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ضوابط و آییننامه اجرایـی
اولین دوره مسابقات دانشجویی بتــن

مقدمه و هدف
هسبثقبت ثتي ثِ هٌظَس ایجبد ًشبط ٍ سقبثت ػلوی داًشجَیبى ٍ ثب اّذاف صیش ثشگضاس هیشَد:
 ایجبد صهیٌِ هٌبست ثِ هٌظَس شٌبخت ثْتش هیضاى تأثیش اجضاء هختلف تشکیل دٌّذُ ثتي
 استقبء تَاًبیی داًشجَیبى دس تَلیذ ثتيّبیی ثب سدُّبی هقبٍهتی هختلف


آشٌبیی ٍ هْبست دس اسائِ عشح اختالط ثتي

زمان برگساری مسابقه و نحوهی ثبتنام
 .1صهبى ثشگضاسی هسبثقِ ۸۹۳۱/۲۰/11دسهحل آصهبیشگبُ ثتي داًشگبُ ثَدُ ٍ صهبى شکست
ًوًَِّب 98/02/18هیثبشذ7( .سٍصُ)
 .2تبسیخ ثجتًبم اص 97/12/1دس هحل اًجوي ػلوی ػوشاى آغبص شذُ ٍ حذاکثش تب  97/12/7اداهِ داسد.
ّ .3ضیٌِ ثجتًبم ثشای ّش تین  300000سیبل هیثبشذ.
 .4تکویل فشم ثجتًبم ٍ پشداخت ّضیٌِ ثِ طَست حضَسی ٍ تَسظ یکی اص اػضبی گشٍُ ،دس دفتش اًجوي ػلوی
گشٍُ هٌْذسی ػوشاى اًجبم شذُ ٍ ٍ سپس سسیذ ثجتًبم تحَیل دادُ هیشَد.
داًشجَیبى هحتشم تَجِ فشهبیٌذ ثِ ّوشاُ داشتي سسیذ ثجتًبم دس سٍص هسبثقِ الضاهی است ٍ تیوی کِ سسیذ ثِ
ّوشاُ ًذاشتِ ثبشذ هجَص ششکت دس هسبثقِ ٍ سبخت ثتي سا ًخَاّذ داشت.
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شرایط و ضوابط مسابقه
 .1اػضبی تینّب ثبیذ داًشجَیبى داًشگبُّبی اسٍهیِ ،طٌؼتی اسٍهیِ ٍ آصاد اسالهی اسٍهیِ ثبشٌذ.
 .2تؼذاد اػضب ّش تین ،حذاقل  ٍ 2حذاکثش ً 4فش است.
ّ .3ش شخض تٌْب هیتَاًذ دس یک تین ػضَیت داشتِ ثبشذ.
 .4دس ٌّگبم ثجت ًبم ثبیذ یک ًفش اص اػضب ثِ ػٌَاى سشپشست ٍ ساثظ تین جْت ّوبٌّگیّبی الصم هؼشفی
شَد ،کِ دس ٌّگبم دسیبفت ٍ تحَیل ٍسبیل ٍ ثبصکشدى قبلتّب دس سٍص ثؼذ اص ثشگضاسی هسبثقِ ثِ هسئَلیي
هشثَعِ هشاجؼِ کٌذ .دس طَست تغییش سشپشست حذاکثش تب دٍ سٍص قجل اص هسبثقِ ثِ هسئَلیي ثشگضاسی
اعالع دادُ شَد تب اطالحبت الصم دس فشمّبی ثجتًبم طَست گیشد .الصم ثِ رکش است دس سٍص هسبثقِ ٍسبیل
فقظ ثِ سشپشست تین تحَیل دادُ شذُ ٍ اص ایشبى ًیض تحَیل گشفتِ خَاّذشذ ٍ دس طَست هفقَد یب خشاة
شذى ٍسبیل ،هتٌبست ثب قیوت آًْب ،تین هشثَعِ جشیوِ ًقذی خَاّذ شذ.
 .5ثِ ػٌَاى هتوبیض شذى تینّب اص یکذیگشّ ،ش تین هیتَاًذ یک اسن هٌبست ثب حذاکثش  8حشف (فبسسی) یب
التیي ٍ یب تشکیجی اص 8حشف ٍ ػذد سا ثشای خَد اًتخبة کٌذ.
 .6اٍلَیت ٍ تشتیت سبخت ًوًَِّبی ثتي ،ثش اسبس قشػِکشی دس حضَس سشپشست تینّب اػالم هیشَد.
 .7دس طَست تذاخل داشتي صهبى هسبثقِ ثب کالسّبی دسسی ،ػَاقت ػذم حضَس داًشجَیبى دس کالسّب ثش
ػْذُی خَدشبى ثَدُ ٍ هسئَالى ثشگضاسی هسبثقِ ّیچ تؼْذ ٍ ضوبًتی دس ایي خظَص ًذاسًذ .دس صهبى
سبخت ًوًَِّب ثبیذ حذاقل دٍ ًفش اص اػضبی تین حضَس داشتِ ثبشٌذ.
 .8تشتیت شکست ًوًَِّب ثش اسبس تشتیت سبخت است.
 .9اًتخبة قبلتّب ٍ اعویٌبى اص هیضاى سٍغي ٍ سبلن ثَدى آًْب ثش ػْذُ سشپشست تین ثَدُ ٍ ایشبى ٍظیفِ داسد
دس طَست ٍجَد ّش گًَِ ًقض ثِ سفغ آى ثپشداصد ٍ ثشٍص ّش گًَِ هشکل دس ایي صهیٌِ (هبًٌذ ثبص شذى قبلت
ٌّگبم تشاکن ٍ غیشُ) ثش ػْذُ اػضبی تین خَاّذ ثَد.
 .10تَصیي هظبلح جضء صهبى سبخت هحسَة ًویشَد.
