
 

 

 به نام خدا

 موضوع مسابقه

ای و در انته قرارگرفتهوارونه  صورتبهآبی را یک بطری نوشیدنی گازدار معرفی کرد که  وان موشکتتعریف می ترینسادهدر 

نقش سوخت موشک  آب که این وجود دارد آب است. درون بطری موشک تا حد معینی شدهنصبآن دماغه )نوک( موشک 

پرواز بهتر و  جهتهماز بال  استفاده استفاده کرد. توان از نازلرا ایفا خواهد کرد. در پایین موشک )دهانه بطری( نیز می

 .شودمی توصیه بیشتر ایداریپ

رودینامیک کردن جریان روی بطری نوشابه را دارد. بعالوه یهوا و آ دماغه یا نوک موشک قسمتی است که وظیفه شکافتن

 .اگر قرار باشد موشک شما مجهز به چتر فرود باشد و یا باری را حمل کند؛ این قسمت بهترین گزینه است

هستند. آبی  وجه تمایز یک بطری ساده و یک موشک ترینمهمو  آبی شما های موشکقسمت ترینمهمها از ها یا پرهبال

 .شوند به هنگام پرواز پایداری بیشتری ایجاد شودهای موشک باعث میبال

 :کندمی دنبال زیر هایزمینه در را خالقیت و و تفکر است مهندسی مبنای با رقابتی آبی موشک ساخت و طراحی مسابقه

 هاموشک خارجی و داخلی ساختار 

 ساخت نوین هایروش و مواد کارگیریبه 

 طراحی برای مناسب آیرودینامیکی اصول یکارگیربه 

 4-هاموشک کنندههدایت اجزای کارگیریبه و شناخت 

 هاموشک در ایمنی تجهیزات کارگیریبه و شناخت 

 بندی مسابقهزمان

 باشد.می آزمون و ارائه با همراه انتهایی مرحله که گرددمی برگزار مرحله دو در مسابقات از دوره این

 :از عبارتند مراحل این

 ساخت هایگزارشساخت و ارائه  و طراحی 

 نهایی آزمون 

 برای امتیازی و قرارگرفته ارزیابی مورد مرحله همان به مربوط هایمالک با کنندگانشرکت مرحله، هر در که است ذکر به الزم

 .گیرد قرار مدنظر ممکن است که هایی استکمک ارائه آماده مسابقات علمی کمیته .گرددمی منظور آنان

 قالب در رسمی صورتبه مسابقه برگزاری طول در که جزئیاتی و الزامات کلیه دفترچه، این در شدهبیان مقررات بر عالوه

 .باشندمی هاآن رعایت به ملزم کنندگانشرکت و شده محسوب مسابقه قوانین جزء گیرد،می قرار هاتیم اختیار در اطالعیه،



 

 

 هاساختار تیم

 انتظار روازاین .است کنندگانشرکت برای علمی و شاداب محیطی سازیفراهم و بهتر هماهنگی و نظم ایجاد برای مقررات

 در ذکرشده مقررات از مسابقه طول برگزاری در نماید،می نامثبت مسابقات در رسمی طوربه که کنندهشرکت تیم هر رودمی

 نحوه مورد در الزم تصمیمات و قرارگرفته موردبررسیاجرایی  یکمیته در مقررات، رعایت عدم نماید. پیروی دفترچه این

 .شد خواهد اتخاذ تیم با برخورد

 :نمایند رعایت را زیر موارد باید کنندگانشرکت تیم، ساختار مورد در

 آن حذف و تیم معنی انحالل به نفر 2 از کمتر به تیم نفرات کاهش باشد. داشته عضو 3 حداکثر و 2ل حداق تواندمی تیم هر

 .نماید هماهنگی دبیرخانه مسابقات با کار ادامه چگونگی برای باید تیم و است

 یکی از مقاطع تحصیلی دبیرستان دوره اول یا دوم باشند. آموزدانش باید تیم هر اعضای تمام 

 باشد. -پسر یا دختر–ها باید یکسان جنسیت اعضای تیم 

 که است ذکر به الزم .گرددمی معرفی دبیرخانه مسابقات به نامثبت هنگام در تیم سرپرست عنوانبه تیم اعضای از نفر یک 

 ارتباطی پل همچنین دهد. تغییر را سرپرست خود باریک تنها تواندمی تیم هر و باشد آموزدانش تیم هر سرپرست بایستیمی

 .باشدمی وی عهده بر تیم هایمسئولیتتمامی  و باشدمی تیم سرپرست مسابقه، مسئولین با تیم

 .باشد داشته عضویت تیم یک در تواندمی فقط فرد هر 

 صورت مدون فرآیندی که طی است پذیرامکان دبیرخانه مسابقات موافقت با فقط ،باهم تیم چند ادغام یا و هاتیم افراد جابجایی

 تیم اعضای از یکی یا و اعضا از یکی با همکاری قطع به تصمیم تیمی چنانچه .شودمی رسانیاطالع هاتیم سایر به و پذیردمی

های بایست یکی از اعضای کمیته اجرایی در جریان تصمیم خود قرار داده و هماهنگیمی دارد، را تیم از انصراف بر تصمیم

 الزم را انجام دهد.

