آٗ٘ي ًاهِ اجراٖٗ پٌجو٘ي هسابقِ هلٖ تـَاًوٌذ
(هسابقِ داًشآهَزٕ علوٖ-هْارتٖ در حَزٓ فٌاٍرٕ ًاًَ)

شْرَٗر 1401

 -1قَاً٘ي اجراٖٗ
 -1-1شراٗط عوَهٖ شرکت در هسابقِ


كليِ هتمبهيبى ؿشكت دس هؼبثمِ هيثبيؼت داًؾ آهَص ثَدُ ٍ هـغَل ثِ تحليل ثبؿٌذ.



ؿشكت دس هؼبثمِ ثشاي داًؾ آهَصاى همبًغ تحليلي دٍسُ دٍم اثتذايي ،هتَػٌِ اٍل ٍ هتَػٌِ دٍم هدبص اػت.



هؼبثمِ دس لبلت تين ً 2فشُ ثشگضاس ؿذُ ٍ اًتخبة اػوبي تين ثش ػْذُ داًؾآهَصاى خَاّذ ثَد.



همٌغ تحليلي اػوبي ّش تين ثبيذ يکؼبى ثبؿذ.



ّش داًؾ آهَص هيتَاًذ تٌْب دس يك تين ؿشكت ًوبيذ.



ثشاي ؿشكت دس هؼبثمِ ،تٌْب يك ًفش اص اػوبي گشٍُ ثبيذ ًشم افضاس هؼبثمِ سا ًلت كشدُ ٍ ثؼٌَاى ػشگشٍُ دس هؼبثمِ

ؿشكت ًوبيذ.
 -2-1هراحل هسابقِ


هرحلٔ اٍل

ايي هشحلِ ؿبهل يك آصهَى تئَسي ٍ ػولي اػت كِ دس لبلت ًشمافضاس هؼبثمِ ثشگضاس هيؿَد .ؿشكتكٌٌذگبى ثب تَخِ ثِ
اهتيبصي كِ دس هشاحل هؼبثمِ كؼت هيكٌٌذ ثِ هشحلة ػولي ساُ پيذا هيكٌٌذ.


هرحلٔ دٍم

هشحلة ًْبيي دس لبلت هؼبثمِ ػولي ًي ػِ سٍص دس هحل ًوبيـگبُ ثييالوللي فٌبٍسيًبًَ ( ٍ )IRANNANO1401دس ػِ همٌغ
دٍسُ دٍم اثتذايي ،هتَػٌِ اٍل ٍ هتَػٌِ دٍم ثلَست حوَسي ثشگضاس هيؿَد.
 -3-1زهاى ٍ ًحَُ شرکت در هرحلٔ اٍل هسابقِ


داًؾآهَصاى اص  4ؿْشيَسهبُ  1401هيتَاًٌذ ًشم افضاس هؼبثمِ سا ًلت كٌٌذ.



هْلت ثجت ًبم ٍ ؿشكت دس ثبصي ًشم افضاسي اص تبسيخ  1401/06/05لغبيت  1401/06/20اػت.



ثجت ًبم دس هؼبثمِ تَاًوٌذ سايگبى اػت.



داًؾآهَصاى ثشاي ثجت ًبم اٍليِ هيثبيؼت ثب هشاخؼِ ثِ آدسع ٍة ػبيت ثبؿگبُ ًبًَ ( )www.nanoclub.irدس

كفحِ هشثَى ثِ هؼبثمِ تَاًوٌذ اپليکيـي هؼبثمِ تَاًوٌذ سا ًلت ًوَدُ ٍ هشاحل ثجت ًبم سا اًدبم دٌّذ .الصم ثِ ركش
اػت ثجت ًبم ثِ كَست گشٍّي اػت ٍ يك ًفش اص اػوبي گشٍُ ،ثجت ًبم خَدؽ ٍ ًفش دٍم سا اًدبم هيدّذ ٍ دس حيي
ثبصي ثِ كَست گشٍّي ايي هشحلِ اص هؼبثمِ سا پيؾ هيثشًذ.


