترونیکی   سازه دست هر  )خاص باشد    باهدف سرگرمی و یا نمایشی    ، صرفاًبازی آموزشی/سرگرمیاسباب   تواندیم  ، وسیله طراحی و ساخته شده  .2

 شود.( ینمی محسوب  بازاسباب

ی است که حالت تعاملی با کاربر برقرار کند و کاربر در  اله ی( وسبازی )آموزشی/سرگرمی یا سرگرمیمنظور از اسباب ، در این مسابقه :1تذکر

 نحوه عملکرد آن نقش داشته باشد. 

 هدف از طراحی و نمایش نمونه ساخته شده باید مشخص باشد.  ،های نمایشییبازاسباب در : 2تذکر

به عهده   ،درصد مجاز است. تشخیص این موضوع  30وسیله که نمونه داخلی یا خارجی دارد، به شرط تغییر حداقل    بازطراحی و ساخت یک .3

 باشد. کمیته داوری می

 استفاده شده باشد.  بازیاسباب  عملکرد اصلیدر  ،یسینوبرنامه الکترونیک و   ،حداقل باید دو قسمت از سه قسمت مکانیک .4

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

بلوک مستقل در عملکرد اصلی   عنوانبه و    ردیگیمباشد، امتیاز آن در فرم داوری در قسمت جذابیت شنیداری و بصری مورد ارزیابی قرار  

 .شودینمشناخته  

 جهت بازطراحی و یا ساخت وسیله جدید مجاز است. ،ی دیگرهای بازاسبابیی از هاقسمت استفاده از قطعات و یا  .5

 آداپتور الزم نیست حتماً از باتری استفاده شود و فقط استفاده از    ،طراحی شده باشد  حملقابلبازی  اسباب   عنوانبه وسیله ساخته شده    کهیدرصورت .6

 .است یفکاجهت ارائه به داوران 

در عملکرد اصلی مورد قبول نیست و باید از    ،بلوک الکترونیک  عنوان بهیی  تنهابه استفاده از باتری و آرمیچر )با گیربکس یا بدون گیربکس(   .7

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

کامپیوتر و ...   ، ردوینو، رزبری پایآاستفاده از هر نوع پردازشگر )انواع میکروکنترلر،    ،بازیدر ساخت اسباب   در صورت استفاده از پردازشگر .8

 ی( مجاز است.سینوبرنامه ی هازبان با انواع 

 تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد.  ،در صورت عدم رعایت نکات ایمنی .9

 ... شود، مجاز نیست.  آتش و  ،انفجار ،استفاده از فرایندهای شیمیایی که منجر به واکنش شیمیایی ، 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 به کاربر شود :3تذکر

 باشد: یمشامل موارد زیر ضروری ،  PDF به صورتو  A4طراحی پوستر معرفی محصول با سایز   ،در قسمت بازاریابی .10

تعداد نفرات در   -  گروه سنی مخاطب بازی  -  شرکا یا همکاران  یلوگو  -  یبازاسباب  یلوگو  -  مشخصات ویژه   -ر  تصوی  -  یبازاسباب نام  

 فضای مجازی و ...(     - سایت -  تلفنی  - آدرس محل حضوری) ی ارتباط با مشتری  هاکانال  - تقریبی بازی زمانمدت  -  بازی گروهی



 

 (   22صفحه ) 

با    :1تذکر بازاریابی  اجتماعیهاشبکه در صورت  آدرس    هاپست تصاویر    ،ی  ارسال شودهاکانال و  فایل  در یک  دسترسی  از    الزاماً  .ی  باید 

 مجاز نیست.   ... اینستاگرام و  ، تلگرام اَپ،واتس ده از ی داخلی استفاده شود و استفاهارسانام یپ

حتماً باید محتوا توسط خود تیم تولید شده و شامل   ،ی، فیلم و ...(گرافموشندر صورت بازاریابی با محتوای تبلیغاتی )پوستر، تیزر،  :  2تذکر

 نماد تیم )لوگو( و نام محصول باشد.

 ی تبلیغاتی محصوالت مشابه خودداری شود.هالمیفاز ترجمه  :3تذکر

 ثانیه باشد.   30ی یا فیلم نباید بیشتر از گرافموشن زمان تیزر،  :4تذکر

  ی محتوا   یباشند؛ ولی یا ایجاد کرده  سینوبرنامه کنندگان سایت را  حتماً شرکتکه  یاز نیست  ن  ، در صورت بازاریابی با سایت و یا وبالگ:  5تذکر

 آن باید توسط اعضای تیم تهیه شده باشد. 

با گردهمایی یا وبینار  :6تذکر  30شامل خالصه موارد ارائه شده و گزارش تصویری    PDF  به صورتفایل گزارش    ، در صورت بازاریابی 

 ای ارسال گردد.یه ثان

 مستندات با توضیح کامل ارسال گردد.  ،برای بازاریابی و تبلیغات در صورت استفاده از هر روش خالقانه دیگر به جز موارد فوق .11

 طراحی شده یا از یک نشان آماده متناسب با محصول استفاده شود. آموزاندانش لوگو( توسط )نماد  .12

 .اسالمی الزامی است  ات شئونرعایت کلیه  ،در تهیه محتوای تبلیغاتی در همه موارد بازاریابی .13

به سایت قطب کشوری رباتیک   ،... که در قوانین به آن اشاره شده استنقشه مسیر و    ،هاافزارها و برنامه جهت اطالع از نحوه دسترسی به کلیه نرم  .14

 مراجعه کنید. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)رسان شاد رسانی در پیام و هوش مصنوعی و یا کانال اطالع 

 .ستآنالین، الزامی ا  و همراه داشتن فایل تصویر آن در مرحله دفاع 2برگ تکمیل نمون  در مرحله دوم استانی .15

 بازیطراحی و ساخت اسباب  شناسنامه:  1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 نام تیم
 

 عضوگروه: عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  همراه/ تلفن ثابتتلفن 

 نام محصول 
 

 های اجتماعی مجازی آدرس سایت/ شبکه 
 

  تلفن همراه    / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام خانوادگینام و 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 



 

 (   23صفحه ) 

 بوم کار تیمی:  2نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (   24صفحه ) 

 بازیطراحی و ساخت اسباب : داوری غیر حضوری  3نمون برگ 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه:  نام تیم: 

 تحصیلی:   دوره منطقه/ناحیه: شهر: :استان

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی  آموزاندانش/آموزدانش نام و نام خانوادگی 

    

    

    

 توضیحات معیار ارزیابی 
کسب  

 امتیاز
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   1برگ نمونتکمیل صحیح و ارسال  1برگ  نمون

   های اعضای تیم ، مطابق با فعالیت2برگ تکمیل صحیح و ارسال نمون 2برگ  نمون

TDP   تکمیل صحیح و ارسال فایل مشخصات اثر طبق الگوی ارسالی   

   صورت متنی یا تصویری  طراحی و ارسال راهنمای کاربر به راهنمای کاربر

   طراحی و تکمیل پوستر مطابق الگوی ارسالی پوستر

 توضیحات فنی
کسب  

 امتیاز
 حداکثر امتیاز

  متناسب بارده سنی کاربر  ،صدا ، استفاده از طراحی رنگ، نور جذابیت بصری، شنیداری 

حداکثر امتیاز برای هر مورد  

 امتیاز است 10

  به رده سنی کاربر   توجه   رعایت کلیه نکات ایمنی در تولید محصول با ایمنی

  گویی صحیح به داوران تسلط کامل به ارائه اثر و پاسخ دفاع از اثر 

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

    بازی دارای بیش از یک حالت عملکردی باشد.اسباب تغییر تنظیمات قابل 

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

 
 حداکثر امتیاز در این بخش

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

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

     و نوع فعالیت محصول  TDP به  باتوجه تسلط و تکمیل  وکار بوم کسب
امتیاز ویژه فقط در   20

 مرحله دوم استانی

 100  مجموع امتیازات مثبت و منفی کسب شده   امتیاز جمع 

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

 .....................  : ...................... امضا :شماره تماس .......................  :مدرک تحصيلی ........... ..ای/استانی: .................. منطقهنام و نام خانوادگی داور دوم 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 سرای قطب استانی رباتیک و هوش مصنوعیپژوهش مدیر 

  

