
 

 

 

 1401 كميكار كشوري مسابقات قوانين

 

 :عمومی قوانين

 كوچكي ماشین ساخت و طراحي در كشور شیمي مهندسي دانشجويان مشاركت براي ايزمینه آوردن فراهم مسابقه اين از هدف

 :باشدمي زير شرايط داراي مسابقاتدهد. مي نشان را شیمیايي فرآيند يك كنترل توانايي كه است

 .شود تأمین شیمیايي فرآيند يك انجام با ماشین محركه نیروي .1

 شیمي و نفت مهندسي پلیمر، مهندسي)  وابسته هايرشته و شیمي مهندسي دانشجويان شامل تیمي صورت به مسابقات.  2
 .گرددمي برگزار (كاربردي

در صورت تشخیص و . بود خواهد تیم 3 حداكثر كشور هايدانشگاه گروه يا دانشكده هر از نندهكتشرك هايتیم عداد: ت1 تبصره

يا گروه دانشگاه به  صالح ديد دانشكده  يا گروه دانشگاه  4هاي كشور، امكان افزايش  براي هر دانشكده   هاي كشور وجود دارد.تیم 
نیز همچنین  با رعايت قوان 3از هر مدرسه يا پژوهسرا دانش آموزي  توانند نشجويي ميداهاي  با تیم  ین كلي در مسابقات همراهتیم 

 گردد. عالم ميانه اجداگ  ،تیم برتر دانش آموزي بر اساس عملكرد 3نند و در پايان  شركت ك

 مجزا گروه يا دانشكده عنوان به هستند مستقر ديگري شهر در كه دولتي هايدانشگاه از كدام هر به وابسته هاينشكده: دا2 تبصره

 .ندشويم گرفته نظر در

 بود. نخواهند جاري مسابقه دوره در تیم ارائه به مجاز اجرايي، كمیته اعضاي و مسابقه كنندهبرگزار داوران و دبیر:  3بصره ت

 خود تیم اعضاي تركیب در  (2هاي اعالمي در ماده  )متمايز از رشته  ها رشته ساير از نفر دو حداكثر است مجاز تیم هر :4ه تبصر

 از تیم آن گردد، محرز داوري هیئت براي امر اين و كند استفاده خود تركیب در نفر دو از بیشتر تیمي كه درصورتي.  باشد داشته

 .گرديد خواهد حذف مسابقات دور

 .داشت خواهد دانشجو عضو 7 حداكثر و عضو 3 حداقل تیم هر .3

 باشد.مي: هر فرد تنها مجاز به عضويت در يك تیم 5تبصره 

 نیزها گذشته باشد  از زمان فارغ التحصیلي آن  يكسالو يا حداكثر    باشند شده التحصیل فارغ جاري سال در كه دانشجوياني.  4

 .گیرند قرار تیم تركیب در وانندتيم

  شده استفاده تیم تركیب در قبل ايهسال التحصیل فارغ دانشجويان از كه گردد محرز داوري ي كمیته داوران براي  اگر: 6تبصره 

پايان تحصیل به هیئت داوران ميشد خواهد حذف مسابقات دور از تیم آن است، نیازمند ارائه گواهي   باشد.. اثبات اين امر 

 .نمايد معرفي تیم سرپرست عنوان به را 2در ماده مربوطه هايرشته علمي هیئتاعضاي  از يكي بايستمي الزاماً تیم هر .5

 ر. دگردد محرز داوران هیئت براي دارد، همراه به كننده شركت دانشگاه طرف از تیم كه تأيیدي نامه طي بايست مي فوق شرايط

 .شد خواهد حذف مسابقات دور از تیم صورت اين غیر

  بخش چهار در و شودمي انجام دوم روز در عملكرد يمرحله و مسابقات اول روز در پوستر يمرحله دو در ترتیب به مسابقه .6
 .گرديد خواهد اعالم برتر هايتیم آزاد لیگ و برتر، هايايده عملكرد، پوستر،

