
  

 



  

 

 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

 تیم ها یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب نمایند.

 

 (.د کنیدیل قوانین مسابقه را مجددا دانلوفا ،بهمن ماه 18 موضوع مسابقهجهت اطالع از )

 

 

 پارامترهای امتیاز داوری
  كاربردي بودن طرح 

  استفاده از مكانيزم ها در پياده سازي طرح 

 موازي سازي، ياتاقان سازي، ايمن سازي و ...( رعايت اصول ساخت، در پياده سازي طرح ها(  

 .طرح تقليدي و كپي از سايت هاي اين نرم افزار نباشد 

 د صحيح سازه() از قيبل يونيت بندي و عملكربه كار گيري همه امكانات نرم افزار در پياده سازي طرح ها 

 زيبايي طرح از جمله انتخاب نوع قطعه و انتخاب رنگ قطعات 

 

 
 



  

 

 

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

 ثبت نام روي سايت، پرداخت هزينه و ارسال فايل در زمان تعيين شده.فرايند ثبت نام شامل :  -2

 نهايي در مورد هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به عهده داور و كميته برگزاري مسابقات خواهد بود.تصميم  -3

 

 زمانبندی مسابقات
 بهمن ماه 18اعالم موضوع مسابقه سه شنبه  -

 بهمن ماه 23روز يكشنبه  24طراحي سازه و ارسال فايل حداكثر تا ساعت  -

 بهمن ماه مصادف با ميالد حضرت رسول اكرم )ص( 29برگزيده شنبه بررسي فايل ها و اعالم نفرات  -

 

 از طريق سايت اقدام كنيد. Virtual Mecجهت دريافت فايل رايگان كتاب آموزشي نرم افزار 