ؿشكتكٌٌذگبى پغ اص صدى دكوِ ؿشٍع هشحلة اٍل ،ؿؾ سٍص فشكت داسًذ تب توبهي ػَاالت هؼبثمِ پبػخ دٌّذ.



ػَاالت هؼبثمِ ثلَست تؼتي ،تـشيحي ٍ اًدبم يك فؼبليت ػولي اػت .ثب تَخِ ثِ ايٌکِ صهبى دس ًظش گشفتِ ؿذُ

ثشاي اًدبم فؼبليت ػلوي پٌح سٍص هيثبؿذ ،داًؾآهَصاى هي ثبيؼ ت ػَاالت تؼتي ٍ تـشيحي سا دس هذت يك سٍص پبػخ
دٌّذ تب فشكت كبفي ثشاي پبػخگَيي ثِ ػَال فؼبليت ػلوي سا داؿتِ ثبؿٌذ.
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 -4-1زهاى،شَُ٘ ٍ هَضَعات هرحلٔ دٍم (ًْاٖٗ) هسابقِ


ثش اػبع اهتيبصات كؼت ؿذُ دس هشحلة اٍل ،دس همٌغ اثتذايي  10تين دس لبلت گشٍُّبي ً 2فشُ ،دس همٌغ هتَػٌِ

اٍل  10تين دس لبلت گشٍُّبي ً 2فشُ ٍ دس همٌغ هتَػٌِ دٍم  10تين دس لبلت گشٍُّبي ً 2فشُ ثِ هشحلة دٍم هؼبثمِ
دػَت هي ؿًَذ.


صهبى ثشگضاسي هشحلة ًْبيي دس ًيوة اٍل هْشهبُ ػبل  1401اػت ٍ هکبى ثشگضاسي ايي هشحلِ دس هحل ًوبيـگبُ

ثييالوللي فٌبٍسيًبًَ ( )IRANNANO1401دس ؿْش تْشاى خَاّذ ثَد كِ آدسع آى هتؼبلجب اػالم خَاّذ ؿذ.


هشحلة ػولي ؿبهل ػِ همٌغ اثتذايي ،هتَػٌِ اٍل ٍ هتَػٌِ دٍم هيؿَد .هَهَع هؼبثمِ ٍ خَايض اختلبف يبفتِ

دس ػِ همٌغ ثب يکذيگش هتفبٍت اػت.


هَضَعات هقطع دٍم ابتذاٖٗ:
 ػبخت ػتَى تلفيِ آة
ً دبت تخن هشؽ



هَضَعات هقطع هتَسطِ اٍل:
 ػبخت ػبصُ ؿگفت اًگيض
 داسٍسػبًي



هَضَعات هقطع هتَسطِ دٍم:

 ػبخت ًبًَاليبف ثِ سٍؽ الکتشٍسيؼي
 ػبخت ثتي هذ هشثِ
 اًالػبت ٍ هٌبلت تئَسي هَسد ًيبص دس هَسد فؼبليتّبي آصهبيـگبّي هشحلة دٍم (ًْبيي) هؼبثمِ ثِ كَست خضٍُ دس ػبيت
 www.nanoclub.irثبسگزاسي ؿذُ ٍ دس اختيبس ؿشكتكٌٌذگبى لشاس خَاّذ گشفت.
 -5-1جَاٗس هسابقِ

رتبِ
ت٘ن

جَاٗس ًقذٕ بِ

جَاٗس ًقذٕ بِ

جَاٗس ًقذٕ بِ

جَاٗس ًقذٕ بِ

ّر ٗک از اعضإ

ّر ٗک از اعضإ

ّر ٗک از اعضإ

ًْاد هعرفٖ

ت٘ن در هقطع

ت٘ن در قطع

ت٘ن در هقطع

کٌٌذُ (رٗال)

ابتذاٖٗ دٍرُ دٍم

هتَسطِ اٍل

هتَسطِ دٍم

(رٗال)

(رٗال)

(رٗال)

