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  قوانین اجرایی - 
  
   شرایط ثبت نام - 1- 1
  . برگزار می گردد هدفمندگرایش راندمانی ،  2مسابقه در سطح دانشگاه و به طور جداگانه در  - 1-1- 1
  باشند.  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینجویان دانشبایست از  اعضاي هر گروه می - 1-2- 1
نفر دیگر به عنوان   3حداکثراسم یک نفر به عنوان سرپرست گروه و اسم در هنگام ثبت نام،  - 1-3- 1

  نفر) 4اعضاي گروه، ثبت خواهد شد.(در مجموع 
 تومان است. 30000هزینه ثبت نام براي هر گروه  - 1-4- 1
تعداد سازه ها در یک گرایش  تواند حداکثر سه سازه ساخته و در مسابقه شرکت دهد. میهر گروه  - 1-5- 1

. الزم به ذکر است در صورت ارائه دو محدودیت ندارد.(هر سه سازه می تواند در یک گرایش شرکت نماید)
  تومان خواهد بود.   50000تومان و در صورت ارائه سه سازه هزینه ثبت نام  40000سازه هزینه ثبت نام 

  مدارك الزم جهت ثبت نام -1-6- 1
 ).نماید فرم ثبت نام (هر تیم یک فرم پر می پرکردن -2یک کپی از کارت دانشجویی    -1 

 
   برگزاري نحوه- 2- 1
بعد از بررسی سازه توسط هیئت داوران و تطابق آن با آیین نامه مسابقه، مجوز بارگذاري به گروه  - 2-1- 1

  مذکور داده خواهد شد. این  مجوز کارتی است که شامل شماره شناسایی سازه مورد نظر خواهد بود.
که هنگام ثبت نام مشخص می گردد، مجاز به  نفر از اعضا  سرپرست گروه و یک از هر گروه تنها  - 2-2- 1

  حضور در محل بارگذاري می باشد.
روز برگزاري صبح  ) 9:30 -8کلیه تیم ها می بایست سازه هاي خود را در بازه ي زمانی ( - 2-3- 1

دهند. بدیهی است سازه هایی که حل برگزاري مسابقات در م تحویل گروه برگزاري آذر ) 26(دوشنبه مسابقه
  .و اجازه ي حضور در مسابقه را نخواهند داشت  خارج از این بازه ارائه شوند مورد پذیرش نخواهند بود

ه: بهتر است شرکت کنندگان براي سازه هاي خود باکس یا هرگونه محافظ در نظر بگیرند. گروه برگزاري نکت
  قبال شکستن سازه در مراحل جابجایی قبول نخواهد کرد .هیچ مسئولیتی در 

  گذاري سازهبار - 3- 1
  قوانین مربوط به بارگذاري در دو گرایش به شرح زیر می باشد.

  هدفمنددر گرایش  بارگذاري سازه 1- 3- 1
بر روي دو  سازهابتدا توسط نماینده گروه بر روي تکیه گاه ها قرار داده می شود ( قرار دادن  سازه - 3-1- 1

الزم به توضیح است ) ،کار با اجازه داور انجام می شود گاه، آویزان کردن وزنه و برداشتن وزنه در پایان تکیه
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 5مقدار بار گیرد که در وسط طول پل قرار گرفته است،  اي انچام می در گرهبارگذاري  هدفمنددر گرایش 
توسط داور به کار  کیلویی قطع شد  5کرنومتر از زمانی که تماس دست شرکت کننده با وزنه ، کیلوگرم است

تواند وزنه را  انداخته می شود و تنها با اجازه داور که در پایان دو دقیقه اعالم می شود شرکت کننده می
در حین  سازهضو از اگر در این مدت تنها یک عدقیقه تحمل کند،  2کیلویی را  5  سازهبردارد الزم است 

، از دور مسابقه خارج سقوط کندبدون شکستن از حالت تعادل خارج شده و سازهبارگذاري شکسته شود و یا 
  خواهد شد.