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 آموزی سراهای دانشکارشناس امور پژوهش 

 

 تاریخ و امضا 



 

 (   25صفحه ) 

 4   یوستپ 

 پایتون با رویکرد حل مسئله  یسینوربانمهراهنمای 

 دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلیرد 
  1401-1402 سال 

 
 



 

 (   26صفحه ) 

 مقدمه :  .1

. کنیم  استفاده   ترپیچیده   کارهای   برای  امکان  این   از  توانیممی  و  یافتهافزایش   تصاعدی  طور  به  محاسبات  قدرت  ،تکنولوژی  سریع  پیشرفت  دوره   در  امروزه 

  داشتن  وجود  با ،  شاخه  سه   این.  هستند  مصنوعی  هوش  و   ماشین   یادگیری  داده،  وتحلیل تجزیه :  اندشده   ظاهر  سریع  رشد   این   کنار  در   که  ایزمینه   سه

 آمار،  مدل،  بینیپیش   الگویابی،  محور،داده   های زمینه :  جمله  از  دارند،  تداخل  و  همپوشانی  هم  با  موارد  اکثر  در  متمایز  و  فردمنحصربه   هایزیرمجموعه

  این از یک هر در پیشرفت برای ... و بزرگ های داده  ابری، رایانه آماری، وتحلیلتجزیه  و کاویداده  رباتیک، اطالعات، علوم کامپیوتر، علوم ریاضی،

  عنوان به   ،دارد  آموزش  سهولت   و   اجرا  در  که  فردیمنحصربه   خصوصیات  دلیل  به  پایتون   نویسیبرنامه   زبان .  است  نویسیبرنامه   به   ضروری  نیاز  ،هازمینه

  به   رسیدن  در  کتابخانه  زیاد  تعداد  با  پویا  بسیار  باالی   سطح  های زبان   از  یکی  گرا  شی   رویکرد  و   مناسب  گرافیکی  رابط  با   بازمنبع   نویسیبرنامه   زبان  یک

کارگیری توابع در این زبان و  نویسی و به آموزان با مباحث برنامهلذا هدف از این مسابقه آشنایی دانش   است؛   مصنوعی  هوش   و  داده   تحلیل  هایمهارت

 . جام یک کار پژوهشی ساده با موضوعات مرتبط با مباحث درسی مدرسه استهمچنین نحوه ان

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شیوه نامه    اجرایی  تقویم  شده در  مشخص  زمانبندی  در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق  توانند  می  متوسطه  اول  دوره  آموزان   دانش  تمام

 نمایند.   نام  ثبت نفره  3تا   2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  400/ 418طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 .استدر این مسابقه مجاز   ،تنها استفاده از زبان پایتون .1

تحلیل   ،یکاوداده  یکی از مباحث موجود در کتابهای درسی ابتدایی یا متوسطه اول باشد از قبیل حل مسئله،  حتماًبایست یمطرح ارائه شده،  .2

 مطالعات ،ها علومیشآزماسازی یه شب ، ی مانند ریاضی و محاسبات و آمار و احتماالتموضوعاتسازی و غیره با ینه بهو    هاداده ی بنددسته و  هاداده 

   طراحی نمود.  افزارنرم فرهنگ و هنر و سبک زندگی و مباحث کاربردی هر درسی که بتوان برای آن یک   ،یاییتاریخی و جغراف ،اجتماعی

 ( . )تشخیص به عهده کمیته داوران است استمجاز   ،منبع کد ذکردرصدی و  30استفاده از کدهای آماده با تغییر حداقل  .3

 مجاز است.  ، آشنایی با نحوه عملکرد آن کتابخانه شرطبه و توابع آماده پایتون   هاکتابخانه استفاده از تمامی  .4

حداکثر   .5 مدت  به  برنامه  اجرای  با  5فیلم  حداکثر    دقیقه  خود   مگابایت،  50حجم  توسط  کدها  توضیح  و  اجرا  نحوة  توضیح  شامل 

 آموزان تهیه گردد.آموز/دانشدانش 

توضیحات در مورد    مگابایت، شامل  50حداکثر  حجم    ( با 5دقیقه ای )اضافه بر فیلم بند    5ستی یک فیلم  ای بایاستفاده از تابع کتابخانه   در صورت  .6

 . تهیه گردد دانش آموزان/آموزکتابخانه و دلیل استفاده از آن توسط دانش 

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:   ارسال، ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 PDF  و   Wordهای   به صورت فایل شده تکمیل   1نمون برگ  .1

ای خاص، فایل موردنظر به همراه راهنمای  کتابخانه استفاده )در صورت استفاده از  افزاری موردمنابع نرم ها و تمامی  ( برنامه sourceمنبع ) .2

 ( کد ارسال گردد.( sourceنصب آن همراه با منبع )

 شرایط اختصاصی اثر   6 و  5های های مذکور در بند فیلم .3

 2برگ   با نمون مطابق ای صفحه  6گزارش معرفی و توضیح اثر حداکثر  .4

 



 

 (   27صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را    رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    منطقه ای : . مرحله  1ـ   5

ی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموز 

گردند. الزم است پژوهش    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  3  نمون برگ  اساس  برو  منطقه  

برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه،   انجام داده و سپس  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار  آنها 

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیمستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

  پژوهش   امور و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک و هوش مصنوعی  استانی های  قطب  توسط. مرحله اول استانی :  5-2

 . آثار برگزیده، به مرحله دوم استانی راه می یابندمی شوند.   داوری 3 برگ  نمون اساس  استان، بر  آموزی دانش  سراهای

. الزم است دانش آموزانی که در استحضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

 . مزمان در جلسه دفاع شرکت نمایندنقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت هطراحی پروژه 

 ضمائم : .6

 پایتون با رویکرد حل مسئله   نویسیبرنامه  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 عنوان اثر
 

 عضوگروه: عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف پروژه 

 

 مورد(  3های برجسته اثر )حداقل ویژگی

 

اینکه پروژه شما چیست و    توضیح مختصر راجع به

 مخاطب نمایش دهد.  خواهد چه چیزی را به می

 

  تلفن همراه    / خانوادگی استاد راهنمانام و نام 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 



 

 (   28صفحه ) 

 

 

 

 

 

 پایتون با رویکرد حل مسئله  نویسیگزارش معرفی برنامه  : 2برگ  نمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانی در و یا کانال اطالع سایت رسمی قطب کشوری رباتیک و هوش مصنوعی  بندی مقاله در وب نمونه مقاله موردنظر به همراه نحوه قالب  :تذکر

 قرار داده خواهد شد. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)رسان شاد پیام 

 

 

 

 

(با فونت برجسته عنوان )عنوان طرح  

 نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(

چکیده: شامل توضیح ایده اصلی طرح و خالصه ای از طرح و مراحل اجرای آن 

 ، به همراه مزایا و معایب طرح پیشنهادی

 کلمه از متن اصلی  5ا ت 3کلمات کلیدی : 

: مروری بر کار های مشابه ، معرفی و بررسی کد آماده مورد استفاده)در صورت وجود( ، توابع مورد استفاده پایتون مقدمه 

 و عملکرد آنها )شرح ورودی ها و خروجی ها به همراه نحوه عملکرد آن(

یم پارامتر ها )در صورت وجود( ، نحوه بکارگیری ورودی ها و ظبدنه اصلی طرح: توضیح روند اجرای طرح ، نحوه تن

خروجی ها در توابع مورد استفاده با ذکر مثال و قرار دادن عکس اجرای مرحله به مرحله و خروجی اجرای کد به همراه 

 .توضیح الگوریتم مورد پیاده سازی شده در طرح به صورت کامل 

طرح : مقاله ، کتاب ، لینک وب سایت ، لینک کد یا کتابخانه مورد استفاده و  منابع مورد استفاده در تحقیق و اجرای

 غیره



 

 (   29صفحه ) 

 پایتون با رویکرد حل مسئله نویسیبرنامه : داوری غیر حضوری   3نمون برگ 

 : کد ثبت شده اثر در سامانه   : عنوان اثر

 : رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه   :شهر :استان

 تحصیلیپایه  شماره تماس  کد ملی  نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

    

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 حداکثر امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