20000000

20000000

20000000

25000000

10000000

10000000

15000000

جَاٗس اعتبارٕ بِ ًْاد

لَح تمذيش  10/000/000 +سيبل اػتجبس هبلي
1

ثشاي دسيبفت خذهبت آًبليض اص آصهبيـگبُّبي
ػوَ ؿجکِ آصهبيـگبّي فٌبٍسي ًبًَ
لَح تمذيش  7/500/000 +سيبل اػتجبس هبلي

2

10000000

ثشاي دسيبفت خذهبت آًبليض اص آصهبيـگبُّبي
ػوَ ؿجکِ آصهبيـگبّي فٌبٍسي ًبًَ
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لَح تمذيش  5/000/000 +سيبل اػتجبس هبلي
3

5000000

5000000

5000000

10000000

ثشاي دسيبفت خذهبت آًبليض اص آصهبيـگبُّبي
ػوَ ؿجکِ آصهبيـگبّي فٌبٍسي ًبًَ

 -2قَاً٘ي هسابقِ ٍ ًحَٓ داٍرٕ
 -1-2هرحلٔ اٍل
تينّبي داًؾآهَصي ثبيذ هٌبثك آييي ًبهِ ٍ دػتَسالؼولّبي هؼبثمِ كِ دس ًشم افضاس ًـبى دادُ هيؿَد ،ػول ًوبيذ.
 -2-2هرحلٔ دٍم (ًْاٖٗ)
 -1-2-2قَاً٘ي عوَهٖ هرحلٔ دٍم (ًْاٖٗ)
توبهي اػوبي گشٍُ ثبيذ ثِ كليِ دػتَسالؼولّبي ّيئت داٍساى تَخِ كشدُ ٍ خبسج اص ؿشايي اػالم ؿذُ دس هؼبثمِ ػولي،
فؼبليت ديگشي اًدبم ًذٌّذ .دػتَسالؼول هشثَى ثِ هشحلة دٍم ٍ همشسات آى پيؾ اص ثشگضاسي ايي هشحلِ دس اختيبس
ؿشكتكٌٌذگبى لشاس هيگيشد.
چٌبًچِ پغ اص هؼبثمِ ًيض هَاسد تخلف هـخق ؿَد ،تين هشثَى حزف ٍ دس كَست دسيبفت ستجِ ثشتش ،خَايض اص آى تين ثبصپغ
گشفتِ خَاّذ ؿذ.
ً -2-2-2حَُ اجرإ هسابقِ هرحلٔ دٍم (ًْاٖٗ)
در اداهِ هَضَعات ٍ چالشّإ هرتبط با ّر هقطع رکر شذُ است.