هر پل تنها یک بار فرصت بارگذاري خواهد داشت. در صورت تماس شرکت کننده با پل، در حین و  - 3-2- 1
  د.شو بعد از بارگذاري، پل از دور مسابقه خارج می

پس از برداشتن وزنه، شرکت کننده به هیچ وجه اجازه دست زدن به سازه را ندارد و سازه توسط  - 3-3- 1
  گاه  برداشته می شود. داور مربوطه از روي تکیه

  

  راندمانیدر گرایش  بارگذاري سازه 2- 3- 1
  .اولویت بار گذاري براساس قرعه کشی توسط کمیته ي برگزاري تعیین می گردد  - 1- 3-2- 1
عملیات  دونفر از اعضاي گروه که قبال نام آنها ذکر گردیده است می بایست با افزودن وزنه- 2- 3-2- 1

  بارگذاري را انجام دهند.
ثانیه  4در صورت که سازه با وزنه بارگذاري شود ،تنها در صورتی که سازه بار را به مدت حداقل - 3- 3-2- 1

  لی سازه منظور خواهد شد .تحمل کند ، وزنه افزوده شده به عنوان بار تحم
  بار گذاري تا زمان گسیختگی کامل سازه ادامه می یابد.- 4- 3-2- 1
  بارگذاري مجدد سازه در صورت پاره شدن ریسمان حین بارگذاري امکان پذیر نخواهد بود.- 5- 3-2- 1

  قوانین ساخت سازه - 2
  قوانین ابعاد سازه  -1- 2

متر است. فاصله لبه به  سانتی 70متر و حداقل طول دهانه آن  سانتی  50حداکثر ارتفاع سازه  - 1-1- 2
را برابر مقداري بگیرند تا از قرار  سازهمتر است و توصیه می شود طول  سانتی 170±لبه  تکیه گاه ها 

 گرفتن آن بر روي پایه ها اطمینان حاصل شود.



5 
 

 سانتی متر می باشد. 70متر و حداقل طول ان  سانتی 80حداکثر طول پل  -2- 2-1

  
  
  متر است. سانتی 15حداکثر ارتفاع پایین آمدگی پل از تراز تکیه گاه ها   -3- 2-1
 

 
  
  .متر تجاوز نماید سانتی 20عرض پل نباید از   -4- 2-1

  
   ها قوانین تکیه گاه - 2- 2

  نامیم. شود،گره می استفاده میچسب محل اتصال دو یا چند عضو را که در آن از   -1- 2-2
گره تماسی با تکیه گاه هاست.  12و حداکثر 4حداقل  فقط داراي سازهبا توجه به این که هر  -2- 2-2

متر تجاوز نماید. منظور از طول تماس، طولی است که اعضاي  سانتی 5همچنین طول تماس نباید از 
  چسب آنها با تکیه گاه ها در تماس اند. یا سازه

  
 
 

 
 

Max ۵٠  cm 

Min ٧٠ cm 
Max ٨٠ cm 

Max 15 cm
 cm  
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به گونه اي باشد که شرایط  سازهالزم است شرایط پایین آمدگی و سایر بیرون زدگی هاي  -3- 2-2
ها  سازه. تکیه گاه ساده را در دو انتها فراهم کند و باعث کمک به پایداري در محل تکیه گاه ها  نشود

، همچنین با توجه به اینکه خط اثر  بار عمودي تکیه گاه ها هستندمجاز به استفاده از نیروي تنها 
وارد می شود الزم است در ساخت پل این دقت به عمل آید که بارگذاري دچار  سازه اعمالی در مرکز

  مشکل نشود.

  
  قابل قبول                                             غیر قابل قبول        

  
  قوانین اتصال اعضا  - 3- 2

اعضا نباید به چسب آغشته شوند و لذا از شرکت کنندگان  تقاضا می شود در  چسب کاري   -1- 2-3
دقت الزم  را به عمل آورند تا چسب مربوط به اتصاالت، بر روي عضو نیامده و  باعث  حذف  پل  نشود. 

طول عضو به  ¾باشد یعنی الزم است می   L25/0برابر با   Lمقدار مجاز چسب براي عضو به طول 
تواند آغشته به چسب  % طول اعضا می50متر تا  سانتی 5براي اعضا کوچکتر از چسب آغشته نباشد. 

است؛ تنها استثنا براي طول چسبکاري در  میلی متر 25  باشد و حداکثر قطر چسبکاري در هر گره
 50ول مجاز براي چسبکاري در این نقطهباشد که حداکثر طمحل اتصال ریسمان بارگذاري و سازه می

 است. میلی متر

  
 

عضو می تواند وجود داشته باشد. همچنین این اعضا  پنجها حداکثر  در بین دو گره براي سازه  -2- 2-3
توانند با چسب با هم اتصال یابند و الزم است فضاي بین این اعضا خالی از چسب  تنها  در دو انتها می

باشد. منظور از این که این اعضا به یکدیگر نچسبند این است که به وسیله چسب با هم در ارتباط 
  تماس بوده ولی بین آنها چسب وجود نداشته باشد ایرادي بر آن وارد نیست.نباشند و اگر آنها با هم در 
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  ضرورتی ندارد این اعضا در یک صفحه قرار گیرند. -3- 2-3
  
