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 :هدف

  .طراحي و ساخت يك پل ساخته شده از كاغذ و چسب براي رسيدن به عملكرد ايده ال تحت معيار بار تحمل كرده 

   ه طرح هاي يكي از اهداف مسابقه اراي ،استفاده از كاغذ و چسب و تحمل باربا  سازه پل كاغذيدر طراحي و ساخت

 .مختلف و ايجاد خالقيت مي باشد 

 

 قوانين مسابقه: -1

 

  تيم هاي شركت كننده در مسابقه : 
 

اعضاي تيم ها، دانش آموزان دبيرستانها، هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي، دانشججويان دانشجهاه    9-9

آزاد و موسسات آمورش عالي)مقطع كارشناسي مهندسي عمران ، مكانيك، معجدن، معمجاري،    هاي سراسري،

مهندسي شيمي و ... در تمامي گرايش ها(، مراكز آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي پژوهشي دولتي و غير دولتجي  

، دبیرستتان، هنرستتان و ...    الزم به ذكر است تعداد تیم های شركت كننده از هر  دانشگاه، موسسه آموزش عالیمي باشجند.  

 داشته باشند كه باید اعضای تیم ها متفاوت باشند. دو تیمنامحدود و درهر گرایش می توانند حداكثر 

 

 مثال: 1-2

 (8 و 7و  6و  5و  4و  3و  2و 1و اعضاي گروه:  A)استاد راهنما: Cube و Epdجهت مسابقه  Aاز دانشهاه  Aتيم 

 (16و  15و  14و  13و  12و  11و   11و  9  و اعضاي گروه: A)استاد راهنما: Cubeو  Epd جهت مسابقه Aاز دانشهاه  Bتيم 

 (24و  23و  22و  21و  21و 19و  18و  17 و اعضاي گروه: Bو پل كاغذي )استاد راهنما: Bowlingجهت مسابقه  Aاز دانشهاه  Cتيم 

 را نخواهد داشت. Epdو  Cubeاجازه شركت در مسابقات   Aاز دانشهاه  Cتوجه :  تيم       
 

 اين شرايط براي تمامي مسابقات ديهر نيز صادق مي باشد 1-3

تيم برسد مسابقه برگزار مي شجود   4چنانچه تعداد تيم هاي شركت كننده در هر گرايش به حداقل  1-4

در غير اينصورت مسابقه آن گرايش برگزار نخواهد شد و نمونه تحويل گرفته شده به تيم هاي ثبت 

 نده عودت داده نمي شود.نام كن

نفجر اسجتاد راهنمجا از همجان موسسجه      1نفر عضو به همراه  8نفر و حداكثر  2هرتيم شامل حداقل  1-5

 آموزش عالي، دبيرستان، هنرستان و ... مي باشد.

هر شخص تنها مي تواند در يك تيم عضويت داشته و تيم شركت كننجده مجي بايجد معرفجي نامجه       1-6

 ش عالي، دبيرستان، هنرستان و ... معرفي شده را ارائه دهد.مهمور به مهر از موسسه آموز

 هر موسسه آموزش عالي، دبيرستان، هنرستان و... برنده حداكثر يك رتبه ) مقام ( خواهد بود.   1-7

استاد راهنما فقط مسئوليت هدايت اعضاي تيم و رعايت قوانين مسابقه از طرف تجيم را بجر عهجده     1-8

 دارد . 

از يك دبيرستان، هنرستان، موسسه آمجوزش    دو تیمتواند سرپرستي بيش از هر استاد راهنما نمي  1-9

 عالي و ... بر عهده بهيرد.

فرم هاي ثبت نام از طريق ايميل يا فكس مي بايست ارسال گردد، شركت كنندگان فرم ثبت نجام   1-11

، به همراه مجدار   هدانلود و تكميل نمود ter.orgwww.aciiranchpرا مي بايست از وب سايت 

، كارت دانشجويي معتبر، كارت ملي، فيش دانشهاه خواسته شده شامل)معرفي نامه برروي سربرگ

از طريجججق ايميجججل بجججه آدر     واريجججزي ثبجججت نجججام( بجججه دبيجججر خانجججه همجججايش      

chapter.orgconvention@aciiran    ارسجال   55979888و يا از طريق فكس بجه شجماره

 نمايند.
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نمونه هاي تحويل داده شده به كميته مسابقات براي شركت درمسابقات توسط تيم هجاي شجركت    1-11

 كننده عودت داده نمي شود.

 هزينه واريزي جهت ثبت نام به هيچ عنوان عودت داده نمي شود. 1-12

 علمي و يا مدرسين دانشهاه تيم دانشجويي مربوطه باشد .استاد راهنما بايد از اعضاي هيات  1-13

حضور استاد راهنما در روز مسابقه و زمان برگزاري مسابقه تيم خود الزامي است و عدم حضجور باعج      1-14

 حذف تيم دانشجويي مي شود.

 معرفي نامه از دانشهاه و كارت دانشجويي در روز همايش الزامي است.اصل همراه داشتن   1-15

 :صالحم( 2

اري مسابقه بجه  اغذ مخصوص ) كه توسط مسئولين برگزفقط از كفقط و  در مسابقهشركت كنندگان   2-1

مجي  مجاتيكي  هجاي  آنها داده خواهد شد( استفاده و براي اتصال آنها تنها مجاز به استفاده از چسجب  

 باشند.

عهجده   انتخجاب ججنس ريسجمان بجه    تهيه و براي بارگذاري الزم است از ريسمان استفاده شود كه   2-2

 شركت كننده مي باشد.

، اسپري و كاغذي در روز مسابقه ممنوع و تيم ها براي سجاخت  ، حرارتيهاي دوقلو استفاده از چسب  2-3

كه توسط اين مركز در اختيار شركت كنندگان قجرار مجي گيجرد    پل ها تنها بايد از چسب هاي ماتيكي 

 استفاده نمايند.

موجب حذف پل  ي اگر هيچ نقشي را در باربري پل نداشته باشد، حتعدم توجه و استفاده از موارد غير  2-4

 .از دور مسابقات مي شود

، لذا رايط براي شركت كنندگان مي باشندالزم به ذكر است كه مسئولين برگزاري خواهان برابري ش 2-5

 كاغذ مخصوص ساخت پل در روز مسابقه به شركت كنندگان داده خواهد شد.

د و راحي شده در همان سالن برگزاري مسابقه بايجد طراحجي و سجاخته شجو    پل طالزم به ذكر است   2-6

 وسايلي كه در نظر گرفته شده براي تمام شركت كنندگان يكسان مي باشد.زمان و 

 

 مصالح مصرفي قابل استفاده : (3

 

 از :، عبارتند ته باشندبه صورت شخصي همراه داش مصالح مصرفي كه شركت كنندگان بايد در روز مسابقه 

 قيچي  (1

 سانتي متري 31فلزي  خط كش  (2

 چاقو  (3

 نخ جهت بارگذاري  (4

 

و غيره براي شركت كنندگان  كاغذ ، گيرهوديتي براي به همراه آوردن خط كشمسئولين برگزاري مسابقه هيچ محد

 د گذاشت.ننخواه

 توجه:

ر مي گيجرد در زمجان برگجزاري مسجابقه تعيجين و         *  تعداد و نوع كاغذ هايي كه در اختيار شركت كنندگان قرا

 توسط داوران اعالم مي شود.

 ممنوع مي باشد.كاغذي *  استفاده از موبايل و يا هرگونه نقشه در زمان ساخت پل 

 

 

 
 



 

 :مشخصات پل ها (4

له سانتيمتر حداقل فاص 31سانتي متر باشد كه  35سانتي متر و حداكثر  31طول پل مي تواند حداقل  4-1

لبه به لبه تكيه گاه ها است و توصيه مي شود طول پل را برابر مقداري بهيرند تا از قرارگرفتن آ ن بجر روي  

 پايه ها اطمينان حاصل گردد.

 سانتي متر مي باشد. 25آن سانتي متر و حداكثر  11حداقل ارتفاع پل   4-1

 .ميتواند در ارتفاع متغيير باشدسانتي متر و  12عرض پل حداقل   4-2

زدگي ها به گونه اي باشد كه شرايط تكيه گاه ساده را  نزم است شرايط پايين آمدگي و ساير بيروال  4-3

 در دو انتها فراهم كند و باع  كمك به پايداري در محل تكيه گاه ها نشود.

 در ميزان آغشته نمودن اعضاء پل به چسب ماتيكي هيچ محدوديتي وجود ندارد.   4-4

اء از روي هم وجود ندارد و اعضاء مي توانند بجدون اينكجه در محجل    هيچ محدوديتي براي عبور اعض   4-5

 برخورد تشكيل گره دهند و نياز به چسب باشد از روي هم عبور كنند.

و سانتي متجر   4ترين نقطه پل حداقل  ، طول ريسمان بايد به اندازه اي باشد كه از پاييندر سازه پل   4-6

 سانتي متر پايين تر قرار گيرد. 11حداكثر 

در سازه پل، الزم است ريسمان در تراز تكيه گاه ها به پل متصل شود و خط اثر نيرو را به مركز پجل     4-7

منتقل سازد. متصل نمودن ريسمان بارگذاري به گره اي پايين تر يجا بجاالتر از تكيجه گجاه هجا مججاز              

خواه از طول پل در تجراز  . داور بايد قادر باشد ريسمان را جهت بارگذاري در هر نقطه ي دلنمي باشد

 تكيه گاه قرار دهد.

 حرفي يا تركيبي از آن بعنوان نام تيم مشخص گردد. 5رقمي يا  5هرنمونه بايد با يك شماره   4-8

بعد از تحويل نمونه به مسئولين مسابقه به هيچ عنوان نمي توان آن را تعويض نمود يا تغييري درآن  4-9

 ايجاد كرد.

( و هجر گونجه هجم    bumpقي مي شجود بايجد فاقجد دسجت انجداز )     سطحي كه به عنوان عرشه پل تل 4-11

 ( باشد.overlapپوشاني)

 پل روي سطح صاف بايد تعادل خود را به تنهايي حفظ نمايد.در هنهام قرار دادن  4-11

 

 

 :بررسي صالحيت و آزمايش نمونه ها   5

ابط روند بررسي صالحيت نمونه ها براي ورود به مسابقه توسجط داوران منتخجب از طريجق  جو     5-1

 صورت مي گيرد.

عدم استفاده از كاغذ هايي به غير از كاغذهايي كه مسئولين برگزاري مسابقه در اختيجار شجركت    5-2

 قرار مي دهند.كنندگان ساخت پل 

 عدم استفاده از چسب هايي غير از چسب ماتيكي در ساخت پل. 5-3

 

 زيابي آزمايش:را 6

بجر  ن پل بر روي تكيه گجاه، آويجزان كجردن وزنجه و     پل ابتدا بر روي تكيه گاه قرار داده مي شود )قرار  داد 6-1

 داشتن وزنه در پايان كار با اجازه داور انجام مي شود (. 

يا از مفصل  ،پاره  ،شكسته ، اگر در مدت بار گذاري تنها يك عضو از پلي كه در حال بار گذاري قرار گرفته  6-2

 از مسابقه خارج  خواهد شد. ونهآن نماز حالت تعادل خارج شده و بيفتد ،اينكه در بيايد و يا 

، شركت كننده به هيچ وجه اجازه دسجت زدن بجه پجل را نداشجته و پجل توسجط داور       پس از برداشتن وزنه 6-3

 از روي تكيه گاه بر داشته مي شود.  همربوط

براي پل ها محدويت وزني وجود ندارد و شركت كنندگان تنها با توجه به ابعادي كه در بند هاي قبجل بيجان      6-4

 گرديد، مجاز به طراحي خواهند بود.

 وزنه مورد نظر و زيبايي پل مي باشد. تحمل در اين مرحله مال  گزينش و برتري پل،  6-5



 

 . دكه گزينش و برتري پل از لحاظ زيبايي به عهده  هيات  داوران مي باش استبه ذكر  الزم 6-6

 

 ثبت نام  7
 

سمي بجا مهجر و   واريزي و معرفي نامه بر روي سربرگ ربه همراه فيش مبلغ  راها موظفند فرم ثبت نام  تيم  7-1

در  شايان ذكر است كجه  در ساعات اداري تحويل دبيرخانه همايش دهند. و در زمان ثبت نام ، امضاي معتبر

 .بازه زماني اعالم شده هيچهونه ثبت نامي صورت نمي گيرداز  خارج

 اشد نهايي تلقي شده و قابل تغيير نخواهد بود. اسامي اعالم شده كه به امضاي استاد راهنماي تيم رسيده ب  7-2

  .ي برتر لوح تقدير تقديم خواهد شدبه تيم ها  7-3

)چه از يجك دانشجهاه باشجند و چجه از      شوددر صورتي كه طرح هاي يكساني به دبير خانه مسابقات ارسال   7-4

اير طرح هجاي مشجابه   مي گيرد و به ستعلق رتبه طرحي كه بهترين مقام را آورده ه دانشهاه هاي مختلف ( ب

 اي تعلق نمي گيرد.  رتبه

 

 

 داوري  8

 هيأت داوران توسط كميته علمي همايش تعيين مي گردد. ( 8 –1

 رعايججت قججوانين در تهيججه نمونججه هججا از طريججق داوران بررسججي و تأييججد مججي گججردد، چنانچججه           ( 2-8

 .ا مي باشدنمونه اي از نظر داوران رد صالحيت گرديد اين مطلب به طور كامل قابل اجر

 و درخواست تجديد نظر قابل قبول نمي باشد. بودهحكم داوران در مورد مسابقات بعنوان رأي نهايي ( 3-8

 

 :ارتباطات  9

  1واحد  ،1پال   ،كوچه ليلي ،خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران :دبيرخانه آدر 
 

 88797454 :كسف               88664152،   88664151،   88661256 :تلفن
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      :قابل توجه كليه دانشجويان و شركت كنندگان در بيست و يكمين همايش ملي ساليانه بتن و زلزله 

همايش ملي ساليانه بتن و زلزله و آيين نامه مسابقات دانشجويي مركز تحقيقات بتن )متب( طبق مصوبه وزارت علوم،      

 استفاده از آنها خارج از مسابقات فوق پيهرد قانوني خواهد داشت. تحقيقات و فناوري متعلق و خاص اين مركز بوده و 

 

http://www.aciiranchapter.org/
http://www.aciiranchapter.org/
mailto:convention@aciiranchapter.org