هقطع دٍم ابتذاٖٗ

ً جات تخن هرغ
دس ايي هحَس ،داًؾآهَصاى ثب كوك ّن گشٍّي خَد ثب اػتفبدُ اص يك ػذد خَسچيي ػبصُ ؿگفت اًگيض  C240ػبصُ اي سا
هيػبصًذ،كِ اهکبى لشاسدادى يك ػذد تخن هشؽ دسٍى ػبصُ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .داًؾ آهَصاى هي ثبيؼت ػبصُ خَد سا تَػي
اخضاي خَسچيي كِ اص ػَي ثبؿگبُ ًبًَ ثشاي ّش تين اسػبل هي ؿَد ثؼبصًذ ٍ ًجبيذ اص ّيچ گًَِ چؼت يب ٍػيلِ ديگشي دس
ػبخت ػبصُ خَد اػتفبدُ ًوبيٌذ.
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خَسچيي ػبصُ ؿگفت اًگيض دس حميمت يك هذل اتوي اص كشثي دس ػبختبس ًبًَهَادي هبًٌذ گشافي ،فَلشى ٍ ًبًَلَلِ كشثٌي اػت.
دس حميمت ّش ػبصُ اي كِ داًؾ آهَصاى ثب خالليت خَد ًشاحي ًوَدُ ٍ هي ػبصًذ سا هي تَاى ثؼٌَاى الگَيي اص ًَػي ًبًَ
هبدُ داًؼت كِ هي تَاًذ اهکبى ٍخَد دس دًيبي ًبًَ سا داؿتِ ثبؿذ .دس ايي هؼبثمِ داًؾ آهَص هيآهَصد تؼذاد اتن ّبي يکؼبى
ثب پيًَذّبي يك اًذاصُ ٍلتي ثلَست ّبي هتفبٍت كٌبس ّن لشاس هي گيشًذ ػبصُ ّبي هختلف ثب خَاف هتفبٍت سا ايدبد
هيكٌٌذ.
دس سٍص هؼبثمِ يك ػذد تخن هشؽ دسٍى ػبصُ لشاسدادُ هيؿَد ٍ داٍس ػبصُ سا اص استفبعّبي هختلف سّب هيًوبيٌذ .چٌبًچِ تخن
هشؽ هَخَد دس ػبصُ اص ثبالتشيي استفبع ًـکؼت ،ػمَى چٌذ ثبس ديگش اص ثبالتشيي استفبع تکشاس هي ؿَدّ .ش ٍلت تخن هشؽ
ثـکٌذ ،كبس هتَلف هي ؿَد .اهتيبص ثش اػبع استفبع ّبي هختلف كِ تخن هشؽ پغ اص ػمَى اص آى ّب ًـکؼتِ ثبؿذ هحبػجِ
هي گشدد .هوٌب ٍصى ػبصُ دس اهتيبص اثش دادُ هي ؿَد .پشٍاهح اػت دس ؿشايي ثشاثش ّشچِ ٍصى ػبصُ كوتش ثبؿذ اهتيبص ثبالتشي
كؼت خَاّذ كشد.
راُ ٗافتگاى بِ هرحلِ ًْاٖٗ باٗذ اٗي هحصَل را قبل از حضَر در هرحلِ ًْاٖٗ ٍ در آزهاٗشگاُّإ داًشآهَزٕ
شْر خَد بسازًذ ٍ در رٍز هسابقِ بِ داٍر هسابقِ تحَٗل دٌّذ .برإ آشٌاٖٗ ٍ ّواٌّگٖ با آزهاٗشگاُ
داًشآهَزٕ هحل سکًَت با شوارُ ٗ 02112001031ا 01211563731تواس حاصل فرهاٗ٘ذ.
 تصفِ٘ آب
ثشاي ثْجَد كيفيت آة دس هلبسف هختلف خبًگي ،كـبٍسصي ٍ كٌؼتي سٍؽّبي
هختلفي ٍخَد داسد .اهشٍصُ ثِ هٌظَس ثْجَد كيفيت آة آؿبهيذًي دس هٌبصل اص
ػتَىّبي تلفيِ آة اػتفبدُ هيكٌٌذ .دس ايي ػتَىّب ًبخبلليّبي ثبليوبًذُ دس
فشآيٌذّبي تلفيِ خبًِّبي ؿْشي اص آة حزف ؿذُ ٍ كيفيت آة ًْبيي افضايؾ
هييبثذ .اهشٍصُ ًبًَ هَادي هبًٌذ صئَليت ،كشثي فؼبل ٍ  ..اص هَثش تشيي هَادي
ّؼتٌذ كِ دس ػتَى ّبي تلفيِ هَخت هَسد اػتفبدُ لشاسدادُ هي ؿًَذ .دس ايي
ثخؾ ؿشكتكٌٌذگبى ثب تَخِ ثِ هَادي كِ دس هؼبثمِ دس اختيبسؿبى لشاس دادُ هي

اليِ ّبي
ػتَى تلفيِ

ؿَد هبًٌذ ػٌگ سيضُ ،ؿي ،كشثي فؼبل ٍ  ...ػتَى تلفيِ آة سا هيػبصًذ .پغ اص
ثجت ٍصى ػبصُ ،آة آلَدُ اص ػتَى ػجَسدادُ ؿذُ ٍ اًَاع آلَدگي آة خشٍخي اص
ػتَى تلفيِ اًذاصُگيشي هيؿَدً .ؼجت كيفيت تلفيِ آة ػتَى ثِ ٍصى ػتَى
هَسد ػٌدؾ لشاس هي گيشد.
داًؾ آهَصاى دس ػبخت ػتَى ًجبيذ اص ّيچ ًَع هبدُ ديگشي ثدض هَاسدي كِ تَػي داٍس هؼبثمِ دس اختيبسؿبى لشاسدادُ هي
ؿَد ،اػتفبدُ ًوبيٌذ.
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 هقطع اٍل هتَسطِ