امتیاز 

 کسب شده

ثر 
ی ا

اص
ص

خت
ط ا

رای
 ش

ب
رای

ض
 

 تکمیل بودن تمامی مستندات درخواستی جهت اجرای اثر بودن سورس کد و ملزومات آن دارا
  + 2بلی = 
 - 30خیر =  

 صورت گزارش علمی دارابودن مقاله اثر به نویسی علمی( گزارش) مقاله تحقیقی 
  + 2بلی = 
 - 30خیر = 

 6و  5های مذکور در بند فیلم ها های توضیح کد و کتابخانهفیلم
  + 2بلی = 
 - 30خیر = 

ح 
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ی ا
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 تناسب کد با مورد ادعایی طرح
ادعای آورده شده در عنوان و  با  خروجی برنامه و کد بایستی متناسب  

 توضیحات طرح باشد. 
14 

 

 هاکنترل ورود داده
بتواند داده فقط  به ورود  کاربر  تعریف شده در کادرهای مربوط  های 

 اطالعات را درج نماید و از ورود اطالعات نامعتبر جلوگیری شود. 
5 

 

 انتظار برنامهخروجی صحیح و مورد 
به روش صحیح و واضح و بدون خطا به کاربر نمایش داده    خروجی 

 شود. 
5 

 

 های متوسطه اولتناسب طرح با نیازهای کتاب 
هییای مییرتبط بییا نویسییی کییاربردی یکییی از مسییائل و یییا چالشبرنامه

 دروس پایه هفتم تا نهم و متناسب با عنوان طرح
20 

 

  10 بیان واضح و کامل و همچنین دقیق اثر در فیلم موردنظر   هافیلمتوضیحات کامل در 

 .....................   :.......... امضا................  :شماره تماس  ....................... ......  :مدرک تحصیلی   ...............ی/استانی: ........................امنطقهنام و نام خانوادگی داور اول  

 .....................   :............... امضا..........   :شماره تماس  .............................  :مدرک تحصیلی   ..................ی/استانی: ....................امنطقهنام و نام خانوادگی داور دوم  

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزدانشی سراپژوهش مدیر 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 رباتیک و هوش مصنوعی ی قطب استانیسراپژوهش  ریمد

 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانشی سراها پژوهش کارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 



 

 (   30صفحه ) 

 رویکرد حل مسئله پایتون با  نویسیبرنامه : داوری غیر حضوری  3نمون برگ ادامه 

 : کد ثبت شده اثر در سامانه   : عنوان اثر

 : رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه   :شهر :استان

 پایه تحصیلی شماره تماس  کد ملی  نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

    

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات  معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

کد 
س 

ور
 س

ی
یاب

رز
ی ا

ها
ار

عی
م

 

 خوانایی کد

 بندی کدهای بلوکاستفاده از تکنیک  -

 های طوالنی نوشته  شکستن -

 ...(  ها و ها، روالها، کالس رگذاری برای اشیا )متغیقواعد نام -

6 
 

  4 انگلیسی باشد.یا   تواند فارسی ها که می نوشتن توضیحات برای بلوک (commentداشتن توضیحات داخل کد )
خط وجود   هشدارها،   (Error)عدم 

(warning)  ،Hint   و اجرای آسان پروژه 

Warnings پیام کامپایلر  ،  که  هستند  و  بههایی  ناخوانایی  خاطر 

 دهد. نشان می نارسایی کد 
5 

 

های  کنترل خطاهای برنامه با استفاده از نمایش پیام

 ( exception) فارسی 

صفرحالت کنترل   بر  تقسیم  مانند  استثنا  پیام های  نمایش  عدم  های  ، 

 عامل. خطای سیستم 

جای خطای  )مثالً در نوشتن فایل اگر امکان نوشتن وجود نداشته باشد به

 عامل، پیام خطای مناسب نمایش داده شود.(سیستم

5 
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  5 های گزارش  رعایت تمامی قسمت بندی صحیح گزارشقالب

  10 بودن مطالب بیان شیوا و ساده مطلب و کامل بیان کامل و واضح موضوع 

 برداری و رعایت حق ناشر  عدم کپی 

برداری مستقیم از متن آماده و یا در صورت استفاده از متون  عدم کپی 

مکتوب، یا  بیان    اینترنتی  به  و  شده  برداری  خالصه  متون  خود  این 

آموزان/آموزدانش منابع   دانش  تمامی  همچنین  و  شود  نوشته 

 مورداستفاده دقیقاً در فهرست منابع ذکر گردد. 

5 

 

  100 جمع امتیاز  

 .....................   :............ امضا..... ..........   :شماره تماس  ........... ................   :مدرک تحصیلی   ...................ی/استانی: ...................امنطقهنام و نام خانوادگی داور اول  

 .............. .......   : ................ امضا.... ......  :شماره تماس  ...........................   :مدرک تحصیلی   ........................ی/استانی: .............امنطقه نام و نام خانوادگی داور دوم  

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزدانشی سراپژوهش مدیر 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 رباتیک و هوش مصنوعی ی قطب استانیسراپژوهش  ریمد

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانشی سراها پژوهش کارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا 

 

 



 

 (   31صفحه ) 

 5   یوستپ 

 ربانمه نویسی  مبتنی رب  هوش مصنوعیراهنمای 

 دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 

 
 



 

 (   32صفحه ) 

 مقدمه :  .1

برنامه نویسی به صورت  مختلف    هایهای این حوزه در زبان امروزه  با پیشرفت مفاهیم مختلف در حوزه هوش مصنوعی و پیاده سازی اغلب الگوریتم

های کاربردی هوش مصنوعی نسبت به گذشته بیشتر فراهم شده است بطوری  ساختار یافته و یا ماژول پایه، امکان آموزش و ورود دانش آموزان به حوزه 

ابزارهای هوش مصنوعی )و حتی به روز  توان تنها با استفاده از توابع موجود و اندک دانش پایه موضوعی، از  می  ،که بدون نیاز به دانش پایه دانشگاهی

لذا هدف از این مسابقه آشنایی دانش آموزان با مباحث روز هوش مصنوعی ونحوه    .های مختلف کاربردی استفاده نموداین حوزه( در ساخت اپلیکیشن 

 .باشد.میبکارگیری توابع این حوزه در برنامه نویسی و همچنین نحوه انجام یک کار پژوهشی ساده در این زمینه 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شیوه نامه    اجرایی  تقویم  شده در  مشخص  زمانبندی  در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق   توانند   می  متوسطه  دوم  دوره  آموزان   دانش  تمام

 نمایند.   نام  ثبت نفره  3تا   2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  400/ 418طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 ی برنامه نویسی مجاز است.هازبانباشد و استفاده از تمامی ی مبر عهده دانش آموز  ،انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب .1

 ی هوش مصنوعی بکار گیری شود: هاروشدر طرح ارائه شده یکی از  حتماًبایستی  .2

ی  هاروشصنعتی و پزشکی(،  )  پردازش سیگنال  ،پردازش صوت  ،پردازش تصاویر )صنعتی و پزشکی(:  نمونه ای از این موضوعات عبارتند از •

پزشکی  ،صنعتی ،مالی ،ی طبیعیدادهای )رخ  پیش بین ،ی هوشمند مسیر یابیهاروش ،مهندسی پزشکی( – تشخیص بیماری )به صورت هوشمند 

 و ...( و غیره.  

