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 مقدمه  -1

هدف از برگزاري این مسابقه این است که کلیه عالقه مندان به مباحث طراحی سازه اعم از مهندسین طراح، ناظر، مجري و دانشجویان 

از  و بهره گیري یین نامه اي و استانداردها و نشریات به همراه تجربه و قضاوت مهندسیآخرین اطالعات و منابع آبا استفاده از 

رتر ارائه مفهوم سازه بدست یابند. در زمینه سازه برتر  طرحبه یک  ،خالقیت و نوآوري در انتخاب، مدلسازي، تحلیل و طراحی سازه

یت هاي نوین، کیف از لحاظ عملکردي، ایمنی، اقتصادي، زمان اجرا، قابلیت صنعتی سازي، استفاده از فناوري طرحی است که

برتري  داراي ،لبوم نقشه اجراییآرعایت جزئیات فنی و اجرایی و ارائه نتایج حاصله در قالب یک  در کنارفزاري مدلسازي نرم ا

ر اهاي ارائه شده باشد و نهایتا بعنوان یک گزینه ترغیب کننده براي سازندگان و پیمانکاران مد نظر قرنسبت به سایر طرح یمحسوس

شرکت کننده در مسابقه تمام تالش خود را براي نزدیک شدن به اهداف مذکور متمرکز نموده  گیرد. بدین منظور الزم است گروه

ه از ساخت و ساز کنونی و کاهش تاثیر عدم استفاده بهین هی نسبت به بررسی دقیق تر شرایط کنونیو عالوه بر تمرین کار گرو

  ها و منابع مالی و انسانی اقدام نمایند.فرصت

ته هاي و دانشجویان  در رش(سراسر کشور) کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان زاد و آکامال  شرکت در این مسابقه

  . دارندعمران و معماري، امکان شرکت در این مسابقه را 

  شرح پروژه  -2

مترکه در شهرستان مشهد واقع شده است.  10*25 هندسی مساله مورد بحث عبارت است از یک ساختمان مسکونی در زمینی به ابعاد

همسایگی ها و معماري ساختمان در ادامه تشریح شده است. این انتخاب با حضور مشخصات سازه اي، مصالح مصرفی، ژئوتکنیک، 

اقتصاد،  ،شود که پارامترهایی از قبیل رعایت استاندارهااساتید و اعضاي هیات علمی دانشگاه تحت عنوان کمیته داوران برگزار می

شود. مسائلی از قبیل محیط زیست و سایر مطالب وابسته در این مرحله لحاظ زمان اجرا، قابلیت صنعتی سازي و ایمنی را شامل می

  باشد.هاي مشابه قابل قبول می. در صورت عدم وجود اطالعات کافی، استفاده از اطالعات متداول مورد استفاده در ساختمانشوندنمی

  هاي شرکت کنندهتیممشخصات  -3

 نفر عضو) 3و  سرگروه نفر بعنوان 1نفر باشد. ( 4 حداکثر تا 1 از تواند متشکلمی هر تیم -1

  به صورت شخص منفرد در مسابقه بالمانع است. : شرکت مهندسین و دانشجویان1 تبصره

 شود.پذیرفته می فوالدي و بتنی)فقط یک طرح براي هر بخش (از هر تیم  -2

 براي ایلدر صورت تم تواندشود هر تیم میتوجه به اینکه طراحی سازه بتنی و فوالدي به صورت مجزا برگزار میبا  :2تبصره 

تواند یک طرح فوالدي براي مسابقه در بخش سازه فوالدي و یک طرح یعنی می به صورت همزمان شرکت نماید. هر بخش

 بتنی براي مسابقه در بخش بتنی ارائه نماید.
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شود و عدم حضور وي در روز برگزاري مسابقه ها و دفاع از طرح توسط سرگروه انجام میمکاتبات و تحویل فایلکلیه  -3

باشد. در صورت تغییر سرگروه بایستی فرد جایگزین حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاري به منزله انصراف از مسابقه می