 تیم تركیب در را دانشگاه همان ازيا دكتري(  ارشد كارشناسيتحصیالت تكمیلي ) دانشجوي يك حداكثر است مجاز تیم هر.  7

 .دهد قرار
به ابعاد  .  8  متر مكعب جاي گیرد و در صورتي كه اين امر برايسانتي  40*30*20اجزاء ماشین ساخته شده بايد در جعبه اي 

 يشده جدا اجزا.  نمايد اثبات جعبه در ماشین اجزاء دادن قرار با را موضوع اين صحت بايستي مذكور تیم نگردد، محرز داوران هیئت

 



 

 
 شكستن قبیل از مسائلي و دباش داشته را ماشین كارآيي  به جدي صدمهبدون وارد كردن   دوباره اتصال قابلیت بايستي ماشین 

 صورت در شد. خواهد لحاظ عملكرد بخش در منفي امتیاز در غیر اينصورتباشد.  مي قبول غیرقابل ... و هاجوش كردن جدا يا اجزا

 منفي امتیاز نگردد، احراز شده ذكر امر صحت اگر. شود انجام آچار نظیر ساده ابزارهاي يا و دست با صرفا ايستبيم عمل اين لزوم

 .داشت خواهد پي در
 

. هرگونه مغايرت )بدون هماهنگي قبلي( پوستر، ماشین، سیستم ترمز و نیروي محركه، سیستم برقي و ساير اجزاء ماشین در 9

 خواهد شد.تیم  موجب حذف   ،ها قبل از مسابقهروز مسابقه با اطالعات ارائه شده از سوي تیم
  كه است برنده تیمي و شد خواهد محاسبه مسابقه پايان خط از ماشین ي فاصله اساس بر ها تیم امتیاز عملكرد بخش در .10

 نرسیدن  يا پايان خط از ماشین عبور و شده محاسبه مطلق صورت به پايان خط از فاصله) باشد داشته پايان خط از را فاصله كمترين

 .باشد مي ماشین توقف موقعیت پايان خط از فاصله مبناي و(  ندارد نتیجه در تاثیري هیچ پايان خط به آن

 .گرددمي   اعالم و كشي قرعه درصد 5 گام با مسابقه روز در كه باشد می ماشين وزن درصد 50 تا 20 بين بار ميزان. 11

 كشي قرعه  طبق شده حمل بار درصد مسابقه روز در و شود مي تعین پوستر روز در سیال بدون ماشین خالص وزن كه صورت بدين

 نباشد، گرد ماشین وزن كه صورتي دركنند.   تعبیه خود هاي ماشین در را بار حمل جايگاه موظفند ها تیم بنابراين گردد. م مشخص

  .شودي م گرد پايین سمت به گرم يكان در ماشین وزن ،بار حمل میزان تعیین براي

 .گردداعالم مي و كشيقرعه متر نیم گام با مسابقه روز در كه باشدمی متر 30 تا 15 بين مسابقات زمين مسافت.12

 شود.كشي، سوخت جامد جزئي از وزن محسوب نمي: در وزن7تبصره 

 مناسب جاي بايستمي تیم هر و اشدبمي آزمايشگاهي وزنه و نبوده آب ماشین روي بر قرارگیري براي نظر مورد وزنه :8  تبصره

 .نمايد تعبیه را بار حمل براي

 هايرياتب  ديگر و خشك ايهريبات از استفاده مثل ماشین راندن براي شیمیايي منبع جزء به انرژي منابع ديگر از استفاده.  13

 هايريبات قطعات  از ستفاده، اصنعتي شده ساخته ايهريبات اسیدي، سرب صفحات بازار، در موجود و آماده صنعتي و تجاري

 .باشدمي ممنوع خارجي محركه نیروي كلي طور به و اسقاطي

 شاملباشد ) صنعتي ايهباتري دسته جزء ماشین، يمحركه نیروي براي شده استفاده باتري كه گردد محرز داوري تیم براي اگر

