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 فرم ثبت نام 

 دوره رباتیک مقدماتی 

سال 01تا  5ویژه کودکان   

 

  نام و نام خانوادگی فراگیر 
  نام پدر
  کد ملی

  تاریخ تولد
  شماره تماس

  ترم
  آدرس

درصورت وجود بیماری خاص 

بیماری را ذکر در کودک، نام 

 کنید.

 

  نحوه آشنایی با شرکت

 

 نام: کپی شناسنامه و کارت ملی، کارنامه تحصیلی سال گذشتهمدارک مورد نیاز برای ثبت

 مباحث مطرح شده در دوره مقدماتی رباتیک

 بخش اول: مکانیک

 ها مباحث عملی کار با سازه 

 ها ساخت اجسام و احجام با استفاده از سازه 

  تئوری و عملی اتصاالت، تعادل و ایمن سازیمفاهیم 

 کار با چرخدنده، پولی و تسمه 

 ساخت نمونه مینیمال از اجسام متحرک با استفاده از مفاهیم دوره 
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 بخش دوم: الکترونیک

 آموزش مفاهیم فیزیک از جمله ولتاژ و جریان 

 شارژیخطر مانند مولتی متر و منبع تغذیه آموزش کار با وسایل الکترونیکی بی 

 ها در مداراتشناخت انواع سنسور، دیود، مقاومت، خازن و ... و طرز استفاده از آن 

 

 بخش سوم: آشنایی با کامپیوتر و زبان انگلیسی ویژه رباتیک

  آشنایی با سخت افزار کامپیوتر 

  آموزش استفاده از نرم افزارهای پایه 

  آموزش حروف انگلیسی و کلمات رایج رباتیک 

 

 هاکار با موتورها و ساخت اولین ربات :چهارمبخش 

 تعریف ربات و عملکرد آن 

 آشنایی با انواع موتورها 

 هاآشنایی با انواع ربات 

  ... ساخت وسایلی مانند پنکه، چرخ و فلک، آسانسور کوچک، هلیکوپتر امدادی و 

 

 : مسابقاتپنجمبخش 

 های مسابقه از جمله: ساخت انواع ربات 

 ماشین کنترلی 

 تبالیستربات فو 

 ربات جنگجو 

 ربات خدمتکار 

 لیفتراک 
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 ربات مسیریاب 

  هاورکرافت جنگجو 

 

 

 قوانین دوره آموزش رباتیک

 

در های بهداشتی را اند پروتکلبا توجه به حضوری بودن دوره رباتیک در این مرکز، فراگیران موظف .0

 رعایت نمایند. دکالس

ها شرکت نماید. حضور و غیاب بر مبنای شرکت فعال صورت منظم در کالسفراگیر موظف است به .2

 پذیرد. فراگیران در کالس صورت می

باشند؛ بنابراین والدین قبل از شروع هر یک از فراگیران مسئول حفظ لوازم شخصی خود در کالس می .3

 ل فرزند خود اطمینان حاصل نمایند. کالس باید از عدم به همراه داشتن اشیای قیمتی در وسای

 هیچ یک از فراگیران حق خارج نمودن وسایل و ابزارآالت شرکت را ندارند.  .4

های مربوط به دوره را پرداخت نمایند در غیر این صورت اند پیش از شروع دوره هزینهفراگیران موظف .5

 شود. ثبت نهایی انجام نمی

 برگزاری یک جلسه، هزینه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.  در صورت انصراف فراگیر از دوره، پس از .6

 درصورت ایجاد هرگونه خسارت به وسایل دوره یا آزمایشگاه، باید جبران خسارت انجام شود.  .7

 

ی هاکالسفرزندم در  رضایت خود مبنی بر حضور................................................. با مطالعه کامل قوانین دوره، اینجانب 

 دارم و هربا شرایط موجود اعالم می شرکت مبتکران جوان پویا راآموزشی در ساعات و مکان تعیین شده، توسط 

، های بهداشتیضمن رعایت شیوه نامهو  پذیرممیرا های حضوری در کالس ناشی از حضور فرزندم گونه عواقب

حداقل یک  ،یا بیماری در فرزندم و یا اطرافیان و شوم در صورت داشتن هر گونه عالئم سرما خوردگیمتعهد می

 . روز قبل مسئول دوره را مطلع نمایم

 

 امضای ولی