 م شود.مسابقه به صورت کتبی به هیات برگزاري مسابقات اعال

هر تیم یک نام متشکل از حداکثر دو کلمه را به عنوان شناسایی براي خود تعیین و به هیات برگزار کننده مسابقات اعالم  -4

 نماید. می

هر تیم نسبت به معرفی یک ایمیل معتبر به همراه شماره ثابت و همراه سرگروه به هیات برگزار کننده مسابقات اقدام  -5

 نماید.می

  تعاریف -4

ا مسابقات مکاتبات بمسئول سرگروه: شخصی است که به نمایندگی از کل گروه، مسئولیت گروه را به عهده دارد. سرگروه  -1-4

  و برگه ارزیابی را امضاء نماید.

  طرح هاي ارائه شدهارزیابی  -5

  گیرد:این بخش در پنج قسمت مورد بررسی قرار می

 با رعایتو ... و ضخامت  بارهاي جانبی هاي ثقلی مرده و زنده ،بارگذاريشامل فرضیات به کار رفته در بارگذاري  -1

اه و از مرکز تحقیقات رگواهینامه فنی  مدرك و یا داراي نشان استانداردها و زیر سیستممصالح  ،مقررات ملی ساختمان

  .باشدبه عهده شرکت کنندگان می مسکن و شهرسازي

 کاري نازك مشخصات گرفتن نظر در و انتخاب جهت مسابقه آور امتیاز هايآیتم به مرده، بارهاي محاسبه جهت: تذکر

 .قرار گیرد توجهمورد  نیز هاي اقتصادي آنو جنبه

 یین نامه اي و اجراییم افزاري و رعایت جزئیات و نکات آکیفیت مدلسازي نر -2

 کیفیت پاسخگویی به سواالت هیات داوران -3

 شده لبوم نقشه هاي اجرایی ارائهکیفیت آ -4

 وري استفاده شده در طراحی در مقایسه با سایر طرح هاکیفیت خالقیت و نوآ -5

  یین نامه اقدام نمایدآهر تیم بایستی نسبت به ارائه طرح به صورت استاندارد این. 

o ی ارائه شودهاي الکترونیکو صرفا بصورت فایلها با کیفیت و مقیاس مناسب هاي محاسبات و نقشهکلیه فایل .

  بایستی به گونه اي تهیه شوند که کلیه اطالعاتی که در اجرا مورد نیاز است در آن درج شده باشد. هانقشه
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o  دفترچه محاسبات در قطعA4 ،اري، جزئیات بارگذ فرضیات، شامل بدون محدودیت در تعداد صفحات

تفاده مورد اس وري و خالقیت احتمالی، معرفی سیستم نوین، نوآهاي سازه ايمحاسبات ضریب زلزله، کنترل

 و غیره تهیه و تحویل شود. هاي دستی، کنترلهاي مدلسازي نرم افزارياحتمالی، تکنیک

o هاي الکترونیکی ارائه شود.صرفا بصورت فایلها و دفترچه محاسبات بایستی کلیه نقشه 

o هاي هاي احتمالی تهیه شده به صورت اضافه مانند فایلو سایر فایلهاي محاسبات کلیه فایلExcel  به و غیره

 شود. رج نام تیم و سرگروه روي آن ارسالدبا  PDFها و دفترچه محاسبات به صورت نقشه همراه 

 ارهاي کلیه نرم افز مشخصات و شماره ویرایش. استفاده از هرنوع نرم افزار مهندسی بالمانع استطراحی سازه و شالوده  در

 استفاده شده بایستی در دفترچه محاسبات بیان شود.