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 .11صهبى سبخت ًوًَِ ،اص لحظِی اضبفِ شذى آة ثِ هظبلح ششٍع ٍ تب صهبى تحَیل قبلتّب ثِ ّیئت داٍساى ٍ
ٍسبیل ثِ طَست شستِشذُ ثِ کبدس اجشایی هحبسجِ شذُ ٍ حذاکثش  30دقیقِ است .شبیبى رکش است ثشای
ّش دقیقِ تحَیل صٍدتش اص هَػذ  ./5اهتیبص هثجت ٍ ّش دقیقِ تأخیش  0/5اهتیبص هٌفی لحبػ خَاّذ شذ.
 .12شستي هظبلح سٌگی ٍ الک کشدى سیوبى ٍ سٌگذاًِّب هجبص ًیست.
ّ .13ش یک اص تینّب ثبیذ ثتي سبختِ شذُ سا ثِ عَس کبهل هخلَط کشدُ ٍ سپس ًوًَِ گیشی کٌذ .جذاکشدى
قسوتی اص اجضاء ثتي تخلف هحسَة هیشَد ٍ  1اهتیبص هٌفی خَاّذ داشت.
ّ .14ش تین سِ ًوًَِ هکؼجی  150*150*150هیلیهتش سبختِ ٍ تحَیل هیذّذ کِ دٍ ًوًَِ اص آًْب (ثْتشیي ٍ
ثذتشیي ًوًَِّب اص لحبػ ظبّشی) دس سٍص شکست ،تحت آصهبیش فشبسی قشاس گشفتِ ٍ ًوًَِ سَم ثشای هَاسد
پیشثیٌی ًشذُ احتوبلی ٍ آصهبیشّبی تکویلی ًگْذاسی هیشَد.
 .15اگش دس ٌّگبم سبخت ٍ یب ثبص کشدى قبلتّب یک ًوًَِ ثِ ّش دلیل خشاة شَد ،دٍ ًوًَِ ثبقیوبًذُ تحت
ثبسگزاسی قشاس هیگیشد ٍ دس طَست ثشٍص ّش گًَِ هشکلی ،ثِ دلیل ػذم دستشسی ثِ ًوًَِ سَم حق
اػتشاع ٍجَد ًخَاّذ داشت .اگش دٍ ًوًَِ خشاة شَدً ،وًَِ ثبقیوبًذُ تحت ثبسگزاسی قشاس گشفتِ ٍ
هقبٍهت ًوًَِ دٍم طفش دس ًظش گشفتِ هیشَد ٍ اگش ّش سِ ًوًَِ خشاة شَد تین هشثَعِ دس سدُثٌذی قشاس
ًویگیشد.
 .16جبثِجبیی ٍ تغییش ًوًَِّبی هکؼجی پس اص تحَیل ثِ کویتِ ثشگضاسی هسبثقِ هجبص ًیست.
 .17قبلتّب سا ثبیذ دس سِ الیِ تقشیجبً هسبٍی اص هخلَط ثتٌی پش کشدُ ٍ جْت تشاکن آًْب هیتَاى حذاکثش اص 25
ضشثِ دس ّش الیِ ثش سٍی ثتي یب کٌبس قبلتّب استفبدُ کشد .ثِ اصای ّش ضشثِ اضبفی جْت تشاکن دس ّش الیِ
 1اهتیبص هٌفی ثشای تین لحبػ هیشَد ٍ ٍاسد کشدى ضشثبت کوتش اهتیبص هثجتی ًخَاّذ داشت.
 .18حذاکثش هیضاى ًفَر سوجِ ثِ الیِ قجلی تقشیجبً  25هیلیهتش است ٍ دس طَست ػذم سػبیت ایي هَضَع پس اص
یکجبس تزکش داٍس ٍ تکشاس ایي سًٍذ  0/25اهتیبص هٌفی ثشای تین لحبػ هیشَد.
 .19آصهبیش اسالهپ اًجبم ًویشَد.
 .20ثب اضبفِ یب کن آٍسدى آة جْت سبخت ثتي ،ثِ اصای ّش  %1تفبٍت ًسجت آة ثِ سیوبى هظشفی ٌّگبم
سبخت ثب ًسجت آة ثِ سیوبى تحَیلی دس عشح اختالط ثِ ّیئت داٍساى 1 ،اهتیبص هٌفی ثشای تین دس ًظش
گشفتِ خَاّذ شذ.
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 .21دس سٍص ثؼذ اص سبخت سشپشست یب یکی اص اػضبی تین هَظفٌذ جْت ثبص کشدى قبلتّب دس هحل کبسگبُ ثتي
حبضش شًَذ .دس طَست ػذم هشاجؼِ دس صهبى هقشس ،قبلجْب تَسظ کبدس اجشایی ثبص شذُ ٍ ثشای تین  5اهتیبص
هٌفی دس ًظش گشفتِ هیشَد .دس طَست آسیت دیذى ًوًَِّب ٌّگبم ثبصکشدى قبلت تَسظ کبدس اجشایی حق
ّیچگًَِ اػتشاضی ٍجَد ًخَاّذ داشت.
 .22ػولآٍسی ًوًَِّب ثشای توبم تینّب یکسبى ثَدُ ٍ اص عشیق قشاس دادى ًوًَِّب دس داخل استخش آة طَست
هیگیشد.
ّ .23یچ یک اص اثؼبد ًوًَِ ًجبیذ خبسج اص هحذٍدُ  150±8هیلیهتش ثبشذ دس غیشایٌظَست آى ًوًَِ حزف
خَاّذ شذ.
ً .24وًَِّب تَسظ یکی اص اػضبی تین دس داخل جک ّیذسٍلیکی قشاس دادُ هیشَد.

