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 با سالم و احترام 
 هدف اب یتربيتعلمی و  یها از فعاليت یبه عنوان يكموسسه علمی آموزشی روبوکد مسابقات 

 خود،توانایی های دانش آموزان نسبت به  یاستعدادها و افزايش سطح آگاه یرشد و شكوفاي ،كشف
گروه در علمی و آموزشی موسسه  یاز طريق ايجاد انگيزه بيشتر و رقابت سالم با هدايت و نظارت اعضا

 شود .  یو اجرا م یطرح ريز  سنی و رشته های مختلف،
توسعه و  یتربيت علمی و تحقق اهداف یدر راستا« نابغه انبی سابقه با کودک مسابقه»به همين منظور 

 یبين دانش آموزان و نيز تامين و غنی مورد نياز فرد و جامعه و تعامل و همدل یها فنون و مهارت
 با جديت تمام ابالغ و اجرا خواهد شد. مردادماه هفتروز جمعه  ها در اوقات فراغت آن یساز 

از ی استفاده حداكثر تهران و سایر استان ها با  نمایندگان و مدیران مراکز آموزشیلذا انتظار می رود 
حداكثر اهتمام محترم اولياء  و به ويژه از مربيان ،ی خوددر درون مجموعه آموزشموجود  یظرفيت ها

 گيرند.  بكار کشوریاين طرح  یخويش را با رعايت موارد ذيل در اجرا

 
 مسابقه چرتکه شیوه اجرایی

 برگزار سال در سطوح زیر  15تا  8سال و  7تا  5دو گروه سنی در  حضوری مسابقه چرتکه به صورت
  می شود:

 سال: 7تا  5گروه سنی 
(robo rich2 ,robo race 2, robo run 3, robo run 2 ) 

 سال: 15تا  8گروه سنی 
(robo rich2 ,robo race 2, robo run 3, robo run 2) 

امتیاز هر سطح از  و با تعداد آیتم متفاوت می باشدسوال  80هر سطح شامل به ذکر است که الزم 
برای اعالم نفرات برتر یک حدنصاب در نظرگرفته شده است چنانچه امتیاز  .محاسبه می شود  هشتاد

 با حدنصاب برابری نکند در آن سطح نفر برتر اعالم نمی شود.های به دست آمده 
 



2 
www.robocode.ir                                                                                                                                 021-22448981 

 
 

 روز و ساعت
 برگزار می گردد. صبح 8جمعه هفتم مرداد ماه در ساعت مسابقه در روز 

در محل مسابقه واقع در فرهنگسرای  7:30الزم است دانش آموزان نهایتا تا ساعت در همین راستا 
 سجاد انتهای-ابوذر متری20 انتهای-ابوذر میدان-قزوین خیابان-تهران :آدرس به ور)بهاران سالن کنگا

 حضور داشته باشند. (بهاران میدان -جنوبی
 .گرددبرگزار می 12الی  9از ساعت الزم به ذکر است مراسم اعالم نتایج و نفرات برتر در همان روز 

 تذکرات: 

 آغاز می شود و هرگونه تاخیر مصادف با از دست دادن آزمون می باشد. 8مسابقه راس ساعت (1

 و زمان آزمون یک ربع می باشد. عدد 80تعداد سوال هر سطح   (2

تعداد سواالت و زمانبندی اعالم شده و تنوع در تعداد آیتم های سواالت، دانش آموزان با توجه به  (3

 باید زمان خود را مدیریت نمایند.

وردن هرگونه وسایل در سر جلسه آزمون ممنوع می باشد. چرتکه و مداد در اختیار دانش آموزان آ (4

 قرار داده می شود.

 به منزله باطل شدن آزمون دانش اموز می باشد.مغایرت سطح آزمون با سطح اعالم شده  (5

و کسب  صحیح به سواالت های تعداد پاسخ در مسابقه چرتکهمالک مورد نظر برای اعالم نتایج  (6

 .می باشدباالترین نمره 

برای اعالم نتایج یک حدنصاب تعریف شده است.چنانچه در سطحی نمرات کسب شده به  (7

 نخواهد شد. حدنصاب نرسد نفرات برتر اعالم

 نفر سوم( 70تا  65نفر دوم، امتیاز  75تا 70نفر اول، امتیاز  80تا 75) امتیاز 

 داشتن پوشش مناسب برای دانش آموزان به ویژه دختران الزامی است. (8
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 صرفا والدین اجازه همراهی فرزندان خود و ورود به سالن همایش را دارند. (9

دانش آموزانی که به همراه مربی یا نماینده خود در مسابقه شرکت می کنند باید رضایت نامه کتبی  (10

 د.اسم و اثر انگشت یکی از والدین را به همراه داشته باشنهمراه با امضا و 

از پذیرفتن و حضور همراه به غیر از پدر و مادر معذوریم و از حضور همراهان در سالن ممانعت به  (11

 عمل می آید.