 .گرددمي مسابقات كل از تیم حذف موجب(  باشد شده عوض آن قالب قطعه كه ديگري آماده پیل نوع هر يا موتورسیكلت باتري

 .باشدمي ممنوع كیداً( ا...و ماشین ظاهر سنسور، همزن،) ماشین هايقسمت تمامي براي تجاري ريبات هرگونه از استفاده .14

 كدنويسی الكتريكی، و مكانيكی شمارنده ،الكتريكی و مكانيكی از اعم رگالتور، شبه رگالتور، هرگونه از استفاده.  15

 موتور براي رگالتور شبيه الكتريكی مدار و قطعه هرگونه و دهد انجام را رگالتور شبيه عملی هرگونه كه ميكروكنترلر،

 .ددگريم تیم حذف موجب و ممنوع اكيدا ماشين،

 باشدمي ممنوع باشد،مكانیكي(   يا و الكتريكي صورت بهمسافت ) يا و زمان شمارنده كه میكروكنترلري از استفاده همچنین :9 تبصره

 .رددگمي تیم آن حذف موجب و

 ممنوع مشابه موارد و دور راه از كنترل وسايل از استفاده و گردد كنترل شیمیايي فرآيند وسیله به بايستي ماشین حركت. 16

 از استفاده دست، وسیله هب هاچرخ  چرخاندن گرفتن، دور براي ماشین كردن بلند كردن، كوك يا دادن هل مثل هايي. مكانیزماست

 شیمیايي فرآيند  يك توسط بايستمي ماشین توقف سیستمباشد.  نمي مجاز حركت شروع براي . . . و ضربه كردن وارد اه،گتكیه

 .شود كنترل و تعیین

 

 



 

 

 ممنوع اكیداً واكنش محركه نیروي قطع يا واكنش توقف براي الكتريكی و مكانيكی تماما ترمزهاي انواع از استفاده. 17

 از اعم  الكتريكي سنسور هرگونه از استفادهباشد.  مي شیمیايي فرآيند كنترل اساس بر الزاماً توقف در كننده تعیین فرآيند و باشدمي

 موجب امر اين اثبات و شده محسوب خطا شود زمان و مسافت مسیر، كنترل به منجر كه صورتي درغیره   و مكانیكي صوتي، نوري،

 .رددگيم ملكردي عمرحله از تیم حذف
 

 .باشدنمي مجازشفت و غیره  دنده، چرخ چرخ، توقف و انداختن بكار براي مكانیكي صرفا نیروي هیچگونه :10ه تبصر

 يك توسط وسايل  اين كه است بالمانع صورتي در موتور جريان قطع جهت الكترونیكي و مكانیكي وسايل از استفاده :11 تبصره

 يك از ناشي رنگ تغییر دستگاه اين كه است مجاز صورتي در الكترونیكي چشم از استفاده مثال راي. بشود كنترل شیمیايي فرايند

 .نمايد صادر را قطع سیگنال و شناسايي را شیمیايي فرايند

 مجاز مسافت ميزان تشخيص جهت مايع شدن خالی مثال براي.  باشدمي ممنوع اكیداً سیاالتي ترمزهاي از استفاده :12 تبصره

 .باشدينم

 را(  تعويض قابل) دارسوكت میكروكنترلر يك از بیش الزاما هستند موظف نندكيم استفاده میكروكنترلر از كه هاييتیم :13 تبصره

 قرنطینه و گرفته قرار بررسي مورد  داوري كمیته توسط تیم اصلي میكروكنترلر پوستر، مسابقات روز در زيرا باشند داشته همراه به

گردد. مي تحويل تیم به ماشین در استفاده براي و درآمده قرنطینه از تیم اصلي میكروكنترلر عملكرد مسابقات روز در. شد خواهد

