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فهرست محتواي پروژه

 توضيح مختصردر مورد پروژه-1

 دستور العمل اجراي پروژه-2

مشخصات فني پروژه-3

 برگ ارزشيابي-4

ابزار  ليست -5

مواد مصرفي ليست -6

تجهيزات كارگاهي ليست -7
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توضيح مختصر راجع به پروژه 

 باالبر :نام پروژه 

ك پروژه صنعتي با استفاده از آخرين تكنيكهـا         رقابت تيمي در طرح و ساخت ي      :هدف پروژه   

. كاهش زمان توليد و افزايش كيفيت، نوين توليديهاو روش

)بصورت برقي( باال بردن قطعات در كارگاههاي صنعتي -الف: كاربرد 

)بصورت دستي( جابجا كردن قطعات در محيط كارگاهي -ب

:پروسه پروژه 

:مرحله آماده سازي پروژه -1

براورد هزينه ‘ در زمينه ها طراحي و محاسبات فني ي تيم ها مي توانند بر روي پروژهاعضا

.تا زمان مسابقات فعاليت كنند و نمونه سازي پروژه

:مرحله اجراي پروژه-2

ام زيـا ارگـان اعـ     –از طريق سايت    ( به اعضاي تيم     در زمان مسابقه با دادن مواد خام پروژه       

ورد هزينه كل و زمان انجام كـار  آبر‘ ساخت پروژه ‘ طراحي پروژهكليه عمليات ) كننده تيم  

.در سايت مسابقه توسط اعضاي تيم انجام مي گيرد

 : مرحله تست پروژه-3

. با توجه به معيار هاي ارزشيابي اعالم شده انجام خواهد گرفتتست پروژه

يي كه داراي بيشترين امتيـاز       پروژها ،با توجه به معيار هاي ارزشيابي     : مرحله ارزشيابي    -4

. برتر تلقي خواهد شد پروژه‘ باشد از نظر اهداف پروژه
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دستورالعمل اجراي پروژه

محاسبات فني باشـد كـه در محـل         ‘ كنترلي  مدارات  ‘ بايد داراي نقشه هاي سازه      باالبر  -1

.مسابقات و به كمك رايانه انجام مي گيرد 

. ساعت مي باشد16 زمان پروژه -2

. د مي تواند باشمتفاوت بوده و با تخصص هاي نفريهاي شركت كننده سه  تيم-3

. سال مي باشد 23سن شركت كنندگان حداكثر -4

ارگان هاي معرفي كننده ها مي باشد ولي كليه كليه مواد مصرفي مورد نياز به عهده -5

.ماشين آالت مورد نياز در سايت مسابقات فراهم است

اي رايج به منظور طراحي و محاسبات فني آزاد است ه استفاده از نرم افزار -6

 اسـتفاده از ماشـين آالت و كـامپيوتر بـراي            – سـاخت و سـاز       - هزينه مـواد مـصرفي    -7

.مورد توجه مي باشد باالبر محاسبه هزينه كل پروژه 

.ليست هزينه هاي مواد مصرفي مطابق با نرخ روز بازار محاسبه مي گردد-8

 آنها و ارگان معرفي كننده به همـراه تـصوير هـر             مشخصات هر عضو تيم و تخصص     -9

×cm10060و مشخصات پروژه و تصوير آن روي يك پالكارد پارچه اي به ابعـاد               يك  

.مسابقه نصب گردددر محل 

.در مسابقه حضور پيدا كند)  رنگ لباس-آرم(هر تيم با مشخصه اي جداگانه -10

.پارامترهاي امتياز دهي مي باشداز رعايت نكات ايمني در حين مسابقه -11

ساخته شده در پايان مسابقات به تيم هاي شركت كننده عودت داده مي پروژه -12

.شود

داشتن كيف ابزار مخصوص سرويس و نگهداري به همـراه راهنمـاي اسـتفاده از           -13

.و مشخصات فني و نحوه سرويس و نگهداري الزامي مي باشدباالبر 
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مشخصات فني

طراحي شود تا بتواند جسمي را تا ارتفاع يك متر از كف كارگـاه در امتـداد                 باالبر طوري   -1

.قائم باال ببرد

. مي باشدkg30حداكثر وزن جسم براي باالبر -2

cmcmسطح مقطع جسم تا ابعاد -3 5030 . باشد×

.مدت زمان طي كورس از يك تا دو دقيقه باشد-4

. طراحي شود(AC)متناوب مدار قدرت با سيستم -5

.طراحي مدار فرمان آزاد است-6

.مدار فرمان داراي حفاظت اضافه بار باشد-7

.آزاد مي باشد) سازه(جنس اسكلت -8

.در مقابل سقوط آزاد باشدباالبر بايد مجهز به سيستم حفاظتي -9

. متر را دارا باشد5/1باالبر قابليت چرخش در محيط به قطر -10

. مي باشد3ضريب اطمينان براي سازه-11
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ارزشيابي