 در باید علمی مشاور نمایند. خود معرفی تیم علمی مشاور عنوانبه اساتید را از یکی حداکثر تواند در صورت تمایلمی تیم هر 

 به باشد. الزم رسیده وی تائید به باید کند،می ارائه مرحله هر در تیم که مستنداتی همچنین ،قرارگرفته کارها پیشرفت جریان

 .دهد تغییر را خود مشاور علمی باریک فقط تواندمی تیم هر که است ذکر

 نمایند. این اعالم کمیته اجرایی به نامثبت هنگام در و انتخاب خود برای مستعار یا تجاری نام یک باید کنندهشرکت تیم هر 

 .ماندمی باقی ثابت مسابقه مراحل طول در نام

 و تخلفات یاحرفهاخالق 

 شودمی محسوب تخلف آنچه و زیر مشخص اصول رعایت ،شودمی محسوب ایحرفه اخالق حفظ عنوانبه مسابقه این در آنچه

 عدم و خود طرح هایایده از حفاظت ضمن که پذیرندمی کنندهشرکت هایتیم کلیه .است هاآن شمردن ساده و توجه عدم



 

 

 هایتیم افراد احترام و اعتبار حفظ روازاین .بپردازند آن هایویژگی تبلیغ به صرفاًمسابقه،  فرآیند طول در آن افشای

 باشد:میکننده تابع شرایط زیر شرکت

 رعایت حفظ شئونات اخالقی و احترام به قوانین محل برگزاری مسابقات 

 هاآن هایایده از استفاده صورت در دیگران، به دادن مرجع 

 فردی سالیق و احساسات به احترام 

 منفی تبلیغات از پرهیز و مثبت تبلیغات از استفاده 

 است بوده دیگران کار محصول که هاییبخش نمودن مشخص و تیم کار معرفی. 

 مراحل اجرای مسابقه

دارند موشک خود را طراحی و  فرصت زمانی مشخص بازه یک در هاتیم تیم، ساختار برای تأییدیه کسب و نامثبت از پس

 بسازند.

نوشتاری و ویدیو تهیه و تا روز  صورتبه( را TDP) کاریهر تیم موظف است تا گزارش  پس از پایان فرآیند طراحی و ساخت

جدول امتیازهای  اساس برقبل آزمون نهایی برای کمیته علمی و داوری ارسال نماید. پس از برسی گزارش کار امتیازی 

اساس  بربخشباشد. میزان امتیاز در این امتیاز می 333شود که سقف آن برای هر تیم در نظر گرفته می صورتبهمسابقه 

 باشد که در بخش بعدی راجع به آن توضیح داده خواهد شد.گزارش، ذکر اطالعات دقیق و ... میکیفت ظاهری 

 

 و ارائه را خود هایدارند، موشک مسابقه از که برداشتی اساس بر هاتیم که است مسابقات پایانی مرحله عنوانبه نهایی، آزمون

 .است داوران تیم نظر داوری و نامهآیین و ینقوان اساس بر عمدتاً بخش این ارزیابی کرد. خواهند پرتاب

 (TDP) گزارش کار

 فنی، موشک، موارد انتخاب یا ساخت طراحی، فرآیندهای شامل و مسابقه مشخص موارد با مرتبط باید مطالب گزارش کار

 .باشد نهاییآزمون  و اجرا زمانی برنامه و عملکرد و ایمنی تمهیدات به مربوط موارد موشک، آیرودینامیکی موارد

 مطلوب گزارش کار هایویژگی

 تیم پیشنهادی کلیدی طرح نکات صرفاً و آغازشده تیم معرفی با تواندمی و ندارد خاصی گزارش کار محدودیت صفحات تعداد

 این بود. خواهد عناوین برای 41و  برای متن44ز سای با و " B Nazanin " مورداستفاده فونت نوع کند. مشخص را مسابقه برای