 حذف مسابقات دور از تیم آن نمايدمي كنترل را مسافت يا  زمان شده، طراحي سیستم كه گردد محرز داوراني  هكمیت براي اگر

 كه خود اصلي میكروكنترلر از وانندتينم پوستر مسابقات روز وقت آخر  گیريتتس براي هامتی كه است ذكر به الزم. شد خواهد

تعويض(   )قابل  دارسوكت نوع از هم آن و میكروكنترلر يك از بیش ايستبيم منظور همین به و نمايند استفاده است شده قرنطینه

برد بايد در دسترس باشد.  IC. الزم به ذكر است كه محل قرارگیري  باشند داشته همراه  میكروكنترلر بر روي 

 .بود خواهد كنندهتشرك تیم با ايمني موارد رعايت و مسابقه محل به نیاز مورد شیمیايي مواد و ماشین انتقال مسئولیت .18

 :است زير شرح به اشدبينم مجاز آنها از استفاده كه اييهواكنش. 19

 .گردديم اطراف فضاي در سمي مواد و مه دود، پخش باعث كه هاييواكنش •

 باشد.مي داغ گازهاي جت صورت به آنها خروجي كه اييهواكنش •

 .باشد همراه خطرناك و نمايان شعله با كه هاييواكنش •

 از جرقه ايجاد از پس اجزاء اين كه است مجاز صورتي در تنها واكنش شروع براي و غیره كبريت شعله جرقه، از استفاده •

 .نگردند محسوب ماشین جزء و شده جدا ماشین

 تیم وجود دارد.  ازالزم به ذكر است در صورت مشاهده موارد فوق، با تشخیص كمیته داوران امكان كسر امتیاز 

 .باشند كرده در مسابقات پوستر شركت كه يابندمي راه عملكرد مرحله به هاييتیم تنها .20

 هیچ  به و گرددمي اعالم پوستر مسابقه برگزاري روز انتهاي در باشند،مي عملكرد بخش در شركت شرايط فاقد كه هاييتیم اسامي

 .ندارند را عملكرد مسابقات در شركت حق ها تیم اين عنوان

 را نظر مورد مقام مشترك صورت به يابند دست مسابقه ايهبخش از يك هر در مشترك امتیازي به تیم چند يا دو اگر. 21

 .كرد خواهند كسب

 الزاما  كه رددگمي تعیین ايران شیمي مهندسي انجمن كمیكار كمیته توسط كه نفراست 5 ناظران و داوران هیئت تركیب.  22

 .باشد لكترونیكا - برق ي رشته بايستمي آنها از نفر يك
 

 .باشد داوران كمیته عضو تواندنمي كمیكار دبیر :14 تبصره

 



 

 

 در گیري، تست جهت ،مناسب زمان و مناسب شرايط با را مسابقات سالن اصلي، مسابقه از قبل روز است موظف میزبان .23

 .دهد قرار ها تیم اختیار

موضوع  ارجاع سبب دانشجويي داوري كمیته و مسابقات داوران كمیته به توهین و تندخويي پرخاش، احترامي،بي . هرگونه42
 هیات داوران اعضاي است ذكر به شد. الزم خواهد برخورد تیم با كمیته اين حكم به توجه با و گرددمي مسابقات انضباطي كمیته به

 .باشندمي نیز انضباطي كمیته اعضاي مسابقات،

 

 عملكرد بخش قوانين

 :شد خواهد برگزار ها تیم استراحت براي كوتاه زماني بازه يك با نوبت 2 در مسابقه از بخش اين .1

 عملكرد يمرحله كل  امتياز %50 مرحله اين امتياز و شده مشخص كشيقرعه با  1 عملكرد يمرحله در هاتیم ترتیب( الف

 (.شودمی رسانیاطالع و انجام مسابقه از قبل  روز 1  عملكرد كشیقرعه)گیرد.  مي تعلق اصلي بخش به بقیه و باشدمی