 بخش دارٍرساًٖ
فشآيٌذ داسٍسػبًي ثِ ػٌَاى يك ساُ حل هوکي ثشاي كٌتشل تحَيل داسٍ ثب دٍص هـخق ٍ هذت صهبى اص پيؾ تؼييي ؿذُ دس
هحل هَسد ّذف اػت .يکي اص هْوتشيي ػيؼتن ّبي داسٍسػبًي ثش پبيِ هَاد هغٌبًيؼي اػت .دس ايي هؼبثمِ ،داًؾ آهَصاى ثب
فشآيٌذ داسٍسػبًي آؿٌب هي ؿًَذ ..دس ايي ثخؾ اثتذا ؿشكتكٌٌذگبى ثب اػتفبدُ اص تدْيضات ٍ هَاد ؿيويبيي كِ تَػي ثبؿگبُ
ًبًَ ثشايـبى اسػبل هي ؿَدً ،بًَرسات هغٌبًيؼي سا تَليذ كشدُ ٍ ّوشاُ خَد ثِ هؼبثمِ هي آٍسًذ . .دس سٍص هؼبثمِ ؿشكت
كٌٌذگبى حذاكثش  10گشم هبدُ هغٌبًيؼي ثِ داٍس تحَيل دٌّذ .ػپغ ّش تين ثبيذ رسات تَليذي خَد سا دسٍى كپؼَل ًشاحي
ؿذُ لشاس دادُ كِ دس سٍص هؼبثمِ دس اختيبسؿبى لشاس دادُ هي ؿَد هي سيضًذ .ػپغ داًؾ آهَص هي ثبيؼت كپؼَل ّبي
هغٌبًيؼي سا ثب اػتفبدُ اص آّي سثب اص دسٍى هحفظِ ًشاحي ؿذُ ػجَس دادُ ٍ ثِ اًتْبي هؼيش ثشػبًذ .گشٍّي كِ ثيـتشيي
تؼذاد كپؼَل سا دس يك صهبى هؼيي اص هؼيش ػجَس دّذ ثبالتشيي اهتيبص سا كؼت خَاّذ ًوَد.
اًتخبة ًَع هَاد ،تدْيضات ٍ سٍؽ اًتخبثي دس ػبخت ًبًَهَاد ،ثش ػْذُ خَد ؿشكت كٌٌذگبى اػت .ؿشكت كٌٌذگبى هيتَاًٌذ
اص سٍؽ ػبخت ًبًَهَاد هغٌبًيؼي كِ دس ثخؾ همبالت آهَصؿي سٍي ػبيت ثبؿگبُ ًبًَ ثب ػٌَاى " آزهاٗش شوارُ  :1ساخت
ًاًَهادُ هغٌاط٘سٖ اکس٘ذ آّي" لشاسدادُ ؿذُ اػت ،اػتفبدُ ًوبيٌذ
راُ ٗافتگاى بِ هرحلِ ًْاٖٗ باٗذ اٗي هحصَل را قبل از حضَر در هرحلِ ًْاٖٗ تحت ًظارت استاد راٌّوا ٍ در
آزهاٗشگاُّإ داًش آهَزٕ شْر خَد بسازًذ ٍ در رٍز هسابقِ بِ داٍر هسابقِ تحَٗل دٌّذ .برإ آشٌاٖٗ ٍ
ّواٌّگٖ با آزهاٗشگاُ داًشآهَزٕ هحل سکًَت با شوارُ ٗ 02112001031ا  01211563731تواس حاصل فرهاٗ٘ذ.

