
 



 

 Virtual Mecطراحی سه بعدی با نرم افزار 

 مقدمه 
 شدن فرد  نرم افزارهاي شبيه سازي در سنين پايين باعث رشد خالقيت و نوآوري و صنعتي از در دنياي پيشرفته صنعتي،آگاهي داشتن 

قطعات فلزي،موتورها و ... كاربر مي تواند انواع طرح هاي صنعتي در  ،تنوع قطعات مكانيكي  از قبيل انواع چرخ دنده هابه دليل  مي شود.

 خودروسازي و حتي طرح هاي هنري را خلق نمايد. نظامي، پزشكي، عمران، زمينه رشته هاي مختلف علمي از قبيل كشاورزي،

كاربرد فراوان داشته و براي كاربر توانايي اجراي پروژه هاي عملي در  محيط هاي  ه انواع ربات هااين نرم افزار براي شبيه سازي شاسي و بدن

 آموزشي و حتي در منزل را فراهم مي سازد.

 در طراحي اين رقابت سعي شده تا حد امكان بدون ايجاد الگوسازي، تيم ها با خالقيت و دانش خود به طراحي سازه مورد نظر اقدام نمايد.

 ایط سنیشر
 اين مسابقه براي دانش آموزان تمامي مقاطع تحصيلي آزاد مي باشد.

 
 عناوین مسابقه

 تيم ها براي شركت در اين رقابت يكي از موضوعات زير را به دلخواه انتخاب نمايند.

ارائه عكس واقعي از موضوع با دقت در دنياي حيوانات، پرندگان، خزندگان، آبزيان يک نمونه را انتخاب كرده و شبيه سازي نماييد.  (1

 مي توانيد طرح ها و ايده هاي جالبي را ببينيد. www.virtualmec.comبا مراجعه به سايت  انتخابي الزامي مي باشد.

شود. در زير بيش از پيش احساس ميمنظوره  ها، ضرورت استفاده از وسايل چندمروزه با توجه به كوچک بودن بيشتر آپارتمانا  (2

 :به مواردي چند اشاره خواهيم كرد

  .آويز نيز از آن استفاده كردكه بتوان در موقع لزوم به عنوان نردبان و رخت صندلي*          

 .نماييدراحتي آن را جمع  توانيد بهباي كه هنگام كمبود جا يا عدم استفاده، طراحي كتابخانه يا قفسه به گونه * 

 .ها را كم و زياد كنيدهايي كه در موقع لزوم بتوانيد اندازه آنقفسه * استفاده از

 .از مبلي استفاده كنيد كه بتوانيد آن را به تخت دو طبقه تبديل نماييد*

 * طراحي ميزهاي تاشو كه هم قابليت بزرگ و كوچک شدن داشته باشند و هم بتوان ارتفاع آن ها را تنظيم كرد.

در زمان تعيين شده از  sadra.robot@yahoo.comتيم ها جهت ارائه طرح خود فايل آماده شده از نرم افزار را به آدرس كر: تذ

 طرف كميته اجرايي مسابقات ارسال نموده و در روز مسابقات فايل خود را روي فلش همراه داشته باشند.

 

 پارامترهای امتیاز داوری
  كاربردي بودن طرح 

  استفاده از مكانيزم ها در پياده سازي طرح 

  رعايت اصول ساخت، در پياده سازي طرح ها 

 به كار گيري همه امكانات نرم افزار در پياده سازي طرح ها 

http://www.virtualmec.com/
mailto:sadra.robot@yahoo.com


 

 زيبايي طرح از جمله انتخاب نوع قطعه و انتخاب رنگ قطعات 

 چارت سازمانی 
 بايد قبل از شروع مسابقات و در زمان تعيين شده ثبت نام نمايند.تيم ها -1

فرايند ثبت نام شامل : پيش ثبت نام، ارسال مدارک فني مطابق فايل نمونه، دريافت تاييديه از كميته برگزاري  -2

 مسابقات، ثبت نام نهايي و پرداخت هزينه مي باشد.

 توسط كميته برگزاري مسابقات انجام خواهد شد.بررسي فني ربات ها در زمان تعيين شده و  -3

قوانين مسابقات ممكن است تا يک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئوليت هر گونه بي اطالعي از قوانين  -4

 جديد بر عهده تيم ها خواهد بود.

 كميته برگزاري مسابقات خواهد بود.تصميم نهايي در مورد هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به عهده داور و  -5

هر گونه اعتراضي بايد در طول اجراي مسابقه و يا بالفاصله بعد از پايان مسابقه به داور گزارش شود، به شكاياتي كه  -6

 بعد از اين زمان اعالم شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ته برگزاري مسابقات خواهد بود.در هر صورت تصميم نهايي به عهده داور و بر اساس قوانين كمي -7

 نحوه تعيين تعداد تيم هاي برتر براي اهدا تنديس مسابقات و جوايز به صورت جدول زير مي باشد: -8

تذكر مهم: تيم ها توجه داشته باشند براي تيم هاي برتر يک تنديس و جايزه نقدي در نظر گرفته مي شود و نه براي تک 

 تک اعضاي تيم.  

 تيم برسد، آن ليگ برگزار خواهد شد. 6كه تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ به در صورتي  -9

 تعداد تيم هاي برتر تعيين شده جهت اهداي جوايز تعداد تيم هاي شركت كننده در هر ليگ

 نفر اول تيم 1-6

 نفر برتر 2 تيم 7-10

 نفر برتر 3 تيم 11-30

 نفر برتر 4 تيم 31-40

 نفر برتر 5 41-60

 نفر برتر 7 تيم به باال 61

 