 با هاتیم ترتیب. باشدمی عملكرد يمرحله كل  امتياز% 50 آن امتياز و ودشمي محسوب مسابقه 2عملكرد  كه دوم دور درب(  

 به باشد داشته پايان خط تا را فاصله بیشترين كه تیمي ترتیب بدين.  گرديد خواهد تعیین 1 عملكرد در شده ثبت ركورد به توجه

 .كرد خواهد شركت اصلي عملكرد در تیم اولین عنوان

 باشدمي ممنوع ،هاي شركت كننده در مكاني به جز زمین اصلي مسابقه: به حركت درآوردن ماشین توسط هريك از تیم15تبصره 

 گردد.مي تیم آن حذف موجب و

 كشيقرعه ترتیب  همان  به و هاتیم ساير از پیش كنند، ثبت ورديرك نتوانند و شده خطا مرتكب دلیلي هر به كه اييهتیم:  16 تبصره

 .كرد خواهند شركت اصلي عملكرد در ،1عملكرد   يمرحله در شده انجام
 .شد خواهد تیم حذف باعث محدوده حركت از ماشین شدن خارج كه است زير صورت به مسابقه زمین شكل. 2
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است   به ذكر  سالن ورزش  عموما   مسابقات  زمینالزم    ساير يا  و برجستگي  وجود  صورت  در  و  ،دانشگاه مجري انتخاب میگردددر 

 آمادگي خود هايماشین طراحي در  هستند  فموظ  كنندگانشركت  ها،تیم همه براي  شرايط بودن  يكسان  به  توجه با  فیزيكي ايرادات

 .باشند هتداش  را  مسئله اين

 .شد خواهد مرحله آن در صفر امتیاز كسب موجب مرحله هر در شده تعیین محدوده در ماشین توقف عدم. 3

 رعايت را ايمني موارد كه اييهتیم به و شد خواهد بازبیني داوران هیئت توسط شده ساخته هايماشین مسابقه انجام از قبل .4

 شد. نخواهد داده مسابقه در شركت حق باشد، نداشته همخواني شده، بیان پوستر در كه آنچه با شده انجام طراحي يا باشند نكرده

يا    به مجاز عملكرد مسابقه از مرحله هر در داوران هیئت همچنین  و  نبودن ايمن علت به مسابقات دور از ماشین حذفكسر امتیاز 
 .شندبايم آن بودن آفرين خطر

 تغییر كند(  داوران  ن)اين زمان ممكن است در صورت صالحديدزما دقیقه دو حداكثر تیم هر ها،متی اسامي اعالم از پس .5

 ماشین از برخي نیاز مورد سوخت تولید براي شده مشخص وقت كه آنجايي  ازدارد. ) ماشین اندازي راه و استارت خط در حضور براي

 سوخت اين تولید ولیكن دهند قرار ماشین بروي و نموده تهیه قبل از را خود سوخت هستند مجاز هاتیم تمام لذا باشدمي كم ها

 (.گردد محرز داوران هیئت براي بايد تیم توسط

 هیچ ثانیه  30 مدت تا بكشد، طول دقیقه 2 از بیش تیم يك براي ماشین حركت از پیش سازيآماده چنانچه است ذكر به الزم

 نظر در خطا  سانتیمتر 5 دقیقه، 1 هر ازاي به ،دقیقه 2از  گذشته زمان مدت میزان به ثانیه 30 از پس اما گرددنمي منظور خطايي

 .ندارد حركت اجازه ماشین گردد، دقیقه 4 از بیشتر زمان كه صورتي در و شد خواهد گرفته

متر بر ثانیه( باشد. به عنوان مثال هر ماشین بايستي مسافت  سانتي  20متر بر ثانیه ) 2/0حداقل سرعت هر ماشین بايستي معادل    .6

متر بر ثانیه باشد، ماشین از دور مسابقات حذف  سانتي 10تر از ثانیه طي نمايد. در صورتي كه سرعت ماشین كم  50متر را در  10