های جستجو در فضای حاالت و  یتمالگورداده کاوی، ،  ی مبتنی بر یادگیریهاروش ی هوش مصنوعی بکارگیری  هاروش به طور کلی منظور از   •

 باشد.یمدسته بندی یا پیش بینی مقادیر عددی به کمک پایگاه داده  ، های خوشه بندییتمالگورحل مسئله، بکار گیری 

 است( به عهده کمیته داوران   ، تشخیص)باشد.یممجاز ،  درصدی و ذکر منبع کد 30ی آماده با تغییر حداقل کدهااستفاده از  .3

 به شرط آشنایی با نحوه عملکرد آن کتابخانه مجاز است.   ،ی برنامه نویسیهازبانو توابع آماده  هاکتابخانه استفاده از تمامی  .4

حداکثر   .5 مدت  به  برنامه  اجرای  و    5فیلم  حداکثر  دقیقه  نحوه   50حجم  توضیح  شامل  کدها  مگابایت،  توضیح  و  اجرا  دانش  که  ی  توسط 

 آموزان تهیه شود.آموز/دانش

در مورد آن کتابخانه و دلیل استفاده از    مگابایت شامل توضیحات  15حجم حداکثر  دقیقه و    5در صورت استفاده از هر نوع تابع کتابخانه ای، فیلم   .6

 تهیه گردد.  آموزاندانش /آن توسط دانش آموز

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:   ارسال، آموز)سرگروه تیم(( با کد ملی دانش ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل  مستندات

 PDF  و   Wordبه صورت فایل های   شده تکمیل   1نمون برگ  .1

ای خاص، فایل موردنظر به همراه راهنمای  استفاده )در صورت استفاده از کتابخانه  افزاری موردمنابع نرم ها و تمامی  ( برنامه sourceمنبع ) .2

 گردد.( ( کد ارسال sourceنصب آن همراه با منبع )

 شرایط اختصاصی اثر   6 و  5های های مذکور در بند فیلم .3

 2برگ  با نمون مطابق ای صفحه   6حداکثر یک مقاله  .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را    رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای : 1ـ   5

ی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموز 



 

 (   33صفحه ) 

گردند. الزم است پژوهش    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  شده و برگزیدگان  داوری  3  نمون برگ  اساس  برو  منطقه  

برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه،   انجام داده و سپس  نقاط قوت    و تقویت نقاط ضعف    جهت رفعآثار  آنها 

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیمستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

  پژوهش   امور و پیگیری  نظارت  محترم  کارشناس  نظارت  تحت   رباتیک و هوش مصنوعی  استانی های  قطب  توسط. مرحله اول استانی :  5-2

 . آثار برگزیده، به مرحله دوم استانی راه می یابندمی شوند.   داوری 3 برگ  نمون اساس  استان، بر  آموزی دانش  سراهای

. الزم است دانش آموزانی که در استحضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

 . مزمان در جلسه دفاع شرکت نمایندنقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت هطراحی پروژه 

 ضمائم : .6

 مبتنی بر هوش مصنوعی   نویسیبرنامه  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 عنوان اثر
 

 عضوگروه: عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  تلفن همراه/ تلفن ثابت

 اهداف پروژه 

 

 مورد(  3های برجسته اثر )حداقل ویژگی

 

اینکه پروژه شما چیست و    توضیح مختصر راجع به

 مخاطب نمایش دهد.  خواهد چه چیزی را به می

 

  تلفن همراه    / خانوادگی استاد راهنمانام و نام 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 



 

 (   34صفحه ) 

 

 پایتون با رویکرد حل مسئله  نویسیبرنامه  ساختار مقاله : 2برگ  نمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانی در و یا کانال اطالع سایت رسمی قطب کشوری رباتیک و هوش مصنوعی  بندی مقاله در وب نمونه مقاله موردنظر به همراه نحوه قالب  :تذکر

 قرار داده خواهد شد. (robotic_src)و یا ایتا  (robotic_src)رسان شاد پیام 

 

 

 

 

 

 

 

 

(با فونت برجسته )عنوان طرح مقاله عنوان  

 نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(

چکیده: شامل توضیح ایده اصلی طرح و خالصه ای از طرح و مراحل اجرای آن 

 ، به همراه مزایا و معایب طرح پیشنهادی

 کلمه از متن اصلی  5تا  3کلمات کلیدی : 

زبان : مروری بر کار های مشابه ، معرفی و بررسی کد آماده مورد استفاده)در صورت وجود( ، توابع مورد استفاده مقدمه 

 و عملکرد آنها )شرح ورودی ها و خروجی ها به همراه نحوه عملکرد آن( مورد نظر

یم پارامتر ها )در صورت وجود( ، نحوه بکارگیری ورودی ها و ظبدنه اصلی طرح: توضیح روند اجرای طرح ، نحوه تن

اجرای کد به همراه  خروجی ها در توابع مورد استفاده با ذکر مثال و قرار دادن عکس اجرای مرحله به مرحله و خروجی

 .توضیح الگوریتم مورد پیاده سازی شده در طرح به صورت کامل

منابع مورد استفاده در تحقیق و اجرای طرح : مقاله ، کتاب ، لینک وب سایت ، لینک کد یا کتابخانه مورد استفاده و 

 غیره



 

 (   35صفحه ) 

 

 مبتنی بر هوش مصنوعی  نویسیبرنامه : داوری غیر حضوری   3نمون برگ 

 : کد ثبت شده اثر در سامانه   : عنوان اثر

 : رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه   :شهر :استان

 پایه تحصیلی شماره تماس  کد ملی  نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

    

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 حداکثر امتیاز توضیحات  معیار ارزیابی 

امتیاز 

 شدهکسب 

ثر 
ی ا

اص
ص

خت
ط ا

رای
 ش

ب
رای

ض
 

 تکمیل بودن تمامی مستندات درخواستی جهت اجرای اثر بودن سورس کد و ملزومات آن دارا
  + 2بلی = 
 - 30خیر =  

 صورت گزارش علمی دارابودن مقاله اثر به نویسی علمی( گزارش) مقاله تحقیقی 
  + 2بلی = 
 - 30خیر = 

 6و  5های مذکور در بند فیلم ها کتابخانههای توضیح کد و فیلم
  + 2بلی = 
 - 30خیر = 

ح 
طر

ی 
یاب

رز
ی ا

ها
ار

عی
م

 

 جدید بودن و جذاب بودن ایده طرح
ارزش دهی به ایده دانش آموز با توجه به جذاب بودن و جدید بودن  

 ایده
10 

 

 تناسب کد با مورد ادعایی طرح
ادعای آورده شده در عنوان    با  متناسبدقیقا  خروجی برنامه و کد بایستی  

 و توضیحات طرح باشد.
10 

 

 هاکنترل ورود داده
بتواند داده فقط  به ورود  کاربر  تعریف شده در کادرهای مربوط  های 

 اطالعات را درج نماید و از ورود اطالعات نامعتبر جلوگیری شود. 
5 

 

 مورد انتظار برنامهخروجی صحیح و 
به روش صحیح و واضح و بدون خطا به کاربر نمایش داده    خروجی 

 شود. 
5 

 

 های هوش مصنوعی بکارگیری روش
الگوریتم از  یکی  صحیح  گیری  به  بکار  توجه  با  مصنوعی  های هوش 

 موضوع ادعا شده در طرح 
20 

 

  10 بیان واضح و کامل و همچنین دقیق اثر در فیلم موردنظر   هاتوضیحات کامل در فیلم

 .....................   :.......... امضا................  :شماره تماس  ....................... ......  :مدرک تحصیلی   ...............ی/استانی: ........................امنطقهنام و نام خانوادگی داور اول  

 .....................   :............... امضا..........   :شماره تماس  .............................  :مدرک تحصیلی   ..................ی/استانی: ....................امنطقهنام و نام خانوادگی داور دوم  

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزدانشی سراپژوهش مدیر 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 رباتیک و هوش مصنوعی ی قطب استانیسراپژوهش  ریمد

 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانشی سراها پژوهش کارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا 

 



 

 (   36صفحه ) 

 

 هوش مصنوعیمبتنی بر   نویسیبرنامه : داوری غیر حضوری  3نمون برگ ادامه 

 : کد ثبت شده اثر در سامانه   : عنوان اثر

 : رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه   :شهر :استان

 پایه تحصیلی شماره تماس  کد ملی  نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

    

    

    

عنوان 

 ارزیابی
 توضیحات  معیار ارزیابی 

حداکثر  

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

ی 
ها

ار
عی

م
کد 

س 
ور

 س
ی

یاب
رز

ا
 

 خوانایی کد

 بندی کدهای بلوکاستفاده از تکنیک  -

 های طوالنی نوشته  شکستن -

 ...(  ها و ها، روالها، کالس رگذاری برای اشیا )متغیقواعد نام -

5 
 

  4 یا انگلیسی باشد. تواند فارسی ها که می نوشتن توضیحات برای بلوک (commentداشتن توضیحات داخل کد )
خط وجود   هشدارها،   (Error)عدم 

(warning)  ،Hint   و اجرای آسان پروژه 

Warnings پیام کامپایلر  ،  که  هستند  و  بههایی  ناخوانایی  خاطر 

 دهد. نشان می نارسایی کد 
5 

 

های  کنترل خطاهای برنامه با استفاده از نمایش پیام

 ( exception) فارسی 

حالت  مانند  کنترل  استثنا  صفرهای  بر  پیام تقسیم  نمایش  عدم  های  ، 

 عامل. خطای سیستم 

باشد نداشته  وجود  نوشتن  امکان  اگر  فایل  نوشتن  در  جای به  ،)مثالً 

 عامل، پیام خطای مناسب نمایش داده شود.(خطای سیستم 

5 

 

ش 
ار

گز
ی  

یاب
رز

ی ا
ها

ار
عی

م
 

  5   مقالههای رعایت تمامی قسمت مقالهبندی صحیح قالب

  10 بودن مطالب بیان شیوا و ساده مطلب و کامل کامل و واضح موضوع بیان 

 برداری و رعایت حق ناشر  عدم کپی 

برداری مستقیم از متن آماده و یا در صورت استفاده از متون  عدم کپی 

مکتوب، یا  خود    اینترنتی  بیان  به  و  شده  برداری  خالصه  متون  این 

آموزان/آموزدانش منابع   دانش  تمامی  همچنین  و  شود  نوشته 

 مورداستفاده دقیقاً در فهرست منابع ذکر گردد. 

