اًجوي علوي داًطجَيي هٌْدسي عوزاى

هقدهِ:

ضزح هساتقِ ٍ هعيارّاي سٌجص:

اجزاي هساتقات علوي داًطجَيي تقزيثاً در سطح هٌطقِ اي ،هلي ٍ تيي
الوللي فزاگيز ضدُ ٍ در حَسُ رضتِ هٌْدسي عوزاى ،هساتقات هتٌَعي هي
جولِ ساسُ  ،EPDتتي تا هقاٍهت تاال ،تَج تَليٌگ تتٌي ،ساسُ ّاي
هامارًٍي ٍ  ...ايجاد ضدُ است.
تزخي اس هساتقات ًياس تِ تجْيشات آسهايطگاّي مافي داضتِ ٍ هعوَالً
ّشيٌِ اي هاساد تز دٍش تزگشارمٌٌدُ ٍ ضزمت مٌٌدُ تحويل هي مٌد.
درايي هساتقِ جْت تنويل تٌَع هساتقات هَجَد ٍ تا لحاظ ًوَدى
هحدٍديت ّاي هَجَد در تجْيشات آسهايطگاّي فزاگيز تزاي ّوِ
داًطجَياى ،تتَاى ًَعي اس هساتقات را تزًاهِ ريشي مزد مِ ّشيٌِ تز ًثَدُ ٍ
ضزايط آب ٍ َّايي تاثيز تز طزح ًداضتِ ٍ اس غٌاي علوي ٍ پطتَاًِ فٌي
خَتي ًيش تزخَردار تاضد.
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ّدف:

تزگشاري هساتقِ 20 :ارديثْطت هاُ  1396تِ هيشتاًي داًطگاُ خليج فارس

ّز مدام اس هساتقات ّدفي را دًثال هي مٌد ٍ سعي داضتِ در ارتقاي اًگيشُ،
سطح علوي ،درك فيشيني داًطجَياى ،ايدُ پزداسي در خصَظ خلق طزح
تْيٌِ ،آضٌايي عولي تا اصَل طزاحي هٌْدسي ٍ مارگزٍّي داًطجَياى ًقص
هثثتي را ايفا ًوايد.

مويتِ داٍري ٍ دتيز علوي:
دمتز سيدضامز ّاضوي عضَ ّيات علوي گزٍُ هٌْدسي عوزاى
دمتز هحوَد هلنَتي علَى آتادي هديزگزٍُ هٌْدسي عوزاى

ضزٍرت تزگشاري ٍ سَاتق هساتقِ:

ّوناراى اجزائي هساتقِ:

ًسثت تِ ديگز هساتقات داًطجَيي:
* من ّشيٌِ تَدى هزاحل ايدُ ساسي ٍ خلق هدل ّاي هتٌَع
* عوز هفيد سياد طزح ّاي ساختِ ضدُ
* تديع تَدى هساتقِ هذمَر ٍ پيطٌْاد اجزا تزاي اٍليي تار در مطَر
* ساسگاري اجزاي هساتقِ تا ضزايط آب ٍ َّايي گزم ٍ هزطَب جٌَب مطَر

داًطجَياى رضتِ هٌْدسي عوزاى مِ اس اعضاي فعال اًجوي علوي داًطجَيي
هٌْدسي عوزاى تَدُ ٍ تا تعاهل ٍ پطتنارخَب تا ديگز ٍاحدّاي داًطگاُ در
تزگشاري هساتقِ هَفق تَدًد.

اولين دوره مسابقه برگزارشده در سطح كشور مي باشد.

جَايش:
تين اٍل :پاًشدُ هيليَى ريال جايشُ ًقدي +تٌديس هساتقِ+لَح تقديز
تين دٍم :دُ هيليَى ريال جايشُ ًقدي+تٌديس هساتقِ+لَح تقديز
تين سَمّ :طت هيليَى ريال جايشُ ًقدي +تٌديس هساتقِ+لَح تقديز

داًطجَياى در قالة گزٍُ ّاي سِ ًفزُ ٍ سيز يل ًفز استاد راٌّوا ٍ تا ارائِ
يل ًوًَِ طزح ساختِ ضدُ اس قطعات چَتي (تِ صَرت خزپاي چَتي تا ضنل
ظاّزي يل پل چَتي) هي تَاًٌد در ايي هساتقِ ضزمت مٌٌد.
در ايي هساتقِ طزح ّا در حَسُ هعواري ٍ سيثايي طزح ٍ هقاٍهت آى در تزاتز
تارگذاري هَرد ارسياتي قزار خَاّد گزفت.
هزاحل ،جدٍل سهاًي ٍ تاريخ تزگشاري هساتقِ:

