اطالعیه ثبت نام مسابقه سازه ماکارونی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

()96.12.25

 -1قوانین ثبت نام تیم:
 1.1ﻩص ﺗﯿﻢ خساﮐﺜص ﻣﺘؼﮑﻞ از  4ﻦﻔص ﻋﻀﻫ اﺻﻠﯽ 1 ،ﻦﻔص ﻣﻪﻤﺎن و  1ﻦﻔص اظﺘﺎد راﻩﻧﻤﺎ ﻣﯽ بﺎػس.
 2.1خﻀﻫر اظﺘﺎد راﻩﻧﻤﺎ در ﻣدﯿط ﻣعﺎبقﻨ الضاﻣﯽ ﻦﻤﯽبﺎػس.
3.1

اظﺘﺎد راﻩﻧﻤﺎ و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﻩﺎ بﺎیس طﯽ یک ﻣعصفﯽ ﻦﺎﻣﻨی از ظﻤت واخس ﻣسرظﻨ یﺎ

پژوﻩؼعصاﻩﺎ بصای بزغ داﻦغ آﻣﻫزی بﻨ دبﯿصرﺎﻦﻨی ﻣعﺎبقﺎت ﻣعصفﯽ ػﻫﻦس و ﻩﻤچﻧﯿﻥ ﻩﻤصاه داػﺘﻥ ﮐﺎرت
ػﻧﺎظﺎیﯽ بصای ﺗﻤﺎﻣﯽ ػصﮐت ﮐﻧﻧسﮓﺎن الضاﻣﯽ اظت.
 4.1ﻩص ﺗﯿﻢ بﺎیس یک ﻦﻔص از اﻋﻀﺎ را بﻨ ﻋﻧﻫان ظصپصظت ﻣعصفﯽ ﮐﻧس ،ﮐﻨ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣعئﻫلﯿتﻩﺎی ﻣصبﻫط بﻨ اﻋﻀﺎی
ﺗﯿﻢ و ﻩﻢچﻧﯿﻥ اﻦجﺎم ﮐﻠﯿﻨ اﻣﻫر ﻣصبﻫط بﻨ ﺗﯿﻢ در روزﻩﺎی ﻣعﺎبقﻨ بﻨ ﻋﻪسهی ایؼﺎن رﻫاﻩس بﻫد.
 5.1خﻀﻫر خساقﻞ یک ﻦﻔص از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ در ﻣعﺎبقﻨ الضاﻣﯽ اظت.
 6.1ﻩص ﻦﻔص ﺗﻧﻪﺎ خق ﻋﻀﻫیت در یک ﺗﯿﻢ را دارد.

 -2قوانین احراز مقام
 1.2بﻧﺎ بﻨ ﺗصﻤﯿﻢ ػﻫرای ظﯿﺎظتﮓشاری داﻦؼﮔﺎه ﺻﻧعﺘﯽ رﻫاجﻨ ﻦصﯿصالسیﻥ طﻫظﯽ ،ﻩص ﺗﯿﻢ بعس از ﮓشارﻦسن
ﺻدﯿح ﻣصاخﻞ داوری و بعس از ﺗﺎیﯿس ﻦﺘﺎیج ﺗﻫظط ﻦﺎعصی ﮐﻨ از ظﻤت داﻦؼﮔﺎه ﻣعصفﯽ ﻣﯽﮓصدد ،ﻣﯽﺗﻫاﻦس در ﻩص
ﮓصایغ یک ﻣقﺎم ﮐعب ﮐﻧس و بسیﻪﯽ اظت ﮐﻨ ﻣقﺎم بﻨ بﻪﺘصیﻥ ﻦﺘﯿجﻨی ﺗﯿﻢ ﺗعﻠق ﻣﯽﮓﯿصد.
2.2

خﻀﻫر ﺗﯿﻢﻩﺎی داﻦغ آﻣﻫزی در ﺻﻫرﺗﯽ ﮐﻨ ﺗﻫان رقﺎبت در ﮓصایغ ﻩﺎی آزاد را داػﺘﻨ بﺎػﻧس بالﻣﺎﻦع اظت

ولﯽ در آن ﮓصایغ ﻩﺎ در رﻦﮑﯿﻧﮒ ﻣؼﺘصک قصار رﻫاﻩﻧس ﮓصفت.