5 

 

  100 جمع امتیاز  

 .....................   :............ امضا..... ..........   :شماره تماس  ........... ................   :مدرک تحصیلی   ...................ی/استانی: ...................امنطقهنام و نام خانوادگی داور اول  

 .....................   : ................ امضا.... ......  :شماره تماس  ...........................   :مدرک تحصیلی   ........................ی/استانی: .............امنطقه نام و نام خانوادگی داور دوم  

 خانوادگینام و نام 

 ی مجری آموزدانشی سراپژوهش مدیر 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 رباتیک و هوش مصنوعی ی قطب استانیسراپژوهش  ریمد

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانشی سراها پژوهش کارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا 

 



 

 (   37صفحه ) 

 

 6   پیوست

 گرایش استانی راهنمای 

 مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ژپوهش سرااهی دانش آموزی دومین دوره 

 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 



 

 (   38صفحه ) 

 مقدمه :  .1

نی( به  با توجه به اهداف شیوه نامه اجرایی، برنامه و رویدادهای کیفیت بخشی و ارتقای فرایند یاددهی و یادگیری مدارس )طرح شهید کاظمی آشتیا

رهنگ و با توجه به نیاز های بومی و منطقه ای هر استان در کاربرد رباتیک و هوش مصنوعی در کسب و کارها، ف  18/10/1401مورخ    418/400شماره  

  محترم   کارشناس  نظارت  تحتو شرایط جغرافیایی هر استان، قطب های استانی رباتیک و هوش مصنوعی شیوه نامه یک گرایش ویژه  استان خود را  

پیگیری  نظارت و هوش مصنوعی  و  استان  آموزی  دانش   سراهای  پژوهش   امور   و  رباتیک  غیر    ،  با هماهنگی قطب کشوری  یا  به صورت حضوری 

   نمایند.می حضوری مصوب 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق  توانند   می  )انتخاب مقطع تحصیلی، بر عهده کمیته فنی قطب استانی است( شرکت کنندگان  

  2انفرادی یا تیم صورت  ، به1401/ 18/10مورخ  418/400آشتیانی به شماره شیوه نامه طرح شهید کاظمی  اجرایی تقویم  شده در مشخص  زمانبندی

 نمایند.  نام ثبت  نفره 3تا 

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

 

 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

به تایید قطب کشوری رباتیک و استانی که پس از تدوین بر اساس الگوی راهنمای سایر گرایش ها،    گرایش  مستند بر شیوه نامه

 هوش مصنوعی رسیده است.

 .شود توجه 2 صفحه   ت بند  در  مسابقات عمومی شرایط  به تذکر:

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 :  گردد ارسال ،(تیم سرگروه )آموز دانش  ملی کد با ( ZIP) فشرده  فایل یک در ذیل  مستندات

 PDF و  WORD های به صورت فایل شده تکمیل   1نمون برگ  .1

 کلیه مستندات مورد نیاز بر اساس شیوه نامه گرایش مصوب استانی  .2

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را    رباتیک و هوش مصنوعیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات    . مرحله منطقه ای : 1ـ   5

ال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی  در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارس

  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،   با سهمیه  مطابق   شده و برگزیدگان  داوریهای شیوه نامه گرایش مصوب استانی    نمون برگ   اساس  منطقه و بر 

  و تقویت نقاط ضعف    جهت رفع آثار برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،    می  معرفی

 ارسال گردند.  رباتیک و هوش مصنوعیآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی نقاط قوت 

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

 د.  می شون داوریهای شیوه نامه گرایش مصوب استانی  نمون برگ اساس استان، بر آموزی  دانش

 ضمائم : .6

 



 

 (   39صفحه ) 

 

 گرایش استانی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

 عنوان اثر
 

 عضوگروه: عضوگروه: سرگروه:  دانش آموز/دانش آموزان  خانوادگی نام و  نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی   رشته

    با پیش شماره  تلفن همراه/ تلفن ثابت

 استانیشرح مورد نیاز در گرایش مصوب  

 

  تلفن همراه    / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تاریخ و امضا 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 



 

 (   40صفحه ) 

 

 گرایش استانی : داوری  2نمون برگ 

 : کد ثبت شده اثر در سامانه  :عنوان اثر

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه   :شهر :استان

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی  نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

    

    

    

 حداکثر امتیاز توضیحات معیار ارزیابی  ردیف 
امتیاز 

 کسب شده

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی رباتیک و هوش مصنوعی

 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 

 تاریخ و امضا 

 

 

 



 

 (   41صفحه ) 

 

 

 

 

 7   پیوست

 رباتیک هنرجویی راهنمای 
 کشور هنرستان اهی فنی حرفه ای و کاردانش دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 

 



 

 (   42صفحه ) 

 مقدمه :  .1

دبیرخانه راهبری کشوری الکترونیک، با رویکرد تقویت  و    رباتیک و هوش مصنوعیقطب  راهبری و سیاست گذاری مسابقات رباتیک هنرجویی توسط  

آموزش های رشته های گروه الکترونیک و  آموزش های فنی و مهارتی هنرجویان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش و به منظور کیفیت بخشی به 

برنامه ریزی شده است. رویکرد مسابقات ب بین هنرجویان  بین  ه  تقویت روحیه کار تیمی در  با برگزاری رقابت  تنها  گونه ای است که ساخت ربات 

اخت ربات نیز به عنوان یکی از اهداف  فرایند ساخت و مهارت های هنرجویان در طراحی و س ،هنرجویان در روز مسابقه ارزش گذاری نمی شود بلکه

موثر واقع خواهد شد و این یکی از مهم ترین تفاوت های مسابقات رباتیک هنرجویی با سایر مسابقات و در تعیین رتبه تیم ها اصلی در نظر گرفته شده 

اینر، نرم افزار پروتئوس، اسیدکاری و طراحی برد یک  صرفا بر اساس سرفصل درسی هنرستان )شامل نرم افزار آلتیوم دیز، مسابقهاین رباتیک می باشد. 

، طراحی و مونتاژ سنسور مادون قرمز با استفاده از آپ  امپ  Code Vision  AVR، پروگرام کردن و نرم افزار  cالیه مدار چاپی، برنامه نویسی به زبان  

 د. می باش ها  و سایر سنسورها( 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  شده در   مشخص  زمانبندی  در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق   توانند  می  کاردانش  ای وفنی حرفهمتوسطه    دوم  دوره  هنرجویان  تمام

 نمایند.  نام ثبت  نفره 5تا  3تیم صورت   ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  اجرایی تقویم

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم  اعضای: 1تذکر

نفر     3باید حداقل    ،در این صورت  .بال مانع می باشددر تیم    کامپیوتر، مکانیک، ماشین ابزار  استفاده از هنرجویان رشته های دیگر مانند برق،:  2تذکر

 باشند.  مکاترونیک -رشته الکترونیک هنرجوی ،در تیم

دو نفره حداقل    5و    4نفره حداقل یک هنرجو و در تیم    3در تیم    . لذا؛تیم ممنوع می باشد  یکدر    ،نفر از هنرجویان پایه دوازدهم  5شرکت  :  3تذکر

 هنرجو باید از پایه دهم یا یازدهم باشند. 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 بایستی باتری باشد.    ،منبع تغذیه ربات ها .1

ربات از لحاظ    ، هشروع مسابق  )قبل از دسانتی متر می باش   25×25×25گرم و دارای محدودیت ابعاد    1700ربات دارای محدودیت وزنی حداکثر   .2

 .( ممانعت به عمل می آید  همسابق  شرکت تیم در ، ازرعایت مواردبررسی می شود و در صورت عدم  شرایط اختصاصی اثربا   انطباق

 باشد. AVRباید از نوع ، میکروکنترلر مورد استفاده  .3

طراحی و مونتاژ برد الکترونیکی، برنامه نویسی  ربات بایستی توسط هنرجویان ساخته شده باشد و اگر در هر مرحله ای از مسابقه مشخص شود که   .4

 . تشخیص این امر بر عهده کمیته داوران است.، از مسابقات اخراج خواهد شدتیم ضمن دریافت اخطارانجام نشده؛ هنرجویان   توسط  ... ربات و

هنرجو می تواند    ، صورت استفاده از المان های آماده در بخش مکانیک ربات، امتیاز مربوط به این بخش کسب نخواهد شد. برای کسب امتیازات  در .5

 ... بسازد. و  CNCبدنه ربات خود را طراحی و توسط پرینتر سه بعدی یا برش 

صورت پکیج  ه  و یا سنسورهای مشابه با آن که ب   CNY70ها می توان از سنسوراستفاده از ماژول های آماده سنسور مادون قرمز مجاز نمی باشد. تن .6

 استفاده کرد.  ، آماده هستند

 با توجه به اهمیت طراحی مدار چاپی و اسید کاری،  فیبرهای استفاده شده باید یک الیه و ساخت دست هنرجویان باشند.  .7

نرم افزار های طراحی که در سر فصل درسی وجود دارد )آلتیوم دیزاینر( استفاده کنند .  از  ،  (  PCBهنرجویان می توانند برای طراحی پی سی بی ) .8

نقشه فنی و فایل  .  امتیاز مربوط به آن را کسب خواهند کرد  ، صورت دستی توسط خود هنرجویان آماده شده باشده  در صورتی که برد مدار چاپی ب 

حتما باید نام تیم    ،در صورتی که برد مدار چاپی توسط شرکت های سازنده برد چاپ گرددبایستی در پوشه کار تیم آورده شود.    ،طراحی شده برد

 امتیاز مربوطه کسب نخواهد شد.    ،هنرستان به صورت چاپ راهنما روی برد موجود باشد. شایان ذکر است که در این صورت

 شود. استفاده  2جدول برای اطالع از قوانین مسیر  از  .9
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 نیست.   مجاز( سیمی یا ریموت) به هر شکل   انسانی کنترل و دخالت  هرگونه  یا و  پیست از  بیرونکنترلر در یا  دازشگرپر هرگونه از استفاده  .10

 .استفاده نمایید 1نحوه برگزاری مسابقه، در مراحل منطقه ای و استانی متفاوت است. برای اطالع از نحوه برگزاری و قوانین، از جدول  :1تذکر

 . شود  توجه  2 صفحه ت  بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 :  گردد ارسال ،(تیم سرگروه )آموز دانش  ملی کد با ( ZIP) فشرده  فایل یک در ذیل  مستندات

 PDFو   WORDبه صورت فایل  شده تکمیل   1نمون برگ  .1

 PDFو   WORDبه صورت فایل  شده تکمیل   2نمون برگ . 2

کنندگان  که الگوی آن، در اختیار شرکت   PDFو    WORD  های  به صورت فایلTDP  (Team Description Paper  )مقاله توصیف تیم یا  .  3

 قرار گرفته است.

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

پوشه  طرح بدنه ربات، برگه اطالعات مربوط به سنسورها، میکروکنترلر، آی سی های استفاده شده، گیربکس و باتری استفاده شده و قطعات دیگر در  

 .کار قرار گرفته شود

( و با توضیحات نوشته    ×4یا    ×2این فیلم می تواند با دور تند ))  .ربات  ساخت  و   طراحی  روند  از   ای دقیقه   4تا    2لم  صورت فیگزارش تصویری به .  5

 ( شده مناسب داخل فیلم باشد. 

 1  جدول 4به بند ه  توج  ربات با  اختصاصی شرایط کردن چک فیلم. 6

 1جدول  4بند   به بند  توجه فیلم رکوردگیری با .7

 پرسنلی اعضای تیم عکس . 8

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

 رباتیک و هوش مصنوعیکه در مرحله منطقه ای مسابقات  هنرجویانی  این مرحله، به صورت حضوری برگزار می شود.    . مرحله منطقه ای :1ـ    5

آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش  در سامانه ثبت نام نموده اند،  

اداره تکنولوژی  در صورت لزوم  و  منطقه  اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش  با همکاری  متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و  

توسط   TDPارائه ، داوران با صاحبان اثر مصاحبه حضوریدر این مرحله،  می شوند. به عالوه؛   داوری 2 نمون برگ اساس بر،  منطقهگروه های آموزشی 

اند،  صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده هنرجویانی که در ساخت اثر نقش داشته و به  است  الزم  نیز انجام می گیرد.  و رکورد گیری حضوریآنها  

الزم است  گردند.    می  معرفی  استانی  مرحله  شرکت در  جهت  منطقه،  با سهمیه  مطابق  برگزیدگان.  دفاع حضوری شرکت نمایند  زمان درصورت هم به 

آنها انجام داده و  نقاط قوت    و تقویتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزیده را  مد  آکار  هدایت و    یند راهنماییآفرپژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  

 ارسال گردند. رباتیک و هوش مصنوعی، به پژوهش سرای قطب استانی به همراه فیلم رکوردگیری  آثارسپس مستندات این  

  هر تیم می تواند یک سرپرست و یک هنرآموز راهنما داشته باشد تا در مراحل طراحی و ساخت، مشاوره های الزم را به تیم ارائه دهند. حضور :  1تذکر

روز مسابقه تابع قوانین حوزه برگزاری مسابقه می باشد. استفاده از سایر افراد در قالب طرح برنامه ویژه مدرسه )بوم( و ارائه  هنرآموز راهنما در کنار تیم در 

 در روز مسابقه اکیدا ممنوع می باشد.  ،شکلهر  تیم به  با ن و برقرای ارتباط شا بالمانع است لیکن حضور ای ،آموزش به هنرجویان در زمینه رباتیک

ان  در مناطقی که تیم های شرکت کننده تنها از یک هنرستان می باشد برگزاری مرحله منطقه ای در صورت انجام  هماهنگی با منطقه در آن هنرست  :2تذکر

 بالمانع می باشد. 

و  هوش مصنوعیرباتیک و   استانی  های قطب وسطت، منطقه ایمرحله برگزیده  آثار فیلم رکوردگیری ومستندات . مرحله اول استانی : 5-2

  کارشناس   نظارت  تحت  ،استاناداره تکنولوژی گروه های آموزشی  در صورت لزوم  و    استان  اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش با همکاری  

به مرحله دوم استانی راه می   . آثار برگزیده،دمی شون  داوری  2  برگ نمون   اساس  استان، بر  آموزی   دانش   سراهای   پژوهش  امور   و پیگیری  نظارت  محترم

 یابند. 
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الزم است    .می باشد  رکوردگیری و اجرای چالش برنامه نویسی و  حضوری داوران با صاحبان اثر    شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی :  5-3

 همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند.اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت  ساختدانش آموزانی که در 

امتیاز    50و ربات تیم نتیجه برنامه نویسی را اجرا کند،    چالش برنامه نویسی را به صورت صحیح انجام دهند   ،که در کمترین زمان مشخص شده   تیمی  :تذکر

بعد از مشخص شدن نتایج   ؛ د. همچنیننویس برتر در مسابقه معرفی شوکسب خواهد نمود و به عنوان برنامه را  2تعیین شده برای این بخش در نمون برگ 

 معرفی شود. نیز  ، بهترین آلتیوم دیزاینر کار مسابقهمصاحبه

به صورت همزمان و    منطقه و استان مجری مسابقات به گونه ای باشد که امکان برگزاری مسابقات    آموزی   دانش   سرای پژوهش ر فضای  اگ  : 1  تذکرمهم 

یط برگزار  با مشارکت همه تیم ها وجود نداشته باشد، لذا مسابقات به پیشنهاد کمیته برگزاری مسابقات در محل مناسب دیگری مانند هنرستان واجد شرا

 شود.

