
 

 

 

 قوانین مسابقه طراحی سه بعدی

 ، اول و دوم متوسطهدوره دوم ابتدایی

 

  :هدف

 .ای در زندگی با استفاده از پرینتر سه بعدی استکاربردی برای حل مسئله  هدف ساخت یک وسیله

 :برگزاری مسابقه نحوه

 :این رقابتدر 

ساخته شده با پرینتر سه بعدی را به معرض نمایش قرار داده و به سواالت هیئت داوران در خصوص  شرکت کنندگان وسیله ●

 .دهندآن، پاسخ می

 .ارسال نمایند اپلیکیشن سینابایست تمامی موارد زیر را برای هیئت داوران از طریق  شرکت کنندگان می ●

 :موارد شاملاین 

 اطالعات اولیه )نام طرح، تکنیک چاپ سه بعدی و ماده مورد استفاده در چاپ سه بعدی( ●

 .تصویر طرح، توضیحات در خصوص طرح، عوامل جدید و مبتکرانه، روش مونتاژ )در صورتی که وجود دارد( و فرایند تولید ●

مسابقه همراه هر گروه شرکت کننده با درج نام و کد  در روز اجرای CD بایست در قالب یک هم چنین موارد فوق می ●

مربوطه را به همراه نداشته  CD پروژه و نام مرکز آموزشی شرکت کننده تحویل هیئت داوران گردد. بدیهی است گروهی که

 .باشد در مسابقات شرکت داده نخواهد شد

 :ی جهت پربارتر شدن مستنداتیهاتوصیه 

 طراحی ذکر جزئیات محصول یا فرایند

 خاص ذکر ضعف های روش های قبلی حل آن مسئله

 ذکر نکاتی که چگونه طرح شما، آن موارد ضعف را بهبود بخشیده

 دقیقه برای معرفی طرح و روند تولید 01ارائه ویدئوئی حداکثر در 

 stl  افزاری فایل طراحی اصلی که قابل ویرایش باشد و نیز فایلکپی نرم 

 ( tiffیا jpg، png رمت هایدر فح )تصویر طر ارئه



 

 

 

 

 :قوانین مسابقه

 .ارائه شده باید نوآورانه باشد و کپی از وسایل موجود، مجاز نیست وسیله ●

ی کمک آموزشی باید از طریق چاپ سه بعدی ساخته شده باشد. استفاده از قطعات دیگر ای از قطعات وسیلهقسمت عمده   ●

 .آورد به مونتاژ و استفاده از قطعات مکمل باشد، امتیاز بیشتری را بدست میمجاز است ولی هر چه نیاز کمتری 

 .انتخابی وجود ندارد هیچ محدودیتی برای استفاده از ماده ●

 .استفاده از چسب برای اتصال قطعات مختلف منعی ندارد ●

وسیله باید به خودی خود کاربردی باشد. طرح هائی که خود کاربردی نداشته و صرفاً ماکتی از یک طرح کاربردی هستند،  ●

 .باشندقابل قبول نمی 

 :معیارهای داوری

 :مواردی که مد نظر داوران در ارزیابی طرح می باشد به شرح زیر است

 خالقیت و نو بودن ایده ●

 مورد نظر حل مسئلهمیزان کاربردی بودن در  ●

 استفاده از کمترین نیاز به مونتاژ و قطعات مکمل ●

 تکنیک و کیفیت چاپ سه بعدی ●

 گزارش و تکالیف و مستندات و آزمون تئوری ●


