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آیین نامه مسابقات پل
ماکارونی
گرایش زیبایی دانش آموزي

فهرست عناوین
 . 1شرایط ثبت نام
 . 2قوانین گرایش زیبایي دانش آموزی
 . 1 . 2هدف
 . 2 . 2نحوه برگزاری
 . 3 . 2قوانین ساخت پل
 . 1 . 3 . 2قوانین ابعاد پل
 . 2 . 3 . 2مصالح
 . 4 . 2گزینش بهترین پل(نحوه امتیازدهي)
 . 5 . 2مدارك تحویلي

1

«دوره دهم»

آیین نامه زیبایي دانش آموزی

 . 1شرایط ثبت نام
 . 1 . 1مسابقه در سطح مدارس کشور و در مقاطع تحصیلي راهنمایي و دبیرستان برگزار مي گردد.
 . 2 . 1اعضای هر گروه مي بایست از دانش آموزان مقطع راهنمایي و یا دبیرستان یک مدرسه
باشند .
 . 3 . 1در هنگام ثبت نام  ،اسم یک نفر به عنوان نماینده گروه و اسم حداکثر  3نفر دیگر
به عنوان اعضای گروه ثبت خواهد شد.
 . 4 . 1هر گروه مي تواند حداکثر  3پل در مسابقه شرکت دهد.
 . 5 . 1همراه داشتن معرفي نامه از طرف مدیر مدرسه برای تمام اعضای گروه ,هنگام ثبت نام
الزامي مي باشد.
 . 6 . 1مسابقه ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ  92/2/21آغاز مي گردد.
 . 7 . 1هزینه ثبت نام برای این دوره از مسابقات به شرح زیر مي باشد ( :قیمت ها به تومان
مي باشد) .
سه نفره با یک پل

80000

سه نفره با دو پل

100000

سه نفره با سه پل

120000

چهار نفره با یک پل

90000

چهار نفره با دو پل

110000

چهار نفره با سه پل

120000

نکته مهم :
خواهشمند است پس از تعیین تعداد اعضای گروه و تعداد پل مورد نظر برای شرکت در
مسابقه  ،مبلغ ثبت نام را از جدول باال پیدا نموده و به حساب زیر واریز نمایید:
بانک ملت
بنام "مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر"
1241223176
شماره حساب
ذکر شود که پول واریزی برای مسابقات پل ماکاروني است
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آیین نامه زیبایي دانش آموزی

 . 8 . 1با توجه به دانش آموزیي بودن مسابقات  ،از پذیرش عزیزان غیر دانش آموز در محوطه
اجرای مسابقات به عنوان پشتیبان  ،سرپرست و یا سایر عناوین معذوریم .حضور عموم در بخش
تماشاگران بالمانع است.
 . 9. 1ثبت نام کامال اینترنتي مي باشد  .خواهشمندیم تا قبل از تاریخ تعیین شده در سایت  ,ثبت
نام را به طور کامل انجام دهید  .به هیچ وجه ثبت نام در محل مسابقات انجام نخواهد گرفت  .برای
ثبت نام اینترنتي به بخش ثبت نام در سایت مراجعه فرمایید .
 . 10 . 1به همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز مسابقه الزامي است.

 . 2قوانین گرایش زیبایی دانش آموزي
 . 1 . 2هدف
رفتار زیبا شناختي عبارت است از قابلیت آنکه از اشیا چیزی درك کنیم بیش از آنچه که اشیا
هستند.
آموزش  ،یادگیری و طراحي معمارانه در عین توجه به موارد عملکردی
پل عنصری کامالً عملکردی است که گاهي اوقات در عین توجه به رفع نیاز های سازه ای ،مي توان
موارد زیباشناسانه آن را نیز مدنظر قرار داد .دست یافتن به هدف فوق الذکر در سایه تمرین و
طراحي و ساخت پل میسر است.
 . 2 . 2نحوه برگزاري
 . 1 . 2 . 2هر یک از پل ها بعد از پذیرش  ،در نمایشگاه قرار داده مي شود و به نمایش در آورده
مي شود.
 . 2 . 2 . 2از هر گروه تنها نماینده گروه که هنگام ثبت نام مشخص مي گردد  ،پل خود را
نزد داوران آورده و توضیحات الزم را ارائه مي کند.
 . 3 . 2 . 2پس از ارائه توضیحات ،شرکت کننده به هیچ وجه اجازه دست زدن به پل را
ندارد.
 .3 . 2قوانین ساخت پل
 . 1 . 3 . 2قوانین ابعاد پل
 . 1 . 1 . 3 . 2حداکثر ارتفاع پل  80سانتیمتر است.
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 . 2 . 1 . 3 . 2حداقل طول
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آن  90سانتیمتر و حداکثر طول 150سانتیمتر است.

max 80 cm

max 150 cm
min 90 cm
 . 3 . 1 . 3 . 2عرض پل بین 5تا  20سانتي متر مي باشد.
یک مکعب به سطح مقطع  5×5سانتیمتر مربع باید قادر باشد از داخل پل (مقطع عرضي پل) عبور
نماید .این مکعب مشابه یک جسم متحرك است که از عرشه پل عبور مي کند .