مصالح
هظبلح هظشفی تینّب دس هحل ٍ صهبى هسبثقِ تحَیل دادُ خَاّذ شذ .ایي هظبلح ثشای کلیِی گشٍُّب یکسبى
ثَدُ ٍ ثشخی اص اعالػبت آى ثِ ششح صیش است:
 .1هبدُ چسجبًٌذُ هظشفی ،سیوبى تیپ  2اسٍهیِ ثَدُ ٍ حذاکثش ػیبس سیوبى  400کیلَگشم ثش هتشهکؼت ثتي
دس ًظش گشفتِ شذُ کِ ثِ اصای ّش کیلَگشم کبّش ػیبس 0/1اهتیبص هثجت ٍ ّش کیلَگشم افضایش اص ایي هقذاس
0/1اهتیبص هٌفی ثشای تین هحسَة خَاّذ شذ.
 .2هظبلح سٌگی ثِ طَست سِ دپَ( :الف) سیضداًِ یب هبسِ ثب حذاکثش اًذاصُ اسوی 4/75هیلیهتش ػجَسی اص الک
( ،4ة) شي ًخَدی یب شي سیض ثب حذاکثش اًذاصُ اسوی 12/5هیلیهتش ػجَسی اص الک ½ ایٌچ ٍ هبًذُ سٍی
الک ( ،4ج) شي ثبداهی یب شي هتَسظ ثب حذاکثش اًذاصُ اسوی  25هیلیهتش ػجَسی اص الک 1ایٌچ ٍ هبًذُ
سٍی الک ½ ایٌچ
 .3هظشف ّشگًَِ افضٍدًی ،الیبف فلضی ،پلیوشی ٍ عجیؼی ،التکسّبی عجیؼی ٍ هظٌَػی ،چستّبی آلی ٍ
پلیوشی ،اپَکسیّب ٍ ّش چیض هشبثِ هوٌَع است.
 .4استفبدُ اص ّش ًَع سٌگذاًِ ثِ جض سٌگذاًِّبی هَجَد دس دپَّبی هسبثقِ هوٌَع است.
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 .5هشخظبت سٌگذاًِّبی هظشفی هبًٌذ ٍصى هخظَص ٍ دسطذ جزة آةً ،وَداس داًِ ثٌذی قجل اص ثشگضاسی
هسبثقبت ثِ سشپشست تینّب اػالم خَاّذ شذ.
 .6عشح اختالط ّش تین ثبیذ ثش حست  30کیلَگشم هخلَط ثتٌی ٍ هغبثق جذٍل صیش اسائِ شَد (جشم حجوی
سیوبى  3150کیلَگشم ثش هتشهکؼت ٍ جشم حجوی آة  1000کیلَگشم ثش هتشهکؼت فشع شَد).