  
  
  
  
منعی  براي عبور اعضا  از روي هم  وجود ندارد و اعضا می توانند  بدون  اینکه  در محل   - 4- 2-3

برخورد تشکیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روي هم عبور کنند.همچنین لزومی به قطع عضو در 
  گره وجود  ندارد.  به اشکال زیر دقت کنید :

  

                                       
  
  قوانین وزن سازه  -4- 2
  

در بخش  محدودیت وزنی وجود ندارد. ي شرکت کننده در بخش راندمانبراي سازه ها -1- 2-4
  باشد. گرم می 100هدفمند حداکثر وزن سازه 

  
  شرایط مصالح مصرفی در اعضاي سازه - 5- 2
  

از ماکارونی  استفاده شود و براي اتصال آنها مجاز به استفاده از  فقط و فقطسازه اعضاي براي  -1- 2-5
.همچنین براي  صورت سازه از دور رقابتها خارج خواهد شد.می باشید در غیر این یچسبهر نوع 

بارگذاري الزم است از ریسمان استفاده شود که انتخاب جنس آن به عهده طراح است؛ غیر از این 
تحمل نکند  نباید در ساخت  سازهیگري حتی اگر هیچ نقشی را در باربري  مصالح، هیچ گونه مصالح د

 استفاده  شود. سازه
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می باشند که در بازار موجود باشد و از گروه ها تنها مجاز به استفاده از ماکارونی هایی   -2- 2-5
ونی هاي مشابه لذا توصیه می شود گروه ها از ماکار استفاده از ماکارونی هاي دست ساز ممنوع می باشد.

  .براي تمرینات استفاده کنند
  هاي تو خالی هیچ ماده دیگري مانند ماکارونی و سیم و ... نباید عبور کند. از داخل ماکارونی -3- 2-5
غیر دست ماکارونی هاي ها تنها مجاز به استفاده از  یساخت ماکارون يکنندگان برا شرکت -4- 2-5

می باشند)سطح مقطع ماکارونی ها می  و ... یو حرارت ییایمیش ،یکیزیف اتیبدون انجام عمل و ساز

 یلی( سه )م3 یبراي ماکارونی هاي مصرف مجاز ی).حداکثر قطر خارجبایست حتما دایره شکل باشند .
  پر شوند. گریمواد د ای ین یمچسب، س لهیبه وس دینبا یتوخال يها نیماکارو باشد . می  متر 

  

  شرایط بارگذاري  - 6- 2
  هدفمندبارگذاري در  گرایش  - 1- 6- 2

  
 براي قاب طول گره میانیدقیقا خرپا  صفحه هر در است الزم  هدفمندسازه هاي  بارگذاري براي - 2-6-1

شود، به متصل  به شکل حلقه ریسمانی مذکور هاي گره به است الزم شود و همچنین گرفته نظر در بار اعمال
  بارگذاري به آن وصل می شود  به راحتی از درون آن عبور نماید.طوري که میله بارگذاري که قالب وزنه 

  

  
  
  
  

انتخاب جنس ریسمان به عهده طراح است و باید طوري انتخاب شود که در حین بارگذاري پاره   - 2-6-2
  )استفاده از ریسمان هایی که حالت ارتجاعی داشته باشند ممنوع می باشد. نشود.(

  .انجام گیردبارگذاري بدون تماس با پل   طوري انتخاب گردد کهطول ریسمان باید  -6-3- 2 
  بارگذاري مجدد سازه در صورت پاره شدن ریسمان حین بارگذاري امکان پذیر نمی باشد . - 2-6-4
بایست قبل از بارگذاري توسط تیم شرکت کننده به پل متصل گردد و وزن  ریسمان میها،  در سازه - 2-6-5

  گردد. وزن سازه محسوب میریسمان نیز بخشی از 
متر  سانتی 5 حداقل ترین نقطه پل پاییناي باشد که از  طول ریسمان باید به اندازهها،   در سازه  - 2-6-6

  . تر قرار گیرد متر پایین سانتی 20وحداکثر 
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به پل متصل شود و خط اثر نیرو را به مرکز  ها گاه تراز تکیهالزم است ریسمان در ها،  در سازه  - 2-6-9
تر از تراز  تر یا باال اي پایین . متصل نمودن ریسمان بارگذاري به گره(در گرایش راندمانی)پل منتقل سازد

