بسمه تعالی

آیین نامه اولین دوره مسابقات
ایدهپردازی و طراحی در زمینهی "اسکان موقت"

انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه
رازی

مقدمه
زلزله یکی از بالیای طبیعی است که در هرچند سال خسارات مالی و انسانی جبران ناپذیری را در کشور ما
به بار میآورد .یکی از مشکالت منحصر به فرد زلزله ایجاد خرابی های گسترده در سازه های عمرانی منطقه
میباشددد .پس از وقوع زلزله ،بایسددتی طی مدت زمان کوتاهی امکان انتقال و یا برپایی اسددکان موقت در
منطقه وجود دا شته با شد؛ هماکنون (با توجه به زلزله اخیر در کرمان شاه) این قابلیت وجود ندارد .ا سکانهای
موقت پیشددین (مانند کانکس) به سددقتی قابل بمل بوده و امکان جمع آوری آن تقریبا غیرممکن اسددت و
همچنین بر پایهی بسدددیاری از پارامترهای مسندسدددی ،نیازهای اولیهی مربوطه را پس از بادثه را برطرف
نمیکند  .در این م سابقه گروهی؛ تواناییهای فردی شامل مبابث تئوری ،نرمافزار ،ارائه منا سب و همچنین
توانایی گروهی مانند همفکری کارگروهی رشتههای مقتلف به چالش کشیده میشود.
شرکت در م سابقه برای عموم با تق صصهای مقتلف آزاد ا ست .همچنین شرکت در این م سابقه میتواند به
صورت فردی یا گروهی باشد .با توجه به جنبههای مقتلف یک اسکان موقت مناسب ،در این مسابقه داورانی
از ر شتههای مقتلف بسره گرفتهایم که م سابقه بتواند پذیرای ایدههای متنوع شرکت کنندگان با شد .الزم به
ذکر است داوران دارای تجربههای خوب در زمینه اسکان موقت در زلزله اخیر کرمانشاه نیز هستند.

اهداف راهبردی این مسابقه
 شنننا ننن یی و معرفی ا ننناعهاه ی ا ب و خالق هااشننن ویی هر حیطه طراحی و ایهه پرهازی ب
موضوع ا ک ن موقت.
 ارائهی طرحی ما ننننب و ر ربرهی برای ا ننننک ن موقت نوار ن ا شننننی از حواهث طبیعی ی
غیر طبیعی.

جدول زمانی مسابقه
آخرین مهلت ارسال آثار

1398/2/1

اعالم اسامی برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقه

1398/2/6

ثبت نام مرحله نهایی

از  1397/02/6الی 1398/02/8

تاریخ برگزاری مسابقه

1398/2/11

مراحل
در این مساااابقه تااار ت نندگان طرحهای خود را ه تاااامع تددادی ع(ح احدا ر  7عدد) و حدا ر یک
صفحه تو ضیحات امطابق فایع ساختار آثار ار سالی ه در انال تلگرامی و سایت م سابقه موجود ا ست) ،در
وبسااایت به نشااانی  www.eskan-movghat.razi.ac.irارسااال می نند؛ پح از مرحله بررساای اولیه ،طرحهای
واجد تاارایش تاار ت در مسااابقه مشا

میتااوند و نتایج در سااایت مسااابقه ابع مشاااهدد خواهد بود سا ح

تیمهای تر ت نندد واجد ترایش ،ثبت نام مرحله نهاییاارائه) را انجام خواهند داد.
تذکر :مرحله ن ست مسابقه نیازی به ثبت نام و پرداخت تهریه ندارد.
الزم به ذ ر است در مرحله بررسی اولیه داوری صورت نمیگیرد و تنها موضوعیت طرح و ایدد بررسی میتود
ه در حیطه مساااابقه رار دارد یا خیر .پح از مشا ا

تااادن تیمهای واجد تااارایش و ثبتنام نهایی ،تیمهای

تاار ت نندد با ارائه طرح در حرااور داوران مسااابقه و حرااار از ایددهای خود دفاع می نند .در روز مسااابقه،
تیمهای تاار ت نندد بایسااتی در مدت زمان حدا ر  5دقیقه با اسااتفادد پاورپوینت ابدون محدودیت تدداد
صفحه و نو تته) به ترح مدل خود ب ردازند و پح از پایان زمان به سواالت داوران پا سخ دهند .س ح داوری
نهایی انجام میپذیرد و برندگان مسابقه اعالم میگردد.
الزم اسااات بدانید ه فقش تیم های انت اب تااادد در مرحله مقدماتی میتوانند از طرحها و ایددهای خود دفاع
نند.
تذکر :تیمهایی ه زودتر از موعد مقرر-حدا ع 5روز زودتر -طرحهای خود را ارسااال نند در صااورت واجد
تاارایش نبودن طرح میتوانند طرح خود را اصااالح و مجددا ارسااال نمایند .الزم به ذ ر اساات در این مرحله تنها
ترایش لی طرح بررسی میتود ه طرح در حیطه مسابقه رار دارد یا خیر.
در صورت پذیرفته تدن در داوری مرحله اول هزینه تر ت در مسابقه برای هرتیم یکنفرد مبلغ  50.000تومان
و به ازای هر نفر اضااافه  50.000اضااافه میگردد .الزم به ذ ر اساات ه نهار و میان وعدد روز مسااابقه برعهدد
برگزار نندد اساات .اتاار ت نندگانی ه نیاز به اساا(ان دارند در اطالعیه مجزا تاارایش و هزینههای آن اعالم
میتود)