 باشد. پیوست و جدول تصاویر، متن، شامل تواندمی مستند

 :است زیر شرح به گزارش عناوین پیشنهادی

 شدهساختههای موشک معرفی بخش 



 

 

  در ساخت موشک کاررفتهبه هایمتریالمعرفی مواد و 

 ابعاد و وزن موشک 

 های موجود در مرحله ساختچالش 

  تاری و عکسنوش صورتبهساخت  مرحلهبهمرحلهگزارش 

 :است زیر صورتبه گزارش هر ارزیابی مالک

 مطالب ارائه در نظم و دهیسازمان 

 شدهشناخته متون و کتب ها،مطالب کپی شده سایت از اجتناب 

 های نویناستفاده از شیوه و تیمی ابتکارات میزان 

 ها و خطرات احتمالیریسک کردن مشخص 

 طرح شدن ناممکن و شدن ممکن در مؤثر عوامل تحلیل و معرفی 

 حاصل منحصراًگزارش  در شدهبیان مطالب که نمایندمی تائید تیم اعضای آن در که است ایبرگه گزارش، هر صفحه آخر

 استاد و تیم اعضای کلیه توسط این برگه است. شدهاستفاده عموم به دسترسقابل موارد از یا و بوده تیم آن اعضای هایفعالیت

 بروز امکان و باشد مشترک هاتیم بین ابتکاری و چنانچه ایده .گرددمی امضا راهنما( استاد معرفی صورت تیم )در راهنمای

 داوری کمیته نظر شد و خواهد حل و مطرح مرتبط هایتیم با داوری مسابقه کمیته توسط موضوع باشد، داشته وجود اختالف

 .گرددمی تلقی نهایی موارد این در

 داوری و کمیته اجرایی از ترکیبی نمایند، متهم موارد نقض به را یکدیگر هاتیم مسابقات، اجرای از مرحله هر در چنانچه

 نمود. خواهد اتخاذ را الزم تصمیمات و پیگیری را موضوع مسابقات،

 ویدیویی یهاگزارشنحوه تهیه و تدوین 

دقیقه به معرفی سازه موشک خود و فرآیند  41تصویری الزم هست هر تیم در بازه حداکثر  صورتبهی گزارش کار برای تهیه

و ای باشد. در زمان ضبط ویدیبخش تکراری یا حاشیه نوع هر دورازبهخالصه مفید و  کامالًساخت آن بپردازد. توضیحات باید 

ها را صحیح بتواند سازه صورتبهود تا کمیته علمی کامل در تصویر نمایش داده ش طوربهها و اجزای مختلف آن باید موشک

 مورد برسی قرار دهند.

 وردنیازمبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  کنندگان باید آثار خود رادر این مرحله شرکت 

ال ذاری و ارسدر سایت بارگ _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت  شدهمشخصهای مسابقه که طبق فرمت

ه رسانی دبیرخانکه باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون نماید در برخی از رشته

 اعضای تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی پارامترهای مستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود.ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص



 

 

 

 نهایی آزمون مرحله

 دقت نیز زیر به موارد باید هاتیم حالباایناست.  مرتبط مسابقه هایالمان به نهایی، آزمون اجرا مرحله امتیازدهی و ارزیابی

 :باشند داشته

 .سازد آماده خود را موشک نهایی آزمون برای شدهاعالم زمان از دقیقه 23 از کمتر در باشد قادر باید تیم هر

ارزیابی فنی در اختیار تیم داوری قرار دهد.  منظوربههر تیم باید قبل از نصب موشک خود بر روی النچر، موشک خود را 

واهد لحاظ نخ هاآنام به النچ موشک نمایند، امتیاز آن بخش برای هایی که بدون ارزیابی فنی در هر بخش از مسابقه اقدتیم

 شد.

باشد که این زمان در صورت مشکل فنی در النچر با تشخیص دقیقه می 1 تیم هرنصب موشک بر روی النچر برای  زمانمدت

 است. افزایشقابلکمیته داوری  تائیدمسئول کمیته فنی و 

 را پرتاب محل و داده برگزاری قرار کمیته اختیار در را خود موشک آزمون، از پس دقیقه 43 از کمتر در باشد قادر باید تیم هر

 توان کمک گرفت(.اجرایی حاضر در پیست مسابقه می مسئولیننماید )در این راستا از  ترک

 .شد خواهد منفی امتیاز محاسبه موجب شدهمشخص موارد %43 از بیش خطای 2 و 4 موارد در 

 .بود خواهد مجاز و استفادهقابل بار 6 حداکثر تا هدف بخش برای و بار 1 النچ، برای مجاز فشار برد بخش در 

