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  قوانين عمومي :
محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد. منتها از هر مدرسه يك تيم رتبه خواهد  . 1

  داشت  يعني به باالترين رتبه ي آن مدرسه مقام داده خواهد شد. 
  نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 2
بهمن  2٧اختتاميه جشنواره نيز شنبه برگزار خواهد شد.  ٩٧بهمن ماه  2٥پنجشنبه مورخ  مسابقه در روز  . 3

 مي باشد.
 ماكته دهد. عالوه بر مقاله، داشتن ئارا مقالههر گروه شركت كننده مي بايست پروژه خود را در به صورت  . 4
  .است الزامياي از پروژه براي اين بخش  دست سازه يا
  .دهد يكه خودش ساخته را در مسابقه شركت م كتيشركت كننده، ما ميهر ت . ٥
  .شركت كند ماكتدر بخش  موضوع/عنوان يك گروه شركت كننده تنها مي تواند باهر  . ٦
در محل مسابقه حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با شركت  ديشركت كنندگان در كل زمان مسابقه با . ٧

  .كننده است
 . ه پروژه مي بايست توسط همه ي اعضاي گروه صورت گيردئتوجه داشته باشيد ارا . 8
دخالت مشاور يا دبير راهنما سبب  و شودپرسش داوران تنها توسط اعضاي گروه انجام مي گويي بهپاسخ . ٩

  .كسر امتياز گروه خواهد شد
 .فرصت دارد قهيدق 1٥ تنها خودارائه  يمذكور برا ميداوران، ت ئتيتوسط ه داوري زمان در . 10
 مي باشد. هزار تومان)صد سيتومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . 11
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 12
 در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد شد. . 13
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 14

 اض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.هرگونه اعتر
) قرار گرفته   1,0مالك هيأت داوران براي داوري در روز مسابقات،  آخرين ويرايش آئين نامه(ويرايش  . 1٥

بر روي سايت مي باشد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي سايت به اطالع 
  . لذا توصيه مي شود براي اطالع از آخرين وضعيت و اخبار برگزاري مسابقات،شركت كنندگان خواهد رسيد

  مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات
و به تفكيك دختران و پسران  2و  1متوسطه  عدر دو مقطمعماري ه بندي در كليه گرايش هاي رشته برت . 1٦

تيم برتر  3تيم اول هر رده تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت اما جايزه نقدي صرفا به  3مي باشد و به 
 كل در هر گرايش تعلق خواهد گرفت.

آن گرايش تيم باشد فقط و فقط مقام اول كل  20تبصره :  در صورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 
  جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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  مقدمه :

ماكت هاي معماري مدل هاي فيزيكي ارائه دهنده پروژه هاي معماري هستند كه به منظور ارائه مفاهيم پروژه 
به روشي ساده وقابل فهم باشند ساخته ميشوند. ماكت هاي   به متخصصين و يا ارائه آن به كارفرما و عموم

.  معماري ابزاري است كه براي نمايش،ارائه ،جلب سرمايه گذاري ،اخذ مجوز،وبازاريابي وفروش به كار ميرود
مدلهاي مطالعاتي كه به سرعت قابل ساخت هستند و در ساخت آن معموال از در دسترس ترين و ارزانترين 

 براي قدرتمندي بسيار ابزار) …متريال استفاده ميشود (مانند مقوا،قطعات چوب،يونوليت،فوم و فوم بورد و 
 طراحان و نمايشگاهي هاي هغرف طراحان داخلي، معماران،طراحان توسط كه ميباشند طرح يك بعدي سه درك

ساخت ماكت پرزانته پرجزئيات و اصطالحا ماكت نهايي معموال توسط ماكت   اما .شوند مي استفاده صنعتي
 ساز هاي حرفه اي و شركت هاي ماكت سازي كه به صورت تخصصي در اين حيطه فعاليت ميكنند انجام مي

 .پذيرد
 :اهداف

ماكت هاي سريع اغلب براي مطالعه تقابل و تعامل احجام .كنند ها ميمعماران استفاده هاي مختلفي از ماكت 
براي ايده گرفتن و بررسي حجم از زواياي مختلف استفاده ميشوند و روشي بسيار كاربردي براي كاوش در 

ماكت ها روشي بسيار موثر در ارائه و فروش طرح هاي معماري است. درك نقشه .  ايده هاي معمارانه است
دو بعدي و سه بعدي سازي ذهني آنها حتي براي متخصصين هم امري پيچيده است به همين دليل هاي فني 

معماران از ماكت ها و نرم افزارهاي سه بعدي سازي استفاده ميكنند تا ايده هاي خود را سريعتر منتقل كنند 
  .. به عبارتي ماكت ها سريعترين ابزار انتقال اطالعات يك پروژه به شمار ميروند

ويا نقطه عطف بحث بين   ماكت مفيدترين ابزار براي توضيح يك ايده پيچيده يا غير معمول به تيم سازنده
ماكت ها همچنين مدل هاي نمايشي بسيار مناسبي .معماران و مهندسان سازه و طراحان شهري است

و سايت هايي كه به لحاظ براي ساختمان هاي تاريخي و بناهايي كه امروزه وجود ندارند و نيز بناهايي   هستند
  .باشدميباشند كه بازديد از آنها به سادگي مقدور نمي   وسعت در حدي

  :ماكت و مشخصات فني قوانين
  موضوع طراحي : آزاد -

  :  ويژگي هاي طرح
  كشور ايران باشدخالقيت و نوآوري در جهت خلق اثري ماندگار ، شاخص و هماهنگ با  -
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  و داشتن مباني نظري در روند طراحي گروه از الزامات است. ايده طرح بايد نو باشد -
  .تك و... بهره گرفت -از مفاهيم معماري پايدار ، سبز، هاي  در زمينه رويكرد ميتوان -
  مقياس ماكت آزاد است. -
تبصره : الزم به ذكر است داشتن مقياس و جهت شمال الزامي است و بايد توسط دانش آموزان  

  مطرح شود.
پلكسي , طلق ,   ,ام دي اف ابزار و وسايل مجاز براي ساخت ماكت : انواع كاغذ , انواع مقوا , چوب بالسا ,  -

  چوب پنبه , نخ , سيم مفتول , مواد بازيافتي مانند بطري پالستيكي , لوله دستمال كاغذي , پيچ و مهره و ...
  .از ماكت نخواهد داشتتبصره : استفاده از برش ليزر و برش دستي تاثيري در امتي

  چارچوب كلي كه بايد در تهيه مقاله رعايت شود
 فهرست مطالب

 چكيده
 كليد واژه ها

 مقدمه (پيشينه پژوهش) 
 مواد و ابزار الزم، آزمايش ها و روش كار

 تجزيه و تحليل نتايج و نتيجه گيري
 منابع

 سپاس گزاري (اختياري)
  و...)تنظيم مطالب و صفحات (فونت، چينش، ترتيب 
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