
 

 

 

 قوانین مسابقه چالش زیست فناوری گرایش پیل سوختی میکروبی
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 (  MFC سبخت پیل سًختی میکريبیچبلش اورشی َبی سبس )

باغث تّجَ بَ تّده زیعتی بَ غٍّان یک ىٍبع تّنیس اٌصژی  کيبّد ىٍابع ظّرت فعیهی و اجصات پسیسه گصم ػسن کصه زىیً

 .پایسار ػسه اظت

ىی باػس. پیم ُای ظّرتی   (MFC)یکی از جشاب تصیً فٍاوری ُا بصای تّنیس زیعتی اٌصژی، پیم ظّرتی ىیکصوبی

ّرىعتلیو در جِت ىیکصوبی بَ غٍّان یک ىٍبع اٌصژی تجسیسپشیص ٌَ تٍِا باغث آنّدگی ىدیط زیعت ٌيی ػّد بهکَ بَ ظ

 .کاُغ آنّدگی ٌیض غيم ىی کٍس

  س.بَ ُيیً دنیم بَ گضیٍَ ىٍاظبی بصای اُساف تدلیلاتی و ارتلاء آٌِا بَ یک ىدؿّل ؾٍػتی تبسیم ػسه اٌ

 :اَذاف مسببقٍ 

 آػٍایی داٌغ آىّزان با ىفِّم اٌصژی ُای ظبض .1

 آػٍایی با ٌلغ زیعت فٍاوری در تّنیس اٌصژی .2

 افضایغ تّاٌيٍسی داٌغ آىّزان در ىِارت ُای غيهی و آزىایؼگاُی  .3

 :قًاویه عمًمی

 .ایً ىعابلَ ویژه داٌغ آىّزان دوره اول و دوم ىتّظعَ بصگضار ىی ػّد  .1

 .ٌفص ىی باػس 5ٌفص و خساکحص  2تػساد اغضای تیو خساكم   .2

 .َ در ىدم اجصا خضّر داػتَ باػٍسدكیلَ كبم از ػصوع ىعابل 30ػصکت کٍٍسگان ىی بایعت خساكم . 3

 .بَ ُیچ غٍّان ىصبیان خق درانت در روٌس اجصای ىعابلَ را ٌسارٌس  .4

 .بَ ُيصاه داػتً نّازم ایيٍی اٌفصادی )روپّش، ىاظک و دظتکغ و... ( بصای تياىی اغضای گصوه انضاىی ىی باػس .5



 

 

 

 

 :قًاویه بخش تئًری

تِیَ ٌيایٍس کَ ىصاخم کار رّد )ػاىم بصرظی ىیضان خجو ىاده،  70در  50در ظایض داٌغ آىّزان ىی بایعت یک پّظتص   .1

 اپهیکیؼً آن را بَ غٍّان تکهیف بصای  زىان پایساری اٌصژی و اظتفاده از ٌيٌَّ ُای ىزتهف ( را در آن بَ ٌيایغ بگشارٌس و

 .ارظال ٌيایٍسظیٍا 

ُای چانؼی داور بص اظاس ىعانػَ و آزىایؼات تجصبی رّد پاظذ در بزغ اول ىعابلَ گصوه ُا ىی بایعت بَ پصظغ   .2

  .دٍُس

 :قًاویه بخش عملی

 .تياىی ىصاخم ظارت پیم ىی بایعت در ىدم ىعابلَ اٌجام ػّد .1

 .نّازم و ىّاد ىّرد ٌیاز ىی بایعت تّظط گصوه ُا تاىیً ػّد. 2

 .گصوه ُا خق اظتفاده از ىّاد آنّده کٍٍسه ىدیط را ٌسارٌس .3

 .گصوه ُا بَ ُیچ غٍّان خق اظتفاده از ىّاد ػیيیایی را بصای افضایغ ونتاژ ٌسارٌس .4

 .خجو ىّرد اظتفاده از ٌيٌَّ اٌتزابی یک نیتص ىی باػس .5

 .گصوه ُا ىی تّاٌٍس از روش ُای ظصی بعتً پیم ُا بصای افضایغ بازده آن اظتفاده ٌيایٍس .6

َ اول از بزغ غيهی گصوه ُا  .7 َ ظارت پیم با ظصاخی ىّرد ٌظص رّد ىی پصدازٌس و در پایان زىان اغالم ػسه، ٌدّه در ىصخه ب

 .ؾدیح ظارت و رالكیت در اجصا ىّرد ارزیابی كصار ىی گیصد

در ىصخهَ دوم از بزغ غيهی گصوه ُا ىّظف بَ جبت و اٌسازه گیصی ونتاژ در بازه ُای زىاٌی ىؼزؽ بپصدازٌس و ظپط  .8

ژ در بازه زىاٌی تػییً ػسه را رظو ٌيایٍس. ) ایً ٌيّدار در واكع ونتاژ اونیَ کَ پیم تّنیس ىی کٍس و ىست ٌيّدار تغییصات ونتا

 زىاٌی کَ ظّل ىی کؼس ونتاژ ؾفص ػّد یا بَ اؾعالح دػارژ بؼّد را ٌؼان ىی دُس (

 .ُيصاه داػتَ باػٍس excel با بصٌاىَ پتا پُص گصوه ىی بایعت یک ن .9

 

 

 

 



 

 

 

 

 :اجرای مسببقٍ زمبن بىذی

 فػانیت ىست زىان

 آىاده ظازی وظایم و تدّیم بَ داور دكیلَ 30

 ونتاژ گیصی ظاغت 2

 ظارت پیم ظاغت 1

 اجصای بزغ چانغ تئّری ظاغت 1

 ونتاژ گیصی / رظو ٌيّدار در اکعم ظاغت 2

 
 :شیًٌ دايری

 :ارزیابی ػصکت کٍٍسگان با ىػیارُای ذیم رّاُس بّد

 کار تیيی و ىؼارکت در اجصای کار    -

 تعهط غهيی بَ ىّضّع   -

 رالكیت و ٌّآوری در اظتفاده از وظایم و ىّاد ىّرد ٌیاز   - 

 بصرظی خساکحص ىیضان تّان تّنیس اٌصژی  - 

 رغایت ٌظو و ایيٍی الزم   - 

 دكت و ظصغت غيم   -