 خط از مطلق فاصله بهمتر سانتي 5ثانیه،  10هر  ازاي بهمتر بر ثانیه باشد، سانتي 20و  10شیني بین خواهد شد و اگر سرعت ما

 در صورتیكه سرعت ماشین در حد استاندارد نباشد كسر امتیاز انجام خواهد شد. .ددگريم اضافه پايان

 مسیر طي همچنین و استارت خط پشت قرارگیري براي مشخصي زمان تیم هر شد، بیان 6و  5 ماده در كه همانگونه :17 تبصره

 مشخص زمان  اين طي از پس كه باشد آماده ايگونه به بايستمي بعدي تیم مسابقه، چیدمان به توجه با.  باشدمي دارا را مسابقه

 دوم تیم فوري حضور به نیازي نشود، حركت به موفق اول تیم كه صورتي در.  گیرد قرار استارت خط پشت سرعت به اول، تیم براي

   .داشت خواهد اول حالت همانند را استارت خط پشت در حضور براي الزم زمان تیم اين و نبوده

 از رتبه حائز هايازتیم يكي چنانچه و شد خواهند قرنطینه نهايي نتیجه اعالم براي عملكرد 5 تا 1 رتبه حائز هايتیم: 19تبصره 

 .خواهند شد قرنطینه و جايگزين بعدي هاي رتبه در برتر هايماشین شود، حذف مسابقه

پايان متوقف شوند،: 20تبصره  ماشین هايي كه در محدوده خط   محوطه به تیم مسئول همراهي و نظارت با با نظر هیئت داوران، 

 .شودمي نگهداري مجدد ارزيابي براي و انتقال قرنطینه

  باشد، داشته تفاوت ماشین وزن %10 از بیش پوستر در شده اعالم وزن با مسابقه اجراي از قبل شده گیرياندازه وزن اگر .7
 .شد خواهد حذف عملكرد مرحله از تیم

 هر افتادن و آب و مواد ريزش و نشت همچنین شعله ايجاد ناهنجار، صداي انفجار، قبیل از حوادثي به منجر كه ايحادثه هر.  8

 .شد خواهد حذف نظر مورد تیم مسابقه، حین در ماشین روي از ايوسیله

 

 

 
 



 

 :توضیحات

 هاتیم  اختیار در قبلي هماهنگي با آزمايشگاهي ساده وسايل يا ديجیتالي ترازوي قبیل از امكاناتي مسابقه روز در امكان صورت در

 .گرفت خواهد قرار

 گرفته امانت وسايل آزمايشگاهي از نگهداري در دقت آن، اطراف فضاي و تیم میز بودن مرتب عملكرد، مسابقه انتهاي : در21تبصره 

برتر خواهد داشت. مواد خصوص در ايمني نكات میزبان و رعايت كردن از شده  شیمیايي امتیاز مثبت در انتخاب تیم 
 از و تحويل كمیته داوري نماينده به مكتوب بصورت تیم نماينده طرف از شده، ارائه نكات و هااعتراض ها،صحبت : كلیه 22تبصره 

 .شد خواهد داده ارجاع داوران هیئت به طريق اين

 .شد مسابقات خواهد از تیم حذف موجب مسابقه از مرحله هر در كمیكار قوانین از تیم تخلف هرگونه اثبات :  23 تبصره

 

  پوستر قوانين

قالب    در كننده شركت تیم توسط بايستي زيراست، موارد شامل كه شده ساخته ماشین مشخصات تمامي بخش اين در .1

مطابق با قالب ارائه شده در سايت مسابقات  متر مربع  )عرض( سانتي 80)طول( *   100يك پوستر مناسب با حداكثر ابعاد  

 .نباشد و غيره بنر استند، شاسی، تخته بصورت  به هيچ عنوانارائه گردد و 

قبل از مسابقه با پوستر ارائه شده در روز مسابقه مغايرت داشته باشد، تیم مورد نظر از مسابقه فايل پوستر ارائه شده اگر  :  24تبصره 

 بخش پوستر حذف خواهد شد.