قﻫاﻦﯿﻥ ﻣصبﻫط بﻨ ػصایط داوری و پشیصش ظﺎزه طﯽ اطﺎﻋﯿﻨی دیﮔص بﻨ ﺗﯿﻢﻩﺎی ػصﮐت ﮐﻧﻧسه اﻋالم رﻫاﻩس ػس.
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 -3وزینهوای ثبتنام
 3.1ﻩضیﻧﻨی ثبت ﻦﺎم ﮓصایغ ﻩﺎ:
ﺗﻫضﯿدﺎت

ﮓصایغ

راﻦسﻣﺎن 222 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن
ﺗک ﮓصایغ بزغ آزاد

فؼﺎری 182 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن

ﻩسفﻤﻧس 182 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن
ﻩضیﻧﻨ ظﺎزه اضﺎفﻨ 22 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن
(راﻦسﻣﺎن و فؼﺎری) یﺎ (راﻦسﻣﺎن و ﻩسفﻤﻧس) 282 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن

دو ﮓصایغ بزغ آزاد

فؼﺎری و ﻩسفﻤﻧس  262 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن

ﺗﯿﻢ ﻩﺎ ﻣجﺎز بﻨ ػصﮐت  4ظﺎزه( 2ظﺎزه در ﻩص ﮓصایغ) بﺎ ایﻥ
ﻩضیﻧﻨ بﻫده و ﻩضیﻧﻨ ظﺎزه اضﺎفﻨ  22ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن رﻫاﻩس بﻫد

ظﻨ ﮓصایغ بزغ آزاد

 342ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن

ﺗﯿﻢ ﻩﺎ ﻣجﺎز بﻨ ػصﮐت  6ظﺎزه( 2ظﺎزه در ﻩص ﮓصایغ) بﺎ ایﻥ
ﻩضیﻧﻨ بﻫده و ﻩضیﻧﻨ ظﺎزه اضﺎفﻨ  22ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن رﻫاﻩس بﻫد

بزغ داﻦغ آﻣﻫزی

 162ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن
ﻩضیﻧﻨ ظﺎزه اضﺎفﻨ 22 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن
ﺗﯿﻢ ﻩﺎیﯽ ﮐﻨ در بزغ داﻦغ آﻣﻫزی ػصﮐت ﻦﻤﻫده اﻦس،

داﻦغ آﻣﻫزی +آزاد

درﺻﻫرت ﺗﻤﺎیﻞ ﻣﯽ ﺗﻫاﻦﻧس بﺎ پصدارت  82ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن بﻨ ازای
ﻩص ﮓصایغ آزاد ،در آن ﮓصایغ ﻦﯿض ػصﮐت ﻦﻤﺎیﻧس ،اﻣﺎ رﻦﮑﯿﻧﮒ
آن بزغ ﻩﺎ ﻣؼﺘصک بﺎ بزغ آزاد رﻫاﻩس بﻫد.
ﻩضیﻧﻨ ظﺎزه اضﺎفﻨ 22 :ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن

ﻩص ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻫاﻦس در ﻩص ﮓصایغ  3ظﺎزه ثبت ﻦﻤﺎیس

ﺗﯿﻢ ﻩﺎی داﻦغ آﻣﻫزی در  2ﮓصایغ آزاد ﻣﯽ ﺗﻫاﻦﻧس ثبت ﻦﺎم ﻦﻤﺎیﻧس.
 3.2ﻩضیﻧﻨی اظﮑﺎن و ﺗغشیﻨ :