 عبارتند از: که مالك بررسی هیات داوري خواهد بود استانداردهاي مورد قبول 

o 2800و استاندارد  خرین نسخه مباحث مقررات ملی ساختمانی ایرانآ 

o مریکا استاندارد بتن آACI 318-14  

o مریکا استانداردهاي فوالد آAISC341-16 ، AISC360-16  ،AISC358-16 

o  استانداردASCE7-16 

o .استانداردهاي دیگر و راهنماهاي معتبر مورد نیاز طراح، با ارائه مرجع 

 ها از آدرسنقشه معماري یکسان براي تمام تیم http://www.nezammohandesi.ir/ .دانلود شود  

  جوایز:  -6

  :براي افراد برتر پس از راي هیات داوران امتیازاتی به شرح ذیل در نظر گرفته خواهد شد

 اول تا سوم هايبه تیم و ارائه لوح تقدیر و تندیس جایزه نقدي 

 هاي اول تا پنجمبه کلیه نفرات تیم از طرف سازمان نظام مهندسی  ارائه لوح تقدیر 

 به همراه نمونه کار ارائه شده در سایت سازمان نظام مهندسیها و افراد برتر درج نام تیم  

  روند اجرایی مسابقه: -7

  هاي شرکت کننده بایستی به ترتیب زیر عمل نمایند:کلیه تیمدر این بخش 

 هاي مربوطه از سایت سازمانخرین نسخه و اطالعات و نقشه و فایلآیین نامه مسابقه و دریافت توجه کامل به راهنماي آ -1

 نظام مهندسی.

 تمدید نخواهد شد. این زمان به هیچ عنوانتحویل مدارك مذکور در تاریخ مقرر در آیین نامه.  -2
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 شود.حضور سرگروه جهت ارائه طرح و پاسخگویی به سواالت داوران در زمان و مکانی که متعاقبا اعالم می -3

ي به گیرد و شیوه داوررایط یکسان صورت میبا توجه به اینکه امتیازات توسط خرد و تصمیم جمعی هیات داوران و ش -4

شود لذا اعتراضات پس از اعالم نتایج نهایی قابل قبول نخواهد ها به صورت ناشناس داوري میگونه اي است که طرح

 بود.

باشد. فقط شامل نام گروه و نام سرگروه و اعضاي گروه می A3و آلبوم اجرایی در قطع  A4جلد دفترچه محاسبات در قطع  -5

ود نباید اثري که سبب شناخت گروه شدفترچه محاسبات یا توضیحات و حاشیه آلبوم نقشه ها  در هیچ یک از صفحات

 مشاهده شود.

باشد می یین نامه مسابقاتآدر صورت شرکت در مسابقه و ارائه طرح توسط هر تیم به منزله قبول کلیه شرایط مذکور در  -6

 ول نخواهد بود.گاهی از این مفاد مورد قبآو اعالم عدم 

  

  تاریخ هاي مهم-8

  20/08/98  زمان ثبت نام

  20/09/98  پایان فراخوان

  25/09/98  پاسخ به شرکت کنندگان توسط داوران

  20/10/98  ها (غیر حضوري)پذیرش نهایی طرح

  30/10/98  هاي راه یافته به مرحله حضوريطرح

  15/11/98  جمع بندي نهایی داوران

  05/12/98  طرح هاي برگزیده) اختتامیه (تقدیر از
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  هاي ابعادي و اجراییپیوست: نقشه

  واحد مسکونی) در نظر گرفته شود. 5سقف (یک پیلوت و  6ساختمان حاضر بصورت  .1

 اري ثقلی و جانبی از استانداردها و مقررات ملی ایران استفاده شود.ر بارگذد .2

 باشد.بعنوان بام سبز میکاربري کلیه طبقات مسکونی و کاربري کل سطح بام  .3

 (سازه نگهبان) با فرض همسایگی هاي ارائه شده در نقشه معماري انجام شود.فوندانسیون  محاسبات سازه  .4

 .تیمتر از هر طرف در نظر گرفته شده استسان 10بعنوان پیش فرض و یکسان شدن کلیه طرح ها درز انقطاع  .5

 ی اقتصادي به شرح جدول زیر است.قیمت مصالح مصرفی جهت یکسان شدن طرح ها و بررس .6

اشغال فضاي کمتر در معماري اعم از پالن و ارتفاع خالص بهره برداري ( کف تمام شده تا سقف تمام شده) داراي امتیاز  .7