 سازُّإ شگفت اًگ٘س
ّذف اص ثشگضاسي ايي ثخؾ آهَصؽ هفَْم ًبًَػبختبسّبي كشثٌي ٍ اسصيبثي هيضاى تَاًبيي داًؾ آهَصاى دس ًشاحي ٍ ػبخت
يك ػبصُ ثب اػتحکبم هٌبػت اػتّ .وچٌيي،داًؾ آهَصاى دس ايي هؼبثمِ ثب اّويت ًحَُ چيذهبى ٍ اتلبل اتن ّب ثِ يکذيگش
كِ هٌدش ثِ تَليذ ًبًَهَاد ثب خَاف ٍيظُ (هبًٌذ اػتحکبم) هي ؿًَذ ،آؿٌب هي ؿًَذ .دس ايي ثخؾ ؿشكتكٌٌذگبى ثبيذ دس سٍص
هؼبثمِ ،ػبصُ هَسدًظش خَد سا ثب اػتفبدُ اص لٌؼبت خَسچيي ػبصُّبي ؿگفت اًگيض  C240كِ تَػي داٍساى هؼبثمِ دس
اختيبسؿبى لشاس دادُ هي ؿَد ،ثِ ؿکل يك پل ثؼبصًذ ٍ تحَيل داٍساى دٌّذ.
دس سٍص هؼبثمِ ،آصهبيؾ اػتحکبم ثش سٍي ػبصُّبي پل ػبختِ ؿذُ اًدبم خَاّذ ؿذ .دس ايي ثخؾ اص هؼبثمِ ًؼجت اػتحکبم
ػبصُ ّبي ػبختِ ؿذُ ثِ ٍصى ػبصُ هَسد ػٌدؾ لشاس هي گيشد.
گشٍُ ّب حك اػتفبدُ اص ّيچ ًَع چؼت يب هبدُ ديگشي سا دس ػبخت ػبصُ ًذاسًذ ٍ هي ثبيؼت ػبصُ خَدس سا تٌْب ثب اػتفبدُ اص
اخضاسي خَسچيي ػبصُ ؿگفت اًگيض ثؼبصًذ.
اثؼبد ػبصُ ثبيذ ؿشايي صيش سا داسا ثبؿذ:
 حذاكثش ًَل هدبصػبصُ پل  ٍ 55حذالل آى  40ػبًتي هتش هي ثبؿذ .تَخِ داؿتِ ثبؿيذ كِ فبكلِ ي لجِ ثِ لجِي تکيِ گبُ 38ػبًتي هتش هيثبؿذ .ثٌبثشايي ثشاي ايي كِ ػبصُ پل ثتَاًذ سٍي تکيِ گبُ هؼتمش ؿَد ثبيذ ًَلي ثيؾ تش اص  40ػبًتي هتش
داؿتِ ثبؿذ.
-حذاكثش ػشم (لٌش) هدبص پل  11ػبًتي هتش هي ثبؿذ.
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 هقطع دٍم هتَسطِ

