
 به نام انکه جان را فکرت آموخت

 و راهنمایی های کلی آیین نامه  و قوانین عمومی جشنواره ملی بازی

ممکن است تا یک هفته قبل از جشنواره اصالحیه های مختصری در قوانین لحاظ شود .لذا شرکت کنندگان محترم  چند نکته:

 روز یکبار قوانین را بررسی فرمایند.

 نمودهکه در جشنواره ثبت نام کرده اند می بایست قوانینی را که برای این بخش تعیین شده، مطالعه  تیم هایی

همچنین شرکت کنندگان برناه زمانبندی .در جشنواره شرکت کنندتا بتوانند با رعایت استانداردهای الزم، 

 .واهد شدبرگزار خ متنوع  مسابقات در بخش های  مسابقات را با دقت مطالعه فرمایند.

نفر  4نفر و حداکثر 1هر تیم حتما بایستی سرپرست یا مربی داشته باشد.تعداد اعضای هر تیم حداقل  .1

 است و سرپرست یا مربی و اعضای تیم نباید از دو جنس مخالف باشند.

 نفر مهمان داشته باشد. 4هر تیم میتواند حداکثر  .2

 هر تیم میتواند در دو رشته شرکت کند. .3

المی و نظم و مقررات عمومی بر عهده تیم ها می باشد .و رای کمیته انضباطی قابل تاثیر حفظ شئونات اس .4

 در جشنواره می باشد.

 همراه داشتن کارت ملی  و شناسنامه الزامی است. .5

شناسنامه جهت اسکان و کارت ملی جهت تایید تاریخ تولد)دقت کنید با توجه به لحاظ نمودن شرایط  .6

 مشخص در اکثر چالش ها در صورت عدم وجود کارت ملی تیم حذف خواهد شد(.سنی)سال تولد(و ضریب 

 مسابقه برگزاری محل در مقرر بندی، راس ساعت کننده موظف است مطابق با جدول زمان هر گروه شرکت .7

 .حذف خواهد شد صورت این غیر در است بدیهی باشد داشته حضور

تنها یک تیم به عنوان تیم برتر  اند، کننده در آن ثبت نام نموده شرکت گروه  15 تر از که کم رشته هایی .8

گروه باشد فقط تیم اول و دوم  22و در صورتیکه  کمتر از و )جایزه سومی تعلق میگیرد(شناخته خواهد شد 

 خواهد داشت.

ها در روز  هر گونه ابزار یا وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز گروه سه راه برق یای امکانات الزم از قبیل  تهیه .9

 .است کننده شرکت تیم ی عهده به مسابقه

 حفظ وسایل شخصی مثل تلفن همراه،لپ تاپ و تمامی وسایل شخصی دیگر بر عهدهاشخاص می باشد .12

شرایط این ضریب را  یستیالبته با.در نتایج داوری داردو سال تولد ضریب موثر  نفرات در هر گروه  تعداد .11

 هر رشته مطالعه فرمایید.  در قانون

گیری به کار برده توسط داور/داوران هر مسابقه، معیار استاندارد محاسبات  یاس و ابزار اندازهمق .12

 و تایید نهایی کمیته فنی قابل استناد است..باشد می



 مسابقه صحنه به …عمول، برنده و ور یا هیئت داوران از آوردن مواد یا قطعات غیرمجاز، خطرناک، غیرمدا .13

  .فرمایید اکیداخودداری مجاز غیر وسایل آوردن از بنابراین کرد خواهند جلوگیری

 

 :ی  جشنواره رشته های  .14

 

 نام رشته
کد 

 رشته

- 000 

 111 مهندسی خالقیت

 221 1کارگاه و چالش-رباتیک

 222 2کارگاه و چالش-رباتیک

 223 جنگجوی سبک-رباتیک

 224 مسیریاب-رباتیک

 331 )تمرکز و تعادل(1بازی فکری

 332 (لیوان چینی-)چیدنی ها2بازی فکری

 333 )بازی های متنوع(3بازی فکری 

 334 دومینو( –)چیدنی ها 4بازی فکری 

 444 ماشین های دومینویی

 555 طراحی و تولید بازی -غرفه نمایشگاهی

 

 