 نهایی محل آزمون در پرتاب، زمان تیم( در اعضا دیگر از نفر یک و تیم تیم )سرپرست افراد از نفر دو با تواندمی تیم هر :توجه

 .باشد شدهمشخص از قبل کامالً باید برگزاری محل در افراد کلیه وظیفه و اسامی حالبااین باشد. حضورداشته موشک،

 قوانین کلی مسابقه

 .دهدمی انجام پرتاب یک تنها بخش از مسابقه هر در هر تیم

 .است غیرمجاز مسابقه مراحل تمام در موشک، مخزن فشار جزبه پیشرانی نیروی هرگونه از استفاده

 .کرد استفاده و هوا خالص آب از توانمی تنها مراحل، از یک هر در مخزن کردن پر برای 

 .باشدمی مجاز مسابقه مراحل تمامی در باله نوع هر از استفاده 

 .شوند موشک باید پرتاب پرتاب سکوی توسط فقط هاموشک باشد.می ممنوع موشک پرتاب برای دست از استفاده 

پرتاب  ساخت سکوی به ملزم هاتیم از کدامهیچ و گرفت خواهد قرار هاگروه اختیار درتوسط کمیته اجرایی  موشک سکوی

های قبل از برای انجام تست خود را موشک مخصوص النچر توانندمی تمایل، صورت در ولی نیستند، خود موشک برای )النچر(

 .کنند استفاده و طراحی آزمون نهایی

های چنانچه تیمی تمایل به ساخت موشک .است ممنوع موشک ساخت در ایشیشه و فلزی سنگی، یقطعه هرگونه از استفاده 

دارد و در ساخت آن قرار است از قطعاتی استفاده کنند که متریال آن ممنوعه است، باید قطعات  ایچندمرحلهچند مخزنه و 



 

 

یست ن خطرآفرینایل این وس شدهدادهتشخیص  کهدرصورتیخود را قبل از نصب در اختیار کمیته علمی و داوری قرار دهد و 

الزم است عکس و مشخصات آن قطعه توسط  TDPباشد. همچنین در صورت ارائه فایل آن تیم مجاز به استفاده از آن می

 تیم ذکر شود.

باشد که  خاص دارای ویژگی موشکی چنانچه و شدهطراحی معمولی لیتری 1/2 تا 1/4 هایبطری برای مسابقه پرتاب سکوی 

 .امکان شرکت در مسابقه را نخواهد داشت روی النچر وجود نداشته باشد، امکان نصب آن بر

 .باشد شدهساخته گازدار هانوشیدنی نگهداری مخصوص هایبطری از باید هاموشک کلیه مخزن

 .است مجاز ایچندمرحله( و شودمی ساخته بطری دو از هاآن مخزن )که چندتکه هایموشک ساخت و طراحی 

 .کند آب دلخواه اندازهبه را خود موشک مخزن تواندمی تیم هر 

 داوران است(. کمیته با باشد )قضاوت خطرآفرین شود که ساخته تیز قدریبه نباید هاموشک )نوک( دماغه 

 .باشد داشته آب خروجی یک تواندمی فقط موشک هر 

 .... نیستو دستی تلمبه از استفاده به مجاز تیمی و شوند النچ مسابقه کمپرسور توسط باید هاموشک همه

 .بود خواهد مجاز استفادهقابل بار 6 حداکثر تا هدف بخش برای و بار 1 النچ، برای مجاز فشار برد، بخش در

تواند برای هر بخش از مسابقه موشک مجزا طراحی و بسازد. با این شرط که جزئیات هر موشک در گزارش کار هر تیم می 

 ذکر و قبل از پرتاب توسط کمیته داوری بازبینی و ارزیابی شود.

 هر تیم موظف هست در زمان ساخت نام تیم خود را بر روی موشک ثبت نماید.

 یازدهیامت

 :شودمی زیر هایبخش شامل آبی موشک مسابقه ،کلی امتیازدهی

 ساخت گزارش امتیازبخش 

 نهایی آزمون بخش امتیازدهی 

 امتیازدهی بخش گزارش ساخت:

 شد: خواهد محاسبه زیر جدول با مطابق امتیاز، کسب نحوه یکسان، و عادی شرایط در

 

 پارامترها ضریب امتیاز
موضوعات 

 امتیاز
 نگارشیزیبایی و رعایت اصول  33

 شدهارسالفایل متنی 
 

 شدهنوشتهکامل بودن محتوا و مطالب  03 



 

 

