
 

 

 به نام خدا

 موضوع مسابقه

له یک وسی عنوانبهشد، اما امروزه یک وسیله سرگرمی شناخته می عنوانبهها مکعب روبیک یا همان پازل مکانیکی سال

 المللیینبای آن در سطح تخصصی تدریس و مسابقات حرفه صورتبهکه امروزه  ایگونهبهشود. نیز استفاده می آموزشیکمک

 .شودبرگزار می

 شناخت و معرفی مزایای یادگیری مکعب روبیک و تنوع آن سبب گسترش و افزایش طرفداران این ورزش ذهنی شده است.

 :توان به موارد زیر اشاره کردفواید اصلی یادگیری مکعب روبیک می ازجمله 

  سیال و توانایی حل مسئلهپرورش هوش 

  از طریق افزایش ظرفیت حافظه و تقویت حافظه فعال مدتکوتاهپرورش حافظه 

  بلندمدتپرورش اندوزش و بازیابی 

 پرورش پردازش دیداری فضایی 

 رورش سرعت پردازشپ 

 .گرددمیمرحله برگزار  2مسابقه مکعب روبیک در 

 : ارسال فیلممرحله اول

نمایند و برای دبیرخانه اسالمی ضبط می شئونات یی مناسب و با رعایتدر فضاکننده آثار خود را در این مرحله شرکت»

 «.یابندمی و طبق پارامترهای قوانین اجرای و کسب امتیاز افراد منتخب به مرحله بعد راه کنندیمارسال 

، شروع به موردنظردر منزل یک مکعب روبیک را اسکرامبل کرده، ضمن معرفی خود و توضیح در مورد فعالیت  آموزدانش

 .نمایدمی. پس از پایان تکمیل مکعب، فیلم را برای دبیرخانه ارسال کندمی رکوردگیری

 وردنیازمد و مستندات بر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نماین کنندگان باید آثار خود رادر این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخص هاتیمبرای تمام  زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی پارامترهای ستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیمم

 صورت یکسان خواهد بود.ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 



 

 

 مرحله دوم: مسابقه حضوری

رقابت  باهمشود اعالم می هاآنهای مشخص که به حضوری و در زمان صورتبه، در مرحله دوم افراد منتخب در مرحله اول

 .کنندمی

 
ی المللکه در مسابقات بین طورهمانباشد و آموزان )ابتدایی، متوسطه( آزاد میشرکت در مسابقه برای عموم دانش -1ماده 

 سنی نخواهیم داشت. بندیردهو کیفیت مسابقه،  بندی سنی وجود ندارد، برای باال بردن رقابترده

 قوانین اختصاصی مسابقه:

 کوردر شما از باریک تنها  تأخیر صورت در . باشید حضورداشته سالن در خود مسابقه شروع از قبل ساعت حتمانیم -2ماده 

 .شودیم گرفته

 گردد.برگزار می 3*3 روبیک استاندارد مکعب با مسابقه -3ماده 

 مکعب به حل موفق زمان کمتری میانگین در که است فردی برنده گردد ومی برگزار انفرادی صورتبه مسابقه -4ماده 

  تشکیل تیم در این رشته مجاز نیست(.)شود

 اند.ته شدهریخ بهم متفاوتی طرز به هاروبیک بار سه از هرکدام در که شودمی گرفته رکورد بار 3 کنندهشرکت هر  از -5ماده 

 برگزارکنندگان توسط باشند ومی یکسان ریختگیهمبهو نوع  جنس ازنظر کنندگانشرکت تمامی هایروبیک حالدرعین

 رکورد نهایی فرد ثبت خواهد شد. عنوانبهبار رکوردگیری  3میانگین  درنهایت. شودمی مسابقات تهیه

 را بررسی آن وجوه و برداشته را هاروبیک تا شودمی داده زمان کنندگانشرکت به ثانیه 22 مسابقه شروع از پیش -6ماده 

 .کنندمی شروع را مسابقه و گذارندمی میز روی مجدداً را هاروبیک کنندگانشرکت بررسی از پس کنند،

ان اطمین کسب از پس کنندهشرکت و شد خواهد ثبت داور توسط مربوطه فرم در رکورد ،رکوردگیری بار هر از پس -7ماده 

 .کندمی امضا هاآن صحت از

 آورید که بعداً دچار مشکل نشوید.به عمل را الزم دقت ،رکورد ثبت برگه امضای هنگام در حتماً

 .شود ثبت رکوردش تا دارد نگه را زمان و بگذارد میز روی را روبیک، آن حل از پس باید کنندهشرکت -8ماده 

 جزوه و کاغذ روبیک،: مانند ایوسیلههر  داشتن همراه از شودمی رکوردگیری محوطه وارد که زمانی کنندهشرکت -9ماده 

ضبط و مسئولیت آن  داور توسطوسایل  ،داشتن همراه صورت در. یدنما خاموش را خود همراه تلفنباید  و نموده خودداری

 باشد.کننده میبا شرکت

یم داوری و تبرگزاری مسابقه، برای انجام مراحل مختلف مسابقه با تیم برگزاری  درروندبایست کنندگان میشرکت -12ماده 

 مشارکت و همکاری نمایند.



 

 

 

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول پس از ثبت

 
 

http://www.siccup.ir/