 است

 در طراحی پی از نمودار تنش مجاز و مدول بستر ارائه شده استفاده شود. .8

 و ...درجه، ضریب چسبندگی خاك  30فی زاویه اصطکاك در صورت نیاز به پارامترهاي خاك براي محاسبات اضا .9

 تن بر مترمکعب در نظر گرفته شود. 2چگالی خاك 

 باشد.می 2تیپ  نوع خاك ازداراي طبقه بندي زمین  .10

 باشد.متر می 3,6و درسازه فوالدي  3,6ارتفاع کلیه طبقات در سازه بتنی   .11

 گرفتن دیوار حایل در محاسبات نیست.نظر  با توجه به عدم وجود زیرزمین نیازي به در  .12

  شود ولی هزینه ویبره حذف و ضرب می 4الی  1هاي در قیمت ردیف 1,5در صورت استفاده از بتن خود تراکم، ضریب

 شود.براي سهولت اجرا امتیاز در نظر گرفته می

 از هیات اجرایی استعالم شود. در صورت نیاز به اطالعات اضافه، اعداد معقول با قابلیت دفاع در نظر گرفته شود یا 
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 سیستم سازه اي برتر در زمین هاي با ابعاد متداول در شهرستان مشهد

 توضیحات :

درصد تخفیف در نظر گرفته  40باشد. (براي دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی هزار تومان می 200ثبت نام جهت شرکت در مسابقات هزینه هر تیم  -1

  شود)می

لکترونیک مسابقات فرم ثبت نام تکمیل شده و سایر مدارك مورد نیاز ذکر شده در جدول فوق بایستی با کیفیت مناسب اسکن شده و به آدرس پست ا -2

   شوند.            Csg@Nezammohandesi.irارسال

  هاي پرسنلی باید نام و نام خانوادگی صاحب عکس باشد. بوده و نام فایل عکس  JPEGقالب تصاویر ارسالی باید   -3

  .باشدمی 1398نام تا آخرآبان ماه حداکثر مهلت ثبت  -4

  

  

  

 نام تیم شرکت کننده 

 نام و نام خانوادگی 

 پست الکترونیک  سرگروه

 شماره تماس 

 نام کارخانه همکار 

 ( در صورت وجود )

 اعضاي تیم نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی پست الکترونیک شماره تماس

(سرگروه) 1      

    2 

    3 

    4 

 ثبت نام در سایت سازمان

مدارك مورد نیاز تیم شرکت 

 کننده 
 کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا

جدید رنگی کلیه اعضاي تیم   3*4یک قطعه عکس   

 شرایط مندرج در آیین نامه باید رعایت گردد.
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  به نام خدا

 

  )تعهدنامه)((

  

به همراه  ......................................... راهنماي تیم سرگروهبه عنوان ...................................... بدینوسیله اینجانب 

آیین نامه مسابقات بوده  اعضاي تیم که اسامی و امضاي آنان در ذیل موجود می باشد، ملزم به رعایت قوانین

به دلیل رعایت نکردن هر کدام از بندهاي آیین نامه مذکور موافق هستم و متعهد می شوم خود  تیم ذفو با ح

و اعضاي تیم به نظر کمیته داوران احترام گذاشته و بدون داشتن هیچگونه اعتراض شفاهی، در صورت داشتن 

طاب ته داوران فصل الخکنم و راي کمیبرگزاري مسابقات اعالم  اعتراض، نظر خود را به صورت کتبی به کمیته

  رقابت بر عهده اینجانب می باشد. همچنین مسئولیت حضور در اینخواهد بود. 

  

  سرگروهنام و نام خانوادگی 

  امضاء و تاریخ

  

  

  :اسامی و امضاي اعضاي تیم

  نام و نام خانوادگی 

  امضاء و تاریخ

  

  سرگروهنام و نام خانوادگی 

  امضاء و تاریخ

  

  

  

  

  

  سرگروهنام و نام خانوادگی 

  امضاء و تاریخ

  

  

  

  