 بخش ًاًَ ال٘اف
ًبًَاليبف يکي اص اًَاع ًبًَ هَاد هي ثبؿٌذ كِ كِ كبسثشدّبي گؼتشدُ اي دس
كٌبيغ تَليذ ٍ رخيشُ اًشطي ثِ ٍيظُ دس اثشخبصىّب ،ثبتشيّب ،ػلَلّبي
خَسؿيذي ،پيضٍالکتشيكّب ،تلفيِ آة ٍ حزف آاليٌذُّب داسًذّ .وچٌيي دس
هٌْذػي ثبفت ٍ پضؿکي ،ثْتشيي گضيٌِ ثشاي ػبخت ثبفتّبي هلٌَػي هحؼَة
هي ؿًَذً .بًَاليبف هوي ايي كِ تشكيجبتي صيؼت ػبصگبس ّؼتٌذ ،همبٍهت ٍ
اػتحکبم الصم سا ًيض هي تَاًٌذ فشاّن هيكٌٌذ .دس ايي هؼبثمِ داًؾ آهَصاى ثب
تَليذ ًبًَ اليبف ثِ سٍؽ الکتشٍسيؼي ٍ ًيض اّويت اػتحکبم كــي آؿٌب هي
ؿًَذ .گشٍُ ّبي ؿشكت كٌٌذُ دس ايي ثخؾ اص هؼبثمِ هَظف ّؼتٌذ كِ ثب ّوکبسي پظٍّـؼشاّب ٍ هشاكض داسًذُ دػتگبُ
الکتشٍسيؼي الذام ثِ تَليذ سيؼوبى ثِ سٍؽ الکتشٍسيؼي كشدُ ٍ دس سٍص هؼبثمبت اليبف تْيِ ؿذُ سا ثِ داٍساى تحَيل ًوبيٌذ.
الصم ثِ ركش اػت خٌغ پبيِ اليبف ثبيذ پليوشي ثبؿذ ٍ دس اًتخبة هبدُ پليوشي هحذٍديت ٍخَد ًذاسدً .وًَِ ًْبيي ثبيذ ثِ
ؿکل سيؼوبى ٍ ثب اػتفبدُ اص تبثبًذى ٍ يب لَلِ كشدى ؿجکِ )ً (Webبًَاليبف تَليذ ؿذُ ثب دػتگبُ الکتشٍسيؼي ثبؿذ .دس سٍص اٍل
آصهَىً ،وًَِ ّبي تَليذ ؿذُ تحت آصهَى كـؾ لشاس گشفتِ ٍ حذاكثش هيضاى تٌـي كِ سيؼوبى تَاًؼتِ اػت تحول كٌذ ثش
اػبع فشهَل دّي هـخق (ًؼجت ٍصى تحولي ثِ ػٌح همٌغ ٍ ٍصى سيؼوبى تبثيش خَاّذ داؿت) ثِ ػٌَاى اهتيبص تين ؿشكت
كٌٌذُ ثجت هي ؿَد .ثشاي ايي هٌظَس هٌبثك ؿکل سٍثشٍ ،اليبف ثبفتِ ؿذُ ثيي دٍ فك ثبثت هي ؿَد ٍ ثِ لؼوت هشكضي اليبف
ٍصًِاي آٍيضاى هيؿَد .ثبالتشيي اػتحکبم ثِ اليبفي تؼلك هيگيشد كِ ثتَاًذ ثبس حبكل اص ٍصًِ ػٌگييتشي سا تحول كٌذ.
 حذاقل طَل رٗسواى تِْ٘ شذُ  20ساًت٘وتر ٍ حذاکثر قطر آى ٗ( 1.5ک ٍ ً٘ن) ساًت٘وتر باشذ.
 دس هحلَل سيؼوبى تَليذ ؿذُ ًجبيذ ّيچگًَِ سؿتِ ٍ يب هفتَل فلضي ثِ كبس سفتِ ثبؿذ .اػتفبدُ اص ّش گًَِ چؼت
دس تَليذ سيؼوبى هوٌَع اػت.
ًوًَِّبيي كِ ّش يك اص هَاسد فَق سا ًمن ًوبيٌذ ،اص دٍس هؼبثمِ خبسج خَاٌّذ ؿذ .چٌبًچِ پغ اص هؼبثمِ ًيض هَاسد
تخلف هـخق ؿَد ،تين هشثَى حزف ٍ دس كَست دسيبفت ستجِ ثشتش ،خَايض اص آى تين ثبصپغ گشفتِ خَاّذ ؿذ.
راُ ٗافتگاى بِ هرحلِ ًْاٖٗ باٗذ اٗي هحصَل را قبل از حضَر در هرحلِ ًْاٖٗ تحت ًظارت استاد راٌّوا ٍ در
آزهاٗشگاُ ّإ داًش آهَزٕ شْر خَد بسازًذ ٍ در رٍز هسابقِ بِ داٍر هسابقِ تحَٗل دٌّذ .برإ آشٌاٖٗ ٍ
ّواٌّگٖ با آزهاٗشگاُ داًشآهَزٕ هحل سکًَت با شوارُ ٗ 02112001031ا  01211563731تواس حاصل فرهاٗ٘ذ.

