ایران خرپا

با همکاری انجمن کشوری سازه های ماکارونی ایران خرپا ،برگزار می کند :
ثبت نام برای کلیه دانش آموزان مقاطع
) مهدکودک ها  ،پیش دبستانی ها  ،دبستان و متوسطه دولتی و غیردولتی ،
و تمامی موسسات علمی-آموزشی )
آزاد می باشد .

جوایز لیگ سازه ماکارونی  /آیتم راندمان  54سانتی متر :

مراجع ثبت نام :

.1

 .1ثبببببت نببام در سبببببانببت انب ببتببرنببتببی

www.robokanoon.ir

.

بن ت فیف  50%ثبت نام دوره های آموزشی رشته های انجمن علم و ف اوری شهید فهمیده

 .2ثبت نام حضببوری در منان دبیرنانه ملی رباتی /انجمن علم و ف اوری کانون

بحورت دل واه در تابستان.39
.2

استانی شهید فهمیده .
 .3از طرنق مربی و نمان ده رسبببمی انجمن علمی کانون شبببهید فهمیده از طرنق
نامه معرفی شده رسمی کانون استانی شهید فهمیده .

رتبه های ن ست هر آنتم مسابقاتی :
ت دنس  +مدا زرنن نشان  +تقدنرنامه آموزش و پرورش  +مبلغ  600تومان +

رتبه های دوم :
مدا سیمین نشان  +تقدنرنامه آموزش و پرورش  +مبلغ  400تومان  +بن ت فیف 50%

.3

رتبه های سوم :
مدا برن نشان  +تقدنرنامه آموزش و پرورش  +مبلغ  200تومان  +بن ت فیف 50%
.4

مدارک مورد نیاز :
 .1فانل عنس  3*4دانش آموز (حتی گرفته شده تو سط دوربین تلفن همراه) .
 .2فببببانببببل تحبببببببونببببری

بببببببفبببب ببببه او

شببببببب بببباسببببببب ببببامببببه .

رتبه های چهارم  :تقدنر نامه  +بن ت فیف 50%

دسته بندی واحدهای مسابقاتی :
آنتم

کتبی

ک فرانس

رباتی/

دارد 20%

-

 .3تبببنبببمبببیبببل فبببرم ثبببببببت نبببام انببب بببتبببرنبببتبببی نبببا حضببببببوری

هوافضا

-

(بببا مببراجببعببه بببه تبب ببهببا دبببیببرنببانببه رسبببببمببی بببرگبب اری مسبببببابببقببات دانببش کببا ) .

**

ار سا ت حونر  3*4و ت حونر ش ا س امه ( نروجی دوربین های تلفن همراه کفانت دارد ) ،به

آدرس تلگرام @rahimidc6

بببا رکر نببام وآنتم م ت ببا و شببببمبباره همراه در دسببببترس.

عملی
دارد
40%

دارد

دارد

20%

40%

سازه ماکارونی

-

دارد

دارد

شیمی

دارد 20%

-

** تببمبباس هببمببه روزه از سببببباعببت  12الببی  15بببا شبببببمبباره هببای

کمینار

-

.

نجوم

دارد 20%

-

چرتنه

دارد 40%

-

-

-

-

-

 .4تبببنبببمبببیبببل فبببرم تبببعبببهبببدنبببامبببه پبببیبببش از مبببوعبببد مسبببببباببببقبببات .
 .5پردانت ت ها مبلغ 25 000تومان جهت ورود به هر آنتم مسابقاتی برای هر نفر.
026-34452443

و

0334-3301460

دارد
40%

دارد

دارد

20%

40%
دارد
40%

م ابع
ج وات و آئین نامه دانش کا
ج وات و آئین نامه دانش کا
ج وات و آئین نامه دانش کا
ج وات و آئین نامه دانش کا
ج وات و آئین نامه دانش کا
http://www.roshd.ir
دانش امه رشد مدارس
کلیه کتا آموزشی کلیه موسسات

زمانبندی :

 .3مسابقات عملی  :جمعه مور  4اسف د  36از ساعت  3بح .
 .4جببببمببببع ببببب ببببدی مببببواد عببببمببببلببببی و تحبببببببب ببببیببببح اورا

کودک نال
غرفه آزاد و

.

 .5انتتامیه و اهدای جوان  :ننشببب به مور  6اسبببف د  36از سبببباعت  13الی . 21

20%

ناص نیست).
آئین نامه ارائه شده دانش کا

 .1زمان درنافت کارت ورود به مسابقات :ش به تا دوش به  24تا 30بهمن –ساعت  3الی.16

 .2افتتبباحیببه –آزمون  :پ ج شبببب بببه مور  3اسببببف ببد  36از سببببباعببت 13الی.16

دارد

علمی آزاد(م وط به موسسه ای

رانگان

دارد
%100

آئین نامه دانش کا

دارد

برای عموم

%100

دانش آموز و اولیا

* توجه  :تهیه کلیه اب ار  ،وسانل  ،ج وات  ،آئین نامه  ،فرم ثبت نام و  ،...در منان ت ها دبیرنانه
برگ اری مسابقات دانش کا

به نشانی زنر ،قابل تهیه و پیگیری می باشد :

کرج – رجانی شهر –بلوار مورن – بعد از سی دهم گوهردشت – نبش سه راه انرژی اتمی – انجمن
علمی کانون استانی شهید فهمیده .

** کلیه موارد فو در منان کانون شهید فهمیده برگ ار می گردد .
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