مسابقه برج روزنامهای
ایى هسبثقِ تَسط گرٍُ تکبى (تَسؼِ کبرثرد اًذ یضِ ّبی ًَ) در سبل  84خلق ضذ ٍ تب ثِ اهرٍز در
ثسیار ی از هذارس ،داًطگبُ ّب ،سبزهبى ّب ی خػَظی ٍ دٍلتی ثرگسار ضذُ است  .در ایي هسبثقِ
هقذاری رٍزًبهِ در اختیبر گرٍُ ّب قرار هی گیرد ٍ در هذت زهبى هؼیٌی ثِ سبخت سبزُ ای ثب حذاکثر
ارتفبع هوکي ٍ دارای استحکبم قبثل قجَل هی
خالقیت افراد در تَلیذ یک ثرج رٍزًبهِ

پردازًذّ .ذف از ثرگساری ایي هسبثقِ

ثکبرگیری

ای ،ایجبد ّیجبى ٍ ضَر رقبثت ثب یکذیگر ،تالش ثرای

استفبدُ حذاکثری از اهکبًبت ،سبخت ثْتریي سبزُ ٍ آهَختي کبر گرٍّی ثِ داًص آهَزاى هیثبضذ.

 -1شرایط و محدودیت ها:
 تؼذاد اػضبی ّر تین 4 ،تب ً 5فر هیثبضذ.
ّ ر تین تٌْب هیتَاًذ یک سبزُ ثسبزد .
 گرٍُ ّب فقط هجبز ثِ استفبدُ از هَاد ارائِ ضذُ از طرف ثرگسارکٌٌذگبى ّستٌذ .
 ثرای سبخت سبزُ  40دقیقِ زهبى در ًظر گرفتِ ضذُ است .
ّ ر گرٍُ ثبیذ گسارش هکتَة خَد را درثبرُ ضرح فرآیٌذ سبخت سبزُ آهبدُ کردُ ٍ پس از
پبیبى هسبثقِ ثِ هسئَل ةرگساری تحَیل دّذ .

 -2وسایلی که در اختیار شما قرار می گیرد:
فقط تؼذادی رٍزًبهِّ ،ویي!!!!!!

 -3امتیازبندی :
قَاًیي هسبثقِ ٍاقؼب سبدُ است  .هؼیبر هب ارتفبع سبزُ ،استحکبم آى ٍ خالقیت ضرکت کٌٌذگبى است ٍ
ثب تَجِ ثِ هؼیبر ّبی هطخع ضذُ ،سبزُ ّب رتجِثٌذی هیضًَذ.
 ارتفاع سازه 40( :امتیاز )
.

ارتفبع سبزُ ثِ ػٌَاى اغلی تریي هؼیبر ،ثبیذ ثیطتریي ارتفبع را ًسجت ثِ رقجب داضتِ ثبضذ
ثلٌذتریي سبزُ ثیطتریي اهتیبز را هی گیرد ٍ کَتبُ تریي سبزُ در ایي ثخص اهتیبزی ًخَاّذ
گرفت ٍ سبیر سبزُّب هتٌبست ثب ارتفبػطبى اهتیبز هیگیرًذ .
) (hi - h min
× H = 40
) (h max - h min
کِ  h iارتفبع سبزُ ضوب است.
 استحکام سازه  25( :امتیاز)

یک سبزُ هٌبست ػالٍُ ثر هرتفغ ثَدى ،ثبیذ از استحکبم هٌبسجی ًیس ثرخَردار ثبضذ  .در ایي
ثخص داٍراى ثب تَجِ ثِ تست ّبی اًجبم ضذُ پس از پبیبى هسبثقِ ثِ سبزُّب (ثیي غفر تب )25
اهتیبز هیدٌّذ.
 زیبایی سازه 25( :امتیاز )
ایي هؼیبر کبهالً ثِ دیذگبُ ٍ ًظر داٍراى ٍاثستِ است ،ثِ طَری کِ ّر یک از داٍراى ًورُ ای
ثیي غفر تب  25ثِ ّر سبزُ هی دٌّذ .جبیسُ خالقیت ًیس ثِ ثرتریي گرٍُ در ایي ثخص تؼلق
هیگیرد.
 ارائه گسار ش 10( :امتیاز)
ّر گرٍُ ثبیذ پس از اتوبم هسبثقِ گسارش خَد را ثِ داٍراى تحَیل دٌّذ ٍ داٍراى ثب تَجِ ثِ
هحتَای گسارش ارائِ ضذُ ثِ طرح ّب اهتیبز (غفر 5 ،یب  )10هیدٌّذ.

پس از اتوبم هسبثقِ ٍ پبیبى فرآیٌذ داٍری ،ثب تَجِ ثِ اهتیبزات کست ضذُ تَسط ّر گرٍُ ،ثِ تین ی
کِ ثیطتریي اهتیبز را کست کٌذ جبیسُ ثرتر اػطب ضذُ ٍ ثِ سبزُ ای کِ ثیطتریي ًورُ زیجبیی سبزُ را
کست کردُ ،جبیسُ خالقیت تؼلق هی گیرد.