ﻩضیﻧﻨ

ﻦﻪﺎر (  22و  21اردیبﻪؼت ) 97

اظﮑﺎن (  22و  21اردیبﻪؼت )97

ﻩص ﻦﻔص  11ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن بصای ﻩص وﻋسه

ﻩص ﻦﻔص  35ﻩضار ﺗﻫﻣﺎن بصای ﻩص ػب
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 -4جوایز
ﻣجﻤﻫع جﻫایض بﯿغ از  13ﻣﯿﻠﯿﻫن ﺗﻫﻣﺎن رﻫاﻩس بﻫد ﮐﻨ در اطالﻋﯿﻨ بعسی جضئﯿﺎت آن اﻋالم رﻫاﻩس ػس.
 -5زمان و نحوهی ثبت نام
 5.1ثبت ﻦﺎم از ﺗﺎریذ  97/21/15لغﺎیت  97/22/12در بزغ ﻣعﺎبقﺎت ظﺎیت  www.TATmakaron.comاﻦجﺎم
رﻫاﻩسػس.
 5.2ﻩضیﻧﻨﻩﺎی ﻣصبﻫط بﻨ ثبت ﻦﺎم ظﺎزه و اظﮑﺎن-ﺗغشیﻨ  ،ﻩصﮐسام بصﻫرت جساﮓﺎﻦﻨ بﻨ خعﺎب زیص واریض ػﻫد و
در ﻦﻪﺎیت ﻋﮑط ﻩﺎی فﯿغ ﻩﺎی واریضی بﺎیس در فصم ثبت ﻦﺎﻣﯽ ظﺎیت قصار ﮓﯿصﻦس:


ػﻤﺎره ﮐﺎرت 6395 9911 6283 3679

« بﺎﻦک قﻫاﻣﯿﻥ » بﻨ ﻦﺎم « ﻣﻪسی بﺎقصی »

ﺗبصصه  :ثبت ﻦﺎم در ﺻﻫرت واریض ﻩضیﻧﻨﻩﺎی ﻣصبﻫطﻨ ،قطعﯽ ﻣدعﻫب ﻣﯽ ﮓصدد و ﮐﻤﯿﺘﻨی بصﮓضاری ﻣعﺎبقﺎت
بصﻦﺎﻣﻨ ریضی الزم را بصای ﺗﯿﻢﻩﺎیﯽ ﮐﻨ ثبت ﻦﺎم آنﻩﺎ ﮐﺎﻣﻞ ػسه اظت اﻦجﺎم رﻫاﻩس داد.
ایﻥ فﺎیﻞ اولﯿﻥ اطالﻋﯿﻨ ﻣصبﻫط بﻨ ﻣعﺎبقﻨ ﮐؼﻫری ظﺎزه ﻣﺎﮐﺎروﻦﯽ داﻦؼﮔﺎه رﻫاجﻨ ﻦصﯿص السیﻥ طﻫظﯽ بﻨ ﻦﮔﺎرش 25
اظﻔﻧس  96ﻣﯽ بﺎػس و بسلﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﻩصﮓﻫﻦﻨ ﺗغﯿﯿصات اخﺘﻤﺎلﯽ و یﺎ قصارﮓﯿصی اطالﻋﯿﻨ ﻩﺎی بعسی ،لطﻔﺎ ارﺗبﺎط رﻫد را بﺎ
ﻣجﻤﻫﻋﻨ ﺗﺎت و ﺗﯿﻢ بصﮓضاری ﻣعﺎبقﻨ خﻔظ ﻦﻤﺎئﯿس ﺗﺎ از آرصیﻥ ﺗغﯿﯿصات و اطالﻋﺎت بﺎ ربص ػﻫیس.

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل درخصوص مراحل ثبت نام با شماره زیر تماس بگیرید:

4390 444 4040

(یعقوبی)

درصورت داشتن هرگونه سوال در مورد مسابقه با شماره زیر تماس بگیرید:

4331 319 4030

(تقوی)

سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://kntu.ac.ir/ :
کانال تلگرام مسابقهhttp://telegram.me/KNTU_NSSC :
کانال تلگرام انجمن تات http://telegram.me/TATmakaron :
سایت انجمن تات http://tatmakaron.com/ :