معیارهای داوری و نحوه گزینش
معیارهای عمومی:
 مهارت و تسلط در ارائه
 قابل فهم بودن آن برای مخاطبان حاضر
 خالقیت در ارائه مطلب
 کیفیت اسالید ارائه شده
معیارهای پایه:
 ایمنی و بهداشت (حفظ جان و سالمتی افراد)
 دارا بودن مقاومت الزم در مقابل شرایط محیطی
معیارهای تخصصی:
 حمل و نقل آسان
 امکان پرپایی و جمعآوری راحت
 سهولت ساخت ،هزینه پایین و در دسترس بودن مواد ساخت
 داشتن نمایی مناسب
 برآورده کردن شرایط مطبوع حرارتی (گرمایش و سرمایش)
معیارهای متغیر:





استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر
استفاده از مواد بازیافتی یا سازگار با محیط زیست
سایر پارامتر های مناسب برای یک اسکان موقت

قوانین مسابقه
 .1محدودیتی در تعداد تیمهای ثبتنامی برای یک ارگان وجود ندارد.
 .2هر تیم میتواند از  1تا  4نفر با تخصصهای یکسان یا مختلف (مکانیک ،عمران ،معماری ،برق یا سایر
رشتهها) باشد.
 .3در تیمهای بیشتر از یک نفر عضو بایستی یک نفر به عنوان سرگروه انتخاب شود ،که مسئول ارسال
مدارک اعضا ،فایلهای ارائه ،دریافت جوایز و  ...است.
 .4هر فرد تنها میتواند در یک تیم شرکت کند.
 .5در صورت شرکت و ثبت نام در مرحله نهایی و عدم حضور در مسابقات هیچ هزینهای بازپس داده نمیشود.
 .6مالک بررسی و امتیاز دهی آخرین نسخه آیین نامه خواهد بود بنابراین کانال مسابقات را دنبال فرمایید تا
در صورت هرگونه تغییر از آن مطلع گردید.
 .7هر تیم حداکثر در  5دقیقه بایستی ارائه خود را انجام دهد و پس از پایان زمان ارائه ،به سواالت داوران در
مورد طرح پاسخ دهد.
 .8جهت ارائه ،تیمها میتوانند از پاورپوینت استفاده کنند .و استفاده خروجی نرمافزارهای طراحی و تحلیلی
به صورت انیمشن یا عکس (بدون محدودیت تعداد اسالید) برای نمایش یا اثبات فرضیه خود بالمانع
هست .بدیهی است که ایدههای کپی برداری شده در صورت اثبات از مسابقات حذف خواهند شد.
 .9استفاده از هرگونه وسیله آزمایشگاهی یا نمونه ساخته شده در حین ارائه ممنوع است.
 .10در روز مسابقه فقط اعضای تیم شرکتکننده در مسابقه میتوانند ارائه دهد.
 .11توجه داشته باشید که در روز مسابقه همراه داشتن کارت شناسایی الزامیست

داوری مسابقات
نام و نام خانوادگی داوران اصلی

تخصص
دانشیار گرود مهندسی م(انیک دانشگاد رازی

دکتر فرزاد ویسی

مداون پژوهش و فناوری دانشگاد رازی
امدرس دورد های نظام مهندسی ،ممیزی انرژی ،انرژیهای تجدید
پذیر ،سیستمهای تهویه مطبوع)
استادیار گرود مدماری دانشگاد رازی

دکتر عباس مهروان

مداون پژوهشی دانش(دد فنی مهندسی
امدماری پایدار ،نوسازی مسا ن روستایی)
استادیار گرود عمران دانشگاد رازی
مدیر گرود مهندسی عمران

دکتر حمید توپچینژاد

امدرس دوردهای نظام مهندسی ،سازد های پیش ساخته ،تولید صندتی
ساختمان سازد های سبک ،تش ی

آسیب پذیری و بهسازی لرزد ای

سازد ها)
استادیار برق م ابرات دانش(دد دانشگاد رازی
دکتر سید وهابالدین مکی

اعرو تورای فناوری پارک علم و فناوری ،عرو ارگرود زیربنایی
انون هم اندیشی ،مشاور هوتمند سازی ساختمان،
مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان فاوای تهرداری)
دانشیار گرود ا تصاد دانشگاد رازی

دکتر سهراب دل انگیزان

اا تصاد الن ،ا تصاد منابع طبیدی و انرژی ،ا تصاد تهری و منطقهای،
ارزیابی طرحهای ا تصادی ،مبانی ار آفرینی)
مداون سازمان فنی حرفهای استان رمانشاد امدیر ع آموزش سابق

مهندس احسان ایمانی

سازمان)

هرسینی

تجربههای اجرایی و ساخت اس(ان مو ت در زمان زلزله رمانشاد
گرایش ت صصی ت(نولوژی نساجی
استادیار گرود مدماری دانشگاد رازی

دکتر سعید مرادی

مدیر گرود مدماری
مهندسی مدماری

برگزیدگان و جوایز

تیمهای خالق

تیمهای برتر

مقام

-

جوایز
اول

 40,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)

دوم

 20,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)

سوم

 10,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)

اول

 10,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)

دوم

 7,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)

سوم

 5,000,000ریال ابه همراد لوح تقدیر)
یر ایم بیشار ا ت( .فرم هاوری هر پیو ت مو وه

ایم ی برار به ایم یی اطالق میشوه ره م موع امای ز ناه از
ا ت)
ایم ی خالق ایم یی ااه ره ااه به مواره خ صی (ی یک موره) از معی ر ی هاوری او ه ررهه ااه و ایهه و طرح
ناه هارای ویژ ی خ ص و ر ربرهی ا نت .این ایم ایز او نط هاوران اااخ ب شنهه و ممکن ا نت هر ن یر معی ر ی
هاوری امای ز زی هی را ر ب اکرهه ب شاه

الزم به ذ ر است ه تیمهایی ه به عنوان سه تیم برتر مش

توند ،نمیتوانند در تیمهای خالق رار بگیرند.

راههای ارتباطی
t.me/eskan_movaghat

تلگرام:
اینستاگرام:

instagram.com/eskanmovaghat

وب سایت:

eskan-movghat.razi.ac.ir

تلفن دبیرخانه :

داخلی 246

تماسهای ضروری و همکاری :
آدرس دبیرخانه  :رمانشاد ،دانشگاد رازی ،دانش(دد فنی مهندسی

083-34274535-7
09217464821

حامیان مسابقه

معاونت پژوهشی
دانشگاه رازی

اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی
مهندسی مکانیک ایران

پیوست : 1فرم داوری
(مسابقه دارای  100امتیاز ثابت 30 ،امتیاز مثبت و  40امتیاز متغیر است)

1

 مسارت و تسلط در ارائه قابل فسم بودن خالقیت در ارائه مطلب-کیفیت اسالید ارائه شده

2

معیارهای پایه

 دارا بودن مقاومت الزم در مقابلشرایط محیطی
 ایمنی و بسداشدددت (بفا جان وسالمتی افراد)

3

معیارهای تقصصی

ردیف

معیارهای عمومی

معیار داوری

امتیاز ثابت

از  10امتیاز

امتیاز تشویقی

1

توضیحات

از  5امتیاز

از  10امتیاز

 -1بمل نقل آسان
از  20امتیاز

از  5امتیاز

 -2امکان برپایی و جمعآوری رابت
از  20امتیاز

 -3سسولت ساخت ،هزینه پایین و
در دسترس بودن مواد ساخت

از  20امتیاز

از  5امتیاز
از  5امتیاز

 -4داشتن نمایی مناسب
از  10امتیاز

 -5برآورده کردن شدددرایط مطبوع
برارتی (گرمایش و سرمایش)

از  10امتیاز

از  5امتیاز
از  5امتیاز

4

5

معیارهای متغیر

2

 -اسددد تفدداده از ا نر یهددای نو و  -1ویژگی اول:

تجدیدپذیر
از 20امتیاز
 استفاده از مواد بازیافتی یا سازگاربا محیط زیست
 -2ویژگی دوم:
 سدددایر پارامترهای مناسدددب برایاز 20امتیاز
یک اسکان موقت

مجموع

امرای داور:
از  170امتیاز

 1در صورت دارا بودن ویژگی منحصر به فرد و اربردی تا حدا ر  5امتیاز بیشتر
 2این مدیارها تامع موارد ذ ر تدد در بند  4و دیگر مدیارهایی ه در مدیارهای پایه ،عمومی و ت صصی ذ ر نشدد و در صورت صالح دید داوران و در
مقایسه با سایر مدیارها ،هر مورد احدا ر دو مورد) میتواند حدا ر  20امتیاز داتته باتدادر مجموع  40امتیاز برای مدیارهای متغیر).