 بخش در مورد،  اين رعايت عدم ورتد. در صباش عمودي صورت به و شود چاپ بايد مقوا يا و كاغذ روي بر حتما پوستر :18 تبصره

 .شد خواهد گرفته نظر در منفي امتیاز پوستر
 باشد:به شرح زير ميموارد ضروري مندرج بر پوستر . 2
 

 تیم نام و يك هر تحصیلي مقطع و رشته ذكر با اعضا نام سرپست، نام دانشگاه، نام دانشكده، نام شامل تیم مشخصاتالف. 

 .كننده شركت

 محصوالت  واكنش، مكانیسم واكنش، گرماي) آن در رفته كار به شیمیايي هاي واكنش و محركه نیروي كامل وضیحاتت . ب

 .و ...( تولیدي آمپر میزان ولتاژ، میزان و واكنش

و ارائه منحني عملكرد به صورتي كه متغییر مستقل در ( تفصیل به توقف سیستم عملكرد نحوه) ترمز سیستم كامل تشريحپ. 

نمايش داده  yباشد، بر روي محور  است كه با تغییر آن در ماشین، متغییر وابسته كه همان مسافت طي شده مي  xروي محور 

 كامل مشخصات است، شده استفاده جداگانه شیمیايي واكنش يك از ماشین كنترل براي اگر كه است توضیح به مالز. شودمي

 .شود آورده واكنش توضیحات بخش در بايد نیز كنترل واكنش

 .دارد وجود ساخت و طراحي در كه فردي به منحصر خصوصیات و خالقیت كامل وضیحت . ت

 تست  ،MSDS  هاي برگه : مثال براي)  استفاده مورد شیمیايي مواد ايمني يدهندهنشان هايهبرگ و ايمني خصوصیات . ث

 ....( و معتبر موسسات و مراكز از مخزن فشار

 .شده گرفته كار به محیطي زيست ايهديدگاه .ج

 .ماشین در رفته كار به مكانیكي جزاا .ح

 .سوخت و آب بدون متعلقات با ماشین دقیق وزن .خ

 باشد(. واقعي بصورت ها هزينه)  واكنش در مصرفي مواد و ماشین ساخت هايزينهه .د

 .(ماشین تئوري كار ماشین، شیمیايي و مكانیكي پارامترهاي به مربوط) مهندسي محاسبات .ذ

 .ماشین ظاهر از مشخصي صويرت .ر



 

 
 

 باشد:مي زير صورت به پوستر امتیازدهي ي . نحوه3
 

 درصد 15                  محركه: نيرو منبع عنوان به شيميايی انفعاالت و فعل  توصيف •

 درصد15                 محركه:  نيرو منبع عنوان به شيميايی انفعاالت و هاي مربوط به فعل نوآوري •

 درصد 10         ترمز:  خصوصيات و عملكرد نحوه توصيف  •

 درصد 5             ارائه منحنی عملكرد:  •

 درصد 15                                  ترمز: خصوصيات و عملكرد نحوههاي مربوط به نوآوري •

 درصد 10      نو: هاي ايده و ماشين فرد به منحصر خصوصيات و طراحی در القيت ويژهخ •

 درصد 15                   زيست: محيط با منطبق  و ايمنی خصوصيات •

 درصد 10                                  خصوصيات مكانيكی و كيفيت ساخت ماشين: •

 درصد 5                                       اعضا: توسط مطلب ارائه نحوه •

 

 نفر به عنوان نماينده تیم و يك نفر در صورت استفاده از سیستم هاي برق، يك داوران هیئت توسط پوستر بررسي زمان در .4

 .داشت خواهد حضور داوران هیئت سواالت به گوييو جواب توضیحات براي قبلي هماهنگي با

 
 

