
 

 

 

 

 زیپذ دیتجد یها یمسابقه انزژ نیقوان

 یدیآبگزمکن خورش شیگزا
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 آبگرمکن خورشیدی:

 ها محدودیت

 .جظخیع ایً ىّرد ةَ غِده جیو داوری خّاُد ةّدُای خعر آفریً ىخاز ٌیصث.  اشحفاده از وشایم و روش. 1

ای کَ ىّحب افزایض دىای شاىاٌَ طّد، ةَ حز اشحفاده از ٌّر خّرطید اشحفاده از ُرگٌَّ ُیحر یا گرىکً و ُرگٌَّ وشیهَ  .2

َ ٌیز پیض از طروع ىصاةل  َ اٌدازهىخاز ٌیصث و در غّرت ىظاُده، گروه حذف خّاُد طد. ُو چٍیً ةدیِی اشث دىای شاىاٌ
 .گیری خّاُد طد

ُای شاىاٌَ ىحدودیحی وحّد ٌدارد. اىا جّحَ طّد ةیظحریً فضایی کَ در اخحیار درىّرد حٍس، رٌگ، اةػاد و دیگر ویژگی  .3

 .ىحرىرةع اشث 3طّد، در حدود ُر گروه كرار داده ىی 

اشحفاده از ُرگٌَّ غایق یا ىحيرکز کٍٍده ٌّر خّرطید در ُر طکم و اةػادی ىخاز اشث. جّحَ طّد کَ ُیچ کدام از  .4

 .ُای دیگر شایَ ایخاد کٍدجخِیزات گروه ٌتاید ةرای گروه 

 .ىحرىکػب( ةاطد ۰.۰۰25نیحر ) 2.5و حداکثر   نیحر 2پاراىحرُای ثاةث: گٍخایض آةگرىکً ةاید حداكم  .5

نیحر  2ُا دكیلا یکصان و ةراةر آب کَ جّشط جیو داوری در روز ىصاةلَ جّزیع خّاُد طد، ةرای جيام گروه  حخو و دىای اونیَ

 .خّاُد ةّد

 .جّاٌٍد از ُر دىاشٍخی اشحفاده کٍٍد اىا دىاشٍج اشحاٌدارد، دىاشٍج جیو داوری ةّده و ىالک داوری خّاُد ةّدُا ىی گروه  .6

 

 

 



 

 

 

 

 

  :شاخص های داوری

ةیٍی ظّر پیض  ُا ةَ ىیزان جاةض خّرطید در روز ىصاةلَ و ُيیً در ایً ىصاةلَ ةا جّحَ ةَ واةصحگی غيهکرد شاىاٌَ .1

ٌاپذیر ةّدن آب و ُّا در ایً ایام، ُیچ گٌَّ حداكهی ةرای گرىایض آب درٌظر گرفحَ ٌيی طّد. ةدیِی اشث ةاالجریً ىیزان 

  .فزایض دىا( ةاالجریً اىحیاز را خّاُد داطث. افزایض دىای آب، پاراىحر اغهی داوری اشثگرىایض )ةیظحریً ا

َ پرشض ُایی از گروه شازٌده ىعرح خّاُد طد. جّحَ ةَ ىفاُیو،  .2 َ در روز ىصاةل درىّرد ٌحّه ظراحی، شاخث و ٌػب شاىاٌ

 .طده اشث، در اىحیازدُی جأثیرگذار خّاُد ةّدٌحّه غيهکرد و حزییات شاىاٌَ و ىّارد احرایی کَ در ظرح درس ارائَ 

 .وری شاىاٌَ، اىحیاز ةاالیی خّاُد داطث ةَ کارگیری روش ُای خالكاٌَ در افزایض ةِره .3

  ث.چَ ةیظحر گروه، اىحیاز خّاُد داطٌظو، ُياٍُگی و درک غيّىی ُر .4

ىاٌٍد ُزیٍَ، وزن شاىاٌَ و داطحً ظراحی و طکم ىٍاشب و در غّرت جصاوی چٍد گروه در ٌحایج داوری اونیَ، پاراىحرُایی  .5

 .غیره گروه ةرجر را ىظخع خّاُد کرد