  باشد. ها مجاز نمی گاه تکیه
  

 گزینش بھترین سازه -٧-٢
 ھدفمنددر گرایش -١-٧-٢
دقیقه تحمل کرده اند، به ترتیب وزن رتبه بندي  2کیلویی را  5وزنه  در این مرحله پل هایی که  -1- 2-7

  شده و سازه سبک تر برنده خواهد شد .
 در گرایش راندمانی-٢-٧-٢
یعنی پلی به  در بخش سازه هاي راندمانی پل برتر از طریق فرمول راندمان انتخاب خواهد شد. -2- 2-7

ي باشد.(به بیان شده به وزن سازه مقدار بیشتر ملعنوان پل برتر انتخاب خواهد گردید که نسبت وزن تح
  ساده تر داراي راندمان بهتري باشد).

  
  تذکرات مهم- 8- 2
ثبت نام در مسابقه سازه ماکارونی به معناي قبول کلیه قوانین این مسابقه می باشد و عدم رعایت    -1- 2-8

قوانین و شرایط آیین نامه موجب حذف سازه توسط هیأت داوران مسابقه می شود. الزم به ذکر است که در 
و کلیه گره ها و محل هاي چسب پایان مسابقه، سازه هاي سبکتر حائز رتبه هاي برتر به دقت کنترل شده 

کاري آنها بررسی می شود و در صورت مشاهده تخلف، نه تنها سازه مذکور از مسابقه حذف خواهد شد، بلکه 
(حتی در صورتی که در ساخت آنها تخلفی صورت نگرفته باشد) نیز  کلیه سازه هاي مربوط به آن گروه

  ازمسابقه حذف خواهند گردید.
به همراه یکی دیگر  نام یک نفر به عنوان نماینده گروه ثبت خواهد شد که این شخص براي هر سازه 2- 2-8

د. امکان حضور سایر افراد گروه در هنگام نمسئولیت بارگذاري بر روي سازه را  دار از اعضاي گروه
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تقدیر  بارگذاري در کنار سازه وجود ندارد. البته در صورت برنده شدن سازه، جوایز به نماینده و لوح هاي
  به کلیه نفرات تقدیم خواهد شد.

بندي از  تواند حداکثر سه سازه در مسابقه شرکت دهد، الزم به ذکر است که هنگام رتبه هر گروه می - 8-3- 2
گیرد؛ یعنی هر گروه فقط براي طرحی که بهترین مقام را  تعلق میرتبه سازه  یکهر گروه به حداکثر 

دو سازه  Aتواند یکسان یا متفاوت باشد). مثالً اگر گروه  ه ها میگیرد. (طرح ساز کسب کرده جایزه می
تر تیم  تر باشد، سازه سبک سنگین A از هر دوسازه تیمB شرکت داده باشد و سازه گروه در یک گرایش 

A شود و سازه تیم اول میB  دوم. (سازه دوم تیمA  آورد نه مقام سوم را) به همین  نه مقام دوم را می
  شود. ترتیب براي مقام سوم هم عمل می

هاي  باشد، بین گروه هاي مختلف و ایجاد خالقیت می از آنجایی که یکی از اهداف مسابقه ارائه طرح - 8-4- 2
گیرد و به سایر  علق میاند(به طرحی که بهترین مقام را آورده جایزه ت مختلفی که طرح یکسانی ارائه داده

  کنند) ها را هیئت داوران تعیین می گیرد.(یکسان بودن طرح اي تعلق نمی هاي مشابه جایزه طرح
  

ه واحد پژوهش تذکر : جهت کسب اطالعات بیشتر، تغییرات احتمالی در آئین نامه و توضیحات تکمیلی ب
  .مراجعه فرمایید
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 فرم ثبت نام
 مشخصات تیم و اعضا

 نام تیم: 

۴-  ٣-  ٢-  ١-  نام اعضاي تیم : 

                              سرگروه:               -١
مسئول بارگذاری:-٢  نام سرگروه تیم: 

 
 

  سازه) ٣(حداکثر تعداد سازه :.............       مشخصات سازه ها 
 گرایش راندمانی 

 * وزن سازه وزن تحمل شده راندمان سازه

 سازه اول   

 سازه دوم   

 سازه سوم   

 

هدفمندگرایش   
وزن سازه   * 

 سازه اول 

 سازه دوم 

 سازه سوم 

 
 

                   تایید مسئول ثبت نام          

             تایید مسئول مسابقات               

  تایید ھیات داوران

 این قسمت توسط گروه برگزاري تکمیل میگردد.