 ( برتر ايده) نوآوري بخش قوانين

 .ودشمي داوري جداگانه صورت به و بوده ديگر بخش دو از مستقل بخش اين. 1

 .شد خواهد انتخاب نوآور و برتر ايده عنوان به خالقانه يك طرح بخش اين در. 2

 .داد افزايش تیم 3 سقف تا را برگزيدگان تعداد توانمي میزبان، شرايط به توجه :19تبصره 

 :كه آيديم حساب به نوآور ايهايد .3

 .باشد خالقانه و جديد ماشین محركه نیروي يا و ترمز سیستم •

 .باشد قوي تئوري و علمي پايه داراي ايده •

 .باشد داشته كردن حركت قابلیت •

 .باشد زيست محیط با سازگار •

.  گیرد   قرار داوران هیئت تايید مورد آن ايمني خصوصیات تمام بايستمي رددگيم انتخاب برتر ايده بخش در كه ماشیني .4

 .شد خواهد امتیاز كسر موجب اينصورت غیر در
 امتیاز  به عملكرد بخش مجموع در تیم آن توسط شده كسب امتیاز درصد 5 باشد، برتر ايهايده جز تیمي كه صورتي در .5

 .گرددمي اضافه بخش همان در تیم

 .دهند توضیح داوران براي جزئیات تمامي با را خودي ايده بودن برتر مقرر، زمان در و جداگانه صورت به بايستمي هاتیم .6

 

 

 

 



 

 آزاد ليگ قوانين

 و مجزا  مسابقاتي كه شد برآن تصمیم ايران كمیكار مسابقات داوري كمیته و داوران هیئت توسط گرفته صورت ايهبررسي از پس

 برداشته مسابقات علمي سطح  ارتقاي راستاي در گامي و طراحي شده، ساخته هايماشینتوان انجام كار   سنجش جهت متفاوت كمي

 .شود

 صورت  بدين مسابقات مكانیزمشود.  مي بنديتقسیم متر، 1 بندي قسمت با و متر 15 الي 5 از مشخص متراژ با زمیني بخش اين در

 حداقل) كیلوگرم  نیم بنديقسمت با باال به كیلوگرم 2 هاي وزنه میان از دارد را بخش اين در شركت به تمايل كه تیمي هر كه است

  نمايدمي انتخاب دلخواه به را مسافتي نیز، مشخص متراز میان از و نموده انتخاب دلخواه به را ايوزنه(  باشد بايد كیلوگرم 2 وزن

نیستند و تنها ميتیم  .(باشندمی سازيبدن هاي وزنه ها، وزنه) توانند اجزايي از شاسي ها مجاز به تعويض شاسي ماشین خود 

 ماشین را در صورت نیاز جدا نمايند.

 اطالع به تیم خود انتخاب به بار وزن و متراژ مرحله هر در كه داراست را استارت خط پشت در گرفتن قرار حق  بار 2 تيم هر

 تیم هر  نانچه. چآوردمي در حركت به آن برروي گرفته قرار هايوزنه با را خود ماشین بارگیري، از پس تیم و رسد مي داوران هیئت

 در ضرب بار،  از خالي ماشین وزن بر تقسیم شده بارحمل وزن میزان صورت به مرحله آن امتیاز نمايد، طي موفقیت با را خود متراژ

 .گرددمي محاسبهاست(  ماشین كار نمايانگر حاصل، كه) شده طي مسافت میزان

 تيمی اشد،ب برابر شده كسب امتياز تيم 2 براي چنانچه گردد،مي محاسبه شده كسب امتیاز بهترين تیم، هر براي پايان در

 .باشد نموده طی تريكم زمان مدت در را مسافت كه شودمی برتر رتبه حائز

 ،تیم(  پايان خط از متر سانتي 2 صلهاف با حتي) ننمايد طي را انتخابي متراژ ماشین مراحل، از يك هر در چنانچه است، ذكر شايان

 كرد. نخواهد كسب امتیازي مسابقات از بخش آن در مذكور

 