 بتي ضذ ضربِ
ّذف اص ايي ثخؾ آؿٌبيي داًؾ آهَصاى ثب كبسثشدّبي فٌبٍسي ًبًَ دس كٌؼت ػبخت ٍ ػبص ٍ هٌْذػي ػوشاى اػت .اص كبسثشد
ّبي ًبًَ هَاد دس كٌؼت ػبختوبى اكالح خَف ثتي اػت .كبّؾ هلشف هَاد اٍليِ ٍ اًشطي ،ثْجَد ٍيظگي ّبي هکبًيکي ٍ
فيضيکي ثتي ،افضايؾ دٍام ٍ ػوش ثتي ،ثِ ٍخَد آهذى خَاف خذيذ كِ هَخت افضايؾ ثبصدّي اًشطي دس ػبصُ ّبي ثتٌي هي
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ؿَد اص هَاسدي اػت كِ ثب پيـشفت فٌبٍسي ًبًَ هيؼش ؿذُ اػت .دس ايي ثخؾ داًؾآهَصاى ثب اػتفبدُ اص هبػِ ،ػٌگشيضُ ٍ
ػيوبى يك هالت آهبدُ هيكٌٌذ كِ دس ػبخت آى ّيچ گًَِ هَاد ٍ لَاصم فلضي ٍ لٌؼبت پليوشي ًجبيذ ثِ كبس گشفتِ ؿَد .يك
خؼجِ ثب اثؼبد  2×21×21ػبًتيوتش سا ثب اػتفبدُ اص ًخ ثب لٌش حذاكثش  3هيليوتش ؿجکِثٌذي هيؿَد .ثشاي ػبخت ثتي هَصاييك
هبًٌذ ،هالت ثشسٍي ًخّب ٍ داخل لبلت (خؼجِ) سيختِ هيؿَد ٍ هذت صهبى الصم كشف هيؿَد تب هالت خـك ؿَد.
دقت شَد کِ ضخاهت هَزاٗ٘ک بتٌٖ ب٘ش از  2ساًت٘وتر ًباشذ ٍ ّرٗک از ابعاد طَل ٍ عرض هَزاٗ٘ک بتٌٖ
ب٘شتر از  ٍ 21.5کوتر از  20.5ساًت٘وتر ًباشذ.
داًؾآهَصاى دس ًحَُ ؿجکِثٌذي ثب كبهَا هيتَاًٌذ خالليت داؿتِ ثبؿٌذ.
اص ًوًَِّب دس سٍص هؼبثمِ آصهَى هشثِ گشفتِ هيؿَد ثذيي كَست كِ اص فبكلِّبي هؼيي گلَلِ آٌّي ثِ هشكض ثتي ثشخَسد
هيكٌذ تب صهبًي كِ ثتي ؿکؼتِ ؿَدً .وًَِاي كِ ثب ػمَى گلَلِ اص استفبع ثبالتش ٍ ًيض تؼذاد هشثِ ثيـتشي ؿکؼتِ ؿَد اهتيبص
ثبالتشي دسيبفت هيكٌذ.
اثؼبد ًوًَِ ثتي هي ثبيؼت  2×21×21ػبًتيوتش ثبؿذ ٍ دس ػبخت ًوًَِ ثتي اص ّيچگًَِ اليبف يب پبسچِ ثِ خض ًخ اػتفبدُ
ًـَد .چٌبًچِ پغ اص هؼبثمِ هَاسد تخلف هـخق ؿَد ،تين هشثَى حزف ٍ دس كَست دسيبفت ستجِ ثشتش ،خَايض اص آى تين
ثبصپغ گشفتِ خَاّذ ؿذ.
راُ ٗافتگاى بِ هرحلِ ًْاٖٗ باٗذ اٗي هحصَل را قبل از حضَر در هرحلِ ًْاٖٗ تحت ًظارت استاد راٌّوا ٍ در
آزهاٗشگاُّإ داًش آهَزٕ شْر خَد بسازًذ ٍ در رٍز هسابقِ بِ داٍر هسابقِ تحَٗل دٌّذ .برإ آشٌاٖٗ ٍ
ّواٌّگٖ با آزهاٗشگاُ داًشآهَزٕ هحل سکًَت با شوارُ ٗ 02112001031ا  01211563731تواس حاصل
فرهاٗ٘ذ.
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