و    :  2تذکر مهم   با همکاری پؤوهش سرا  به ذکر  استان ها   معاونت متوسطه  توسط گروه داوران  الکترونیک    انتخاب شوند.الزم  – است که سرگروه 

نداشتن سرگروه، یک هنرآموز توانمند به پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه هر استان  برای برگزاری مسابقات به کمیته  مکاترونیک استان و در صورت  

   اجرایی مسابقات معرفی شود و عضو کمیته اجرایی شوند. 

 . فنی و حرفه ای و کاردانش استان ها می باشد آموزش به عهده اداره   مسابقهحل تامین پیست در مرا  : 3تذکر مهم 

 ضمائم : .6

 رباتیک هنرجویی  مسابقهو قوانین داوری  نحوه برگزاری  ،تعاریف :   1جدول 

 :  مسابقه سناریوی .1

  به   کردن  کمک  مشغول  نشانی  آتش  نیروهای از  ای  عمده   قسمت  کمک،  به   مردم   نیاز  و   شهر در  آوار  حجم  به  توجه  با   و داده   رخ  ای   زلزله  ،شهر  در

  و   هوشمند  های  ربات  داشتن  با   نشانی  آتش  سازمان  .است  شده   سوزی   آتش  دچار  هم   شهر   از   نقاطی  ،زمان  همین  در .  هستند  برداری   آوار   و  مردم

  ها   آن  به  که  مشخصی  مسیرهای  در  دارند  وظیفه  ؛هوشمند  های  ربات  این  از  کدام  هر.  فرستد  می  ماموریت  به   حریق  یاطفا  برای  را  ها  آن  ،خودران

 .نمایند خاموش را آن  ، آتش رویت  صورت  در  و شناسایی را  گرفته آتش  های  محل و  کنند  حرکت ،شود می داده 

 :  مسابقه برگزاری نحوه .2

 :  شود می برگزار زیر صورت  به هنرجویی رباتیک مسابقه منطقه ای مرحله. 2-1

  شمع)دارد   قرار  هایی  شمع  ،مسیر  طول   در  .برسد  پایانی  ایستگاه   به   تا  کند  می  حرکت  مشخص  مسیر  در  شده   طراحی  ربات  ،مرحله  این   سناریوی  در 

  سپس  و  درآید  صدا  به   ثانیه   3  حداقل   مدت  به   آن   بیزر و  کرده   توقف  بایستی   ربات   شعله،   تشخیص  بار هر  با   که (  دارند   قرار  مسیر  راست   سمت  در   ها

  شمع   که  است  صورتی  به  مسابقه  این  مسیر.  کند  توقف  آنها  درکنار  نباید  ربات  که  دارد  قرار  مسیر  در  نیز  خاموش  شمع  تعدادی.  دهد  ادامه  مسیرخود  به

 . گرفت خواهند قرار انحنا بدون و  مستقیم  مسیر کنار در ها

 :  شود می برگزار زیر  صورت به هنرجویی رباتیک همسابق استانی مرحله. 2-2

 خاموش  به   ، شمع  کنار  در   ربات  توقف  زمان  مدت   . کند  خاموش  را   نظر  مورد  شمع  ،فن  یک   با  و  کرده   توقف   روشن  های   شمع   کنار   در  باید   ربات 

 قرار  نیز  مسیر  انحناهای  انتهای  یا   ابتدا  روی  است  ممکن  ها   شمع  استانی،  مرحله  در.  ندارد  وجود  آن   برای  محدودیتی  هیچ   و  دارد  بستگی  شمع  شدن

 .گیرند

 داوری:قوانین  .3

مهم هستند و هر مرحله ارزش و جایگاه ویژه ای دارد، تمام مراحل  )ذکر شده در مقدمه(  با توجه به اینکه همه مراحل ساخت یک ربات مسیریاب  

 ... در ارزشیابی و امتیازدهی لحاظ خواهند شد.  ، لحیم کاری قطعات، برنامه نویسی و برد PCBجمله طراحی  از
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(  فنی )شامل آلتیوم دیزاینر و برنامه نویسی کدویژن ارزشیابی نهایی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از مصاحبه حضوری ومراحل اجرایی، در 

 فرآیند مونتاژ و لحیم کاری( خواهد بود. ، انجام صحیح فرآیند، امتیازات کسب شده مثبت و منفی ربات )رسیدن به خط پایانبعالوه 

 بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد: ،به صورت زیرمی باشد و   امتیاز  300شامل  2نمون برگ         

 : مثبت  امتیازات .3-1

 امتیاز 100   (:زمان طی شده توسط ربات برحسب ثانیه )سرعت ربات •

 سب خواهد کرد.امتیاز ک  80ثانیه طی کند   20)امتیاز گیری بر اساس سرعت هر ربات می باشد. به عنوان مثال اگر رباتی مسیر مسابقه را در 

 ( بدیهی است به تیمی که نتواند مسیر را به پایان ببرد، امتیازی از این بخش تعلق نخواهد گرفت.

 امتیاز  10   ایست کامل در پایان مسیر: •

 امتیاز     20  امتیاز مصاحبه برنامه نویسی: •

 متیاز  ا   30انجام مصاحبه آلتیوم دیزانیر در روز مسابقه:   •

 امتیاز     30  تشخیص شمع : •

امتیاز ) خاموش کردن هر شمع توسط فن در   5ثانیه  برای هر شمع  3امتیاز ، به صدا در آمدن بیزر به مدت حداقل   5تشخیص هر شمع  •

 امتیاز(  5 استانیمرحله 

 امتیاز    25چاپ برد های الکترونیکی بصورت دستی توسط هنرجویان:   •

 امتیاز    20 : ... و  CNCقات آن توسط پرینتر سه بعدی ، برش ساخت بدنه ربات و متعل •

 امتیاز    15پوشه کار و مستند سازی:  •

 امتیاز   50سناریوی پیشنهادی کمیته داوران در روز مسابقه:  •

 امتیازات منفی :    .3-2

 امتیاز    30عدم لحیم کاری دستی:  •

امتیاز منفی به تیم   30لحیم کاری برد مورد استفاده در کنترلر ربات توسط هنرجویان انجام نشده باشد  ،در صورتی که به تشخیص داوران )

 ( تعلق خواهد گرفت.

 امتیاز  10مسابقه(:   گم کردن مسیر، هرچند در نقطه ی دیگری مسیر را پیدا کند.) خارج شدن کامل ربات از مسیر •

 امتیاز   10چرخیدن ربات به دور خود:  •

 امتیاز    10طی کردن مسیر در جهت عکس:  •

 امتیاز    10تشخیص اشتباه هر شمع خاموش:  •

 :تخلفات .3-3

 : موارد زیر منجر به بازگشت ربات به ابتدای مسیر خواهد شد       

  میانبر زدن مسیر •

  هر گونه تحریک فیزیکی ربات هنگام مسابقه •

 زودتر از اعالم داور شروع  •

 )تغییر ولتاژ ربات در حین مسابقه )به صورت دستی •

 

شاد  در کانال    ، الزم است ه و همچنین استفاده از وبینارهای آموزشیمسابق   اجرای  روند   در  احتمالی   تغییرات  آخرین از  اطالع   کسب   جهت :  1تذکر

 نمایید.   مراجعهعضو شده و به آن    https://shad.ir/Tvt_electronicبه  آدرس  راهبری کشوری الکترونیک دبیرخانه

 .رانس داشته باشدودرصد تل 15امکان دارد ابعاد و اجزای زمین تا  :2تذکر

 .اعتراضی پذیرفته نیست نشده، نظر کمیته داوران تعیین کننده است و هیچدر صورت بروز موارد پیش بینی   :3تذکر



 

 (   46صفحه ) 

برگزار می  بین دو تیمرقابت چالش برنامه نویسی   داوران رقابت رکورد نقره ای یابه تشخیص   مساوی شود،در صورتی که امتیاز دو تیم  :4تذکر

   .نظر قرار می گیردو یا مقایسه امتیاز های منفی تیم ها  مورد شود  

 .می باشد شکل های رسم شده کامال فرضی بوده و به منظور واضح سازی قوانین و مسیر مسابقه :5تذکر

 

 نحوه فیلم برداری:  .4
 باشد. باشد و کیفیت الزم برای بازبینی و بررسی را داشته  ویرایش  و بدون واضح   دیبا فیلم •

بر    بردارلم یفمشاهده باشد. بهتر است  قابل   ، برداری باید ثابت و به شکلی باشد که کل پیست و رباتدوربین از ابتدا تا انتهای فیلم  موقعیت •

نباید دوربین مرتب تکان    ، جزئیات حرکت ربات در فیلم مشخص نباشد  کهی درصورتروی یک صندلی و مسلط بر محوطه قرار بگیرد.  