 . 2 . 3 . 2مصالح
 1 . 2 . 3 . 2عناصر اصلي و سازه ای پل ،ماکاروني باشند.
 . 2 . 2 . 3 . 2برای اعضای فرعي استفاده از الزانیا ومصالحي چون سیم مفتول بالمانع است.
 . 3 . 2 . 3 . 2برای کابل استفاده از نخ ،سیم مفتولي بالمانع است.
 . 4 . 2 . 3 . 2در بخش اتصاالت محدودیتي وجود ندارد ولي ابعاد آن باید در تناسب با سایر اجزای
سازه ای پل باشد.
 . 5 . 2 . 3 . 2محدودیتي در انتخاب نوع پل ،اعم از کابلي ،معلق ،متحرك ،خرپایي و  ...وجود
ندارد.
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توجه به این نكته حائز اهمیت است که سازه ساخته شده ،باید به گونه اي باشد که بتوان
در نهایت به آن ،پل ماکارونی اطالق کرد.

 .4 .2گزینش بهترین پل (نحوه امتیاز دهی)
 . 1 . 4 . 2بهینه بودن عناصر پل در عین تأمین عملکرد آن.
 . 2 . 4 . 2تناسب عناصر پل با یکدیگر از منظر فرم و ابعاد.
 . 3 . 4 . 2زیبایي در عین عملکرد صحیح و درست پل.
 . 4 . 4 . 2تطبیق ایده طراحي با محصول نهایي ارائه شده.
 . 5 . 4 . 2کیفیت ساخت به لحاظ تمیزی اتصاالت ،دقیق و صحیح بودن کلیات طراحي در ساخت.
 .5 .2مدارك تحویلی
 . 2 . 5 . 2حداقل  5عکس از مراحل ساخت وتحلیل پل
تذکرمهم :مدارك تحویلی در روز مسابقات از تیم هاي شرکت کننده تحویل گرفته می
شود.
نكات مهم :
.1

.2

.3

.4

برای هر پل نام یک نفر به عنوان نماینده گروه ثبت خواهد شد که این شخص مسئولیت حضور در
نزد داور و ارائه توضیحات پل گروه را بر عهده دارد .امکان حضور سایر افراد گروه نزد داور در کنار
پل وجود ندارد.
هر گروه مي تواند حداکثر  3پل در مسابقه شرکت دهد  ،الزم به ذکر است که هنگام رتبه بندی از
هر گروه به حداکثر  1پل رتبه تعلق مي گیرد ؛ مثالً اگر گروه  Aدو پل شرکت داده باشد و پل گروه
Bاز هر دو سازه تیم  Aضعیف تر باشد  ،پل زیباتر تیم  Aاول مي شود و پل تیم  Bدوم( .پل دوم
تیم  Aهیچ مقامي کسب نمي کند ).به همین ترتیب برای مقام های بعدی نیز عمل مي شود .
بیش از یک تیم از یک مدرسه نمي تواند مقام بیاورد  .پس از امتیاز بندی از هرمدرسه حداکثر یک
تیم مي تواند حائز رتبه های اول تا سوم شود ( در صورتي که بیش از یک تیم از یک مدرسه حائز
رتبه های اول تا سوم شود فقط باالترین رتبه در نظر گرفته مي شود و یک مدرسه نمي تواند دو
رتبه اول تا سومي داشته باشد )  .براساس این رتبه بندی به نفرات برتر جوایز اهدا مي گردد.
در صورت درخواست هیات داوران کلیه گروه ها موظف هستند نماینده تیم را که یکي از اعضای
تیم مي باشد برای دفاع از طرح خود معرفي کنند.
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 .5اگر پل به گونه ایست که جهت نمایش نمي توان روی میز قرار داد ،تأمین پایه مناسب برعهده تیم
شرکت کننده است.
توجه :
چنانچه پیرامون آیین نامه  ،ثبت نام و یا هر مورد دیگر با سوالي مواجه شدید  ,به بخش ارتباط با ما در سایت
رفته و از طریق تلفن های داده شده در سایت  ,آن ها را با مسئولین روابط عمومي مربوط به گروه خود در میان
بگذارید .
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