هقذاس هظبلح ثشای تَلیذ یک
هتشهکؼت ثتي

ًَع هظبلح

هقذاس هظبلح ثشای تْیِ  13/5لیتش
ثتي

هبسِ سیضداًِ (کیلَگشم)
شي سیض یب ًخَدی (کیلَگشم)
شي هتَسظ یب ثبداهی (کیلَگشم)
ًسجت آة ثِ سیوبى )(w/c
آة (کیلَگشم)
سیوبى (کیلَگشم)
 .7عشح دس طَست تغبثق ًذاشتي عشح اختالط ّش تین ثب هقذاس هفشٍع  30کیلَگشم ( 13/5لیتش) ،یک فشطت
ثذٍى کسش اهتیبص جْت اطالح عشح دادُ شذُ ٍ دس طَست تغبثق ًذاشتي دٍثبسُ ،فشطتی دیگش ٍلی ثب کسش 5
اهتیبص دادُ خَاّذ شذ .دس طَست تظحیح ًشذى عشح اختالط تین هجَص سبخت ثتي سا ًخَاّذ داشت.

نحوه ارزشیابی امتیاز تیمها
 .1هظبلح اهتیبص ّش تین اص عشیق فشهَل صیش هحبسجِ شذُ ٍ ّش تیوی کِ ثیشتشیي اهتیبص سا کست ًوبیذ ثِ
ػٌَاى تین ثشگضیذُ هؼشفی خَاّذ شذ.
)

0 1 (400

)

(30

)

(

هیبًگیي هقبٍهت دٍ ًوًَِ شکستِ شذُ ثش حست کیلَگشم ثش سبًتیهتشهکؼت
کوتشیي هقبٍهت دٍ ًوًَِ شکستِ شذُ ثش حست کیلَگشم ثش سبًتیهتشهکؼت
ثیشتشیي هقبٍهت دٍ ًوًَِ شکستِ شذُ ثش حست کیلَگشم ثش سبًتیهتشهکؼت
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هیبًگیي جشم هخظَص سِ ًوًَِ تحَیل دادُ شذُ ثش حست گشم ثش سبًتیهتشهکؼت
صهبى اًجبم اختالط ثش حست دقیقِ
ػیبس سیوبى هحبسجِ شذُ دس عشح اختالط ثش حست کیلَگشم
اهتیبصّبی هٌفی هبًٌذ هٌبست ًجَدى عشح اختالط ،ػذم سػبیت قَاًیي تشاکن ،ػذم حضَس اػضب جْت
ثبصکشدى قبلتّب ،کن یب اضبفِ آٍسدى آة جْت سبخت ثتي ٍ ...
 .2دس طَستی کِ چٌذ تین اهتیبص یکسبى کست ًوبیٌذ ،تیوی کِ ػیبس سیوبى کوتشی داشتِ ثبشذ ثِ ػٌَاى تین
ثشتش هؼشفی شذُ ٍ دس طَست یکسبى ثَدى ػیبس سیوبى ًیض ،تیوی کِ سغح ًوًَِ طبفتشی داشتِ ثبشذ ثِ
ػٌَاى تین ثشگضیذُ هؼشفی خَاّذ شذ.
 .3تیوْبی ششکتکٌٌذُ هجبصًذ اػتشاع احتوبلی خَد سا فقظ ثِ طَست هکتَة ثِ ّیبت داٍساى هٌؼکس کٌٌذ.
ّیبت داٍساى پس اص ثشسسیّبی الصمً ،تیجِ اػتشاع سا اػالم خَاّذ کشد .ثذیْی است ،تظوین ًْبیی ّیئت
داٍساى غیشقبثل اػتشاع است.
ّ .4یئت داٍساى هجبص ثِ تظوینگیشی ثشای هَاسد پیشثیٌی ًشذُ ٍ یب خبسج اص هغبلت رکش شذُ ّستٌذ.

امتیازات و جوایس تیمهای برگسیده
 .1جَایض تینّبی ثشگضیذُ هتؼبقجبً اػالم خَاّذ شذ.
هغبلت تکویلی ٍ تغییشات احتوبلی آییيًبهِ اص عشیق کبًبل تلگشاهی اًجوي ػلوی گشٍُ هٌْذسی ػوشاى
داًشگبُ طٌؼتی اسٍهیِ ثِ ًشبًی  @uut_civilengineeringثِ اعالع خَاّذ سسیذ.
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