 مقابل دوربین قرار بگیرد. کننده شرکتیا  بخورد و 

ی شود و  ریگاندازه متر یا خط کش    لهیوسبه عرض و ارتفاع( باید توسط هنرجو    ، ابعاد ربات )طول  ،در فیلم چک کردن شرایط اختصاصی •

 ی قابل تشخیص باشد.راحتبه در فیلم توسط داوران 

اختصاصی • فیلم چک کردن شرایط  پیست    ،در  ابعاد  داوران  ریگاندازه باید  باشد که توسط  به صورتی  فیلم  قابل راحتبه ی شود و در  ی 

 تشخیص باشد. 

 باشد.    مشاهده قابل در تصویر  وضوحبه شود  باید ردگیری کرنومتری که با آن رکوردگیری انجام می در هنگام رکو •

 رباتیک هنرجویی  مسابقه عمومی قوانین :  2جدول 

 کنار پیست مسابقه حضور داشته باشند. ، هنگام مسابقه  درفقط دو نفر از اعضای تیم به همراه مربی می توانند  .1

 در مسابقه دارد.  راربات  فقط یک اجازه شرکت ،یک تیم .2

 بر اساس قرعه کشی در روز مسابقه مشخص خواهد شد.   ، ترتیب رکوردگیری تیم ها .3

 منجر به حذف تیم می شود.  ان با تشخیص داور ، رها به زمینهرگونه آسیب رساندن ربات و یا اپراتو .4

اعتراضات خود را بصورت مکتوب به مسئول  می توانید  در صورت اعتراض به هرگونه مسئله ای اعم از نحوه برگزاری مسابقه، داوری و ...   .5

 موجب محرومیت تیم می گردد.  ،هرگونه اعتراض شفاهی .تحویل دهید   ،محل برگزاری مسابقات رسیدگی به اعتراضات واقع در 

. هیچ تعهدی در قبال نویزهای محیط بر عهده نمی گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود از سنسورهای مناسب استفاده نمایید   مسابقه،   کمیته برگزاری  .6

 ه و اتفاقات آن را ضبط خواهد کرد.تمام پیست را زیر نظر داشت  ، در طول مسابقه یک دوربین مدار بستهالزم به ذکر است که 

 تیم ممنوع می باشد .  ی برای اعضا  ،استفاده از گوشی و اینترنت در طول زمان مسابقات .7

 برای هر یک از تیم ها اجباری است.   ،همراه داشتن یک رایانه در روز مسابقه جهت پروگرام کردن میکروها و مصاحبه آلتیوم دیزاینر .8

نیز در   بخشاین    .رنامه نویسی طراحی خواهد شد که باید توسط هنرجویان در زمان مشخصی پاسخ داده شوددر روز مسابقه یک سناریوی ب .9

 . امتیازات داوری لحاظ خواهد شد

 

 

 

 

 



 

 (   47صفحه ) 

 رباتیک هنرجویی  مسابقه قوانین مسیر:  3جدول 

میلی متر می  18تشکیل شده است و پهنای نوارها زمین مسابقه دارای رنگ سفید می باشد که مسیر حرکت ربات از نوارهایی به رنگ مشکی  (1

 .میلی متر تلرانس مثبت یا منفی داشته باشد 2باشد. ممکن است 

 ی با ابعاد زیر قرار خواهند گرفت:رباتها در ابتدا و انتهای مسیر بر روی یک شکل مستطیلی به رنگ مشک (2

 

 

 

 سانتی متر باشد. 14ه اشکال زیر و با شعاع حداقل زمین مسابقه ممکن است دارای مسیر مستقیم و خمیدگی هایی ب  (3

 

 

 

 

 

 

 

 . وجود دارد نامهوه یشدر ضمیمه  MDFیا   ی آن بر روی بنراجراقابل متر می باشد که فایل  3*2ابعاد زمین حدودا  (4

  آن راست  سمت  در و  مسابقه مسیر مشکی خط  از متری  سانتی 20 فاصله در که باشد   می مسابقه زمین ازباالتر  متر سانتی15 حدود  ها شمع  ارتفاع (5

 . گرفت خواهد قرار

 . متری از آتش، فعال شودسانتی 20حداکثر مکانیسم اطفای آتش در طول مسیر، باید غیرفعال باشد و فقط در فاصله  تذکر:

 شکل زیر خواهد بود . )اندازه ها بر حسب میلیمتر است(  مانند  منطقه ای مسیر مسابقه  (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (   48صفحه ) 

   .خواهد داشت درجه در طول مسیر 90اضافه شدن زوایای مانند  فاوت هاییمنطقه ای تمسابقه مسیر  با  استانیمسیر مسابقه  (7

 

 مراجعه کنید. @Tvt_electronicالعات و نقشه مسیر به کانال شاد جهت اطالع از آخرین اخبار، اط  (8

 

 

 

 

 

  



 

 (   49صفحه ) 

 

 رباتیک هنرجویی  شناسنامه : 1برگ  نمون

   استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه 

  دانش آموزی پژوهش سرای/  هنرستاننام  

   کد ثبت اثر در سامانه 

 نام تیم
 

 تلفن همراه  و پایه تحصیلی  رشته ملی کد دانش آموزان  خانوادگی نام و نام

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 تلفن همراه  شماره پرسنلی  سمت  رشته  و مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی / تلفن همراه

     مربی تیم:

     سرپرست تیم:

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام خانوادگی نام و

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (   50صفحه ) 

 ی هنرجوی یکربات داوری :2برگ  نمون

 : کد ثبت شده اثر در سامانه نام تیم : 

 : نام هنرستان :منطقه/ناحیه   :شهر :استان
 شماره تماس کدملی  نام و نام خانوادگی سرپرست تیم

   

 پایه تحصیلی  رشته تحصیلی   ملی کد خانوادگی دانش آموزان نام و نام 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 ابعاد :   وزن :  مشخصات ربات شرکت کننده  

 امتیاز نهایی  امتیاز منفی   امتیازمثبت توضیحات  معیار ارزیابی 

  - 15 مستندات بطور کامل  پوشه کار و ارسال چک لیست 

 الکترونیک 

 - 30 مصاحبه آلتیوم دیزاینر

- 30 25 چاپی و لحیم کاری  ساخت مدار   

- 10 30 تشخیص شمع   

  - 10 ایست کامل در پایان مسیر 

  - 20 مصاحبه از برنامه نوشته شده ربات  برنامه نویسی

  - 20 ساخت بدنه  مکانیک

 خطا 
خود و طی  به ازای هر بار گم کردن و چرخیدن ربات به دور 

 مسیر در جهت عکس 
- 10 -   

 رکوردگیری 
امتیاز بهترین زمان ثبت شده ربات از دو رکوردگیری در مدت  

 دقیقه  4

زمان طی شده برحسب 

  - 100-ثانیه 

  - 50 روز مسابقه  پاسخ به سناریوی طراحی شده در  خالقیت و نوآوری 

  300امتیاز نهایی مسابقات برحسب                                                                                          

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

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

 نام و نام خانوادگی

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی  

 مجری 

 
 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

مدیرپژوهش سرای قطب استانی  

 رباتیک و هوش مصنوعی 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

مکاترونیک  – سرگروه الکترونیک 

 هنرآموز منتخب عضو کمیته  /

 

 تاریخ و امضا 

 

 نام و نام خانوادگی

کارشناس امور پژوهش سراهای  

 آموزیدانش

 

 تاریخ و امضا 

 