433 
 جزئیات کامل ارائه کیفیت، زمان بهینه،

 همراه با نمایش موشک
 گزارش ویدیویی

 

 گزارش کار

 امتیاز کل  233

 

 .گیردها تعلق میاضافه و تشویقی به تیم صورتبهاین امتیاز 

 

 برد امتیازدهی بخش

باشد و در صورت متر می 4بار پرتاب خواهد شد. عرض زمین پرتاب  1 فشارثابتدرجه و  41در این بخش موشک با زاویه 

 نحوه یکسان، و عادی خارج شدن موشک از این محدوده به ازای هر متر انحراف امتیاز منفی لحاظ خواهد شد. در شرایط

 شد: خواهد محاسبه زیر امتیاز، از طریق فرمول و جدول کسب

 پارامترها ضریب سقف امتیاز
موضوعات 

 امتیازها
 خالقیت طراحی و ساخت نظر کمیته داوری 233

 43باله =

 زمان پرواز
 

 

 مقاومت بدنه

 

 

 محافظت

 43بدنه=

 23دماغه=

 43باله=

 23بدنه = زمان برخورد

 43دماغه =

 متر 43زیر  3
 برد مسافت افقی

 متر 43باالی  3333

213 
 4باند  محدودهدر 

  متری

 انحراف در مسیر اصلی

 میزان انحراف

 43به ازای هر متر انحراف  )امتیاز منفی(

 امتیاز منفی
 متری 4خارج از باند 

 )جمع امتیازات مثبت( = –)جمع امتیازات منفی( 

 3613حداکثر 
 امتیاز کل



 

 

 

 : فرمول محاسبه امتیاز برد

امتیاز مرحله برد = (
𝟑𝟎𝟎𝟎

( بیشترین برد)
𝟐) ∗ (  مسافت طی شده)

𝟐

 

 

 بخش هدف یازدهیامت

بار تنظیم شود. فاصله  6اما فشار نباید بیش از  ؛در این بخش زاویه و فشار با توجه به محاسبات هر تیم تنظیم خواهد شد

، = مرکز هدف 4وده باشد که به ترتیب محدسه محدوده می داریهدف. سیبل باشدمیمتر  13مرکز سیبل تا محل پرتاب 

گذاری شده متر از مرکز هدف در زمین مسابقه عالمت 43 بافاصله=  3متر از مرکز هدف و محدوده  1 بافاصله= 2محدوده 

ده امتیاز منفی از مجموع امتیاز آن محدوده کسر  مترسانتی 21است که با توجه به فرود موشک در هر محدوده به ازای هر 

 شد: خواهد محاسبه زیر جدول با مطابق امتیاز، کسب نحوه یکسان، و دیعا شرایط شود. درمی
 

 موضوعات امتیاز پارامترها ضریب امتیاز

 خالقیت طراحی و ساخت نظر کمیته داوری 233

 43باله=
 

  زمان پرواز

 

 مقاومت بدنه

 

 

 محافظت

 43بدنه=

 23دماغه=

 43باله =

 23بدنه= زمان برخورد

 43=دماغه 

 4محدوده  - 3133

 هدف
 2محدوده  بر اساس متراژ 3333

 3محدوده  بر اساس متراژ 2333

 خارج از محدوده - 3

 امتیاز کل   3033حداکثر 

 



 

 

 منفی امتیازات

 رکدامهاست که عدم رعایت  شدهگرفتهاجرای صحیح و منظم مسابقات، قوانین اجرایی توسط تیم برگزاری در نظر  منظوربه

شود. قوانین اجرایی به شرح زیر امتیاز )برای هر آیتم( از مجموع امتیاز کل می 133کننده باعث کسر توسط شرکت هاآناز 

 باشد:می

 نظارت شورای نظر با داوری کمیته به احترام عدم و مسابقه اجرای ضوابط و ترتیب و نظم رعایت عدم 

 آزمون شود. اجرای تکمیل در موشک توانایی عدم به منجر که سانحه هرگونه بروز 

 .شد خواهد محاسبه حادثه ماقبل تا تیم امتیازات صورت این در تبصره:

 شده کاربردهبه موارد و ساخت و طراحی در غلط رسانیاطالع 

 شد خواهد منفی محاسبه امتیاز داوری، تیم نظر بنابر هاموشک تحویل و اجرا و سازیآماده بندیزمان رعایت عدم. 

 کل ازیامت

 لک ازیبرد = امت ازیهدف + امت ازیمتا + tdp ازیامت - یمنف ازاتیامت

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول پس از ثبت

 

http://www.siccup.ir/