20صحت و دقت قطعات پروژه 

7صحت و دقت مونتاژ سازه بخش مكانيك
3قابليت دمونتاژ پروژه

20)دو بعدي و سه بعدي(ارائه طرح و نقشه سازه توسط نرم افزار 

10ارائه محاسبات فني مربوطه

3ارائه جدول برآورد هزينه پروژه

بخش مستندات 

پروژه 
2ارائه كاتالوگ و راهنماي استفاده

5)بدون بار(تست عملكرد سيستم مكانيكي پروژه 

5تست عملكرد سيستم برقي پروژه

5تست پروژه با بار در شرايط عادي
تست پروژه

5تست پروژه با بار در شرايط ويژه

5هزينه ساخت

5مدت زمان اجراي پروژه
تحليل پروژه تكميل 

شده
5زيبايي طرح
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ارزشيابي

:موارد تست مكانيك پروژه

 بار متوالي20باال و پائين بردن به تعداد -1

گاه متري در محيط كار20قابليت حمل در فاصله -2

كنترل تعادل جسم در روي باالبر هنگام جابجايي-3

ر ارتفاع باالبر بايد بتواند تعادل و استحكام خود را د رحداكث‘ با توجه به ضريب اطمينان -4

)شرايط ويژه. ( متري حفظ نمايد20 كيلوگرمي در مسافت 90مل جسم حو 

تست سرعت باال بردن بار مطابق با مشخصات فني-5
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)به ازاي هر نفر شركت كننده( ابزارليست

مشخصات
محل تامين رديف

نام ابزار

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

تعداد
واحد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

م ها اسب با پروژه طراحي شده توسط تيمتن

تهيه گردد
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ليست مواد مصرفي 

مشخصات
محل تامين رديف

نام مواد مصرفي

نام   فني
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده

تعداد
واحد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

متناسب با پروژه طراحي شده 1
توسط تيم شركت كننده تهيه 

گردد

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 .ستون محل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل مي شود
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مو جود در سايت مسابقهيزات ليست تجه

مشخصات
محل تامين رديف

نام تجهيزات

فني
نام   
كشورسازند

ه

نام 
كارخانه 

سازنده 

تعداد
واحد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

ماشين تراش سنتي 1

ماشين فرز سنتي2

CNCماشين تراش و فرز 3

دستگاه سنگ تخت 4

ماشين خم كن 5

گيوتين6

ماشين اره لنگ7

دستگاه جوش برق 8

دستگاه نقطه جوش9

انواع سوهان 10

كمان اره 11

انواع آچار 12

ري وسايل اندازه گي13

ماشين و تجهيزات مورد نياز ديگر يك ماه قبل شروع مسابقات به دبير خانه :تذكر 

مسابقات اعالم گردد
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ضميمه دستورالعمل پروژه باالبر 

 مي باشد 0mm /1)تراش و فرز (دقت در ساخت قطعات ماشين كاري -14

:ارزش كاركرد ماشين هاي مورد استفاده عبارتند از -15

 ريال h /50000 تراش و فرزماشين)الف 

  ريالh/20000جوش–گيوتين –ماشين خم )ب 

 ريالh/5000كامپيوتر)ج 

: ارزش مواد مصرفي عبارتند از -3

 ريالkg/5000فوالد )الف 

 ريالkg  /22000آلومينيوم) ب

 ريالkg/25000برنج)    ج

 ريالkg/13000پالستيك)   د 

: قطعات ساخته شده مجاز در سايت مسابقه -4

 خار ها و پين ها - ياتاقانها-)پيچ مهره اتصال (قطعات استاندارد –  گيربكس –الكترو موتور 

 پولي -سيم بكسل-تسمه–زنجير –

بر روي آنها ...ماشين كاري و فلز كاري و –ورق ها و قطعات خامي كه عمليات فرم دهي -5

 بزرگتر از اندازه واقعي به سايت مسابقه آورده شود mm2فت بايد حداقل با انجام خواهد گر

: نحوه محاسبه ارزش يابي مدت زمان اجراي پروژه در بخش تحليل پروژه -6

 نمره تعلق خواهد 2به كليه پروژه هايي كه در زمان تعيين شده به اتمام رسيده باشد )الف 

گرفت 
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 نمره كامل داده خواهد شد 6ه شود به اولين پروژه كه تحويل داد)ب 

محاسبه نمره پروژه دوم با تناسب زير انجام خواهد گرفت) ج

) د

A (  زمان تحويل اولين پروژه

B  ( 16زمان تحويل دومين پروژه-A)           4  (

 2+ امتياز اولين پروژه4عدد 
)16(
)16(*4

A
B

−
−             (16-B)            Z= 

: نحوه محاسبه ارزيابي هزينه ساخت -7

هزينه ساخت هر پروژه                                                                            = 

رزشيابي  مي باشد و بقيه پروژه ها به تناسب ا15كمترين نسبت به دست آمده داراي امتياز 

خواهد شد 

در صورت نياز تيم ها مجازند وسايل اندازه گيري وسايل براده برداري و يا هر نوع جيگ -9

.وفيكسچربا خود به همراه بياورند

جمله بند دو در صفحه مشخصات فني پروژه به شكل زير اصالح شود ) الف -10

 . در شرايط عادي در نظر گرفته شودkg/30وزن جسم براي باالبر 

:نكات ذيل تحت عنوان تبصره به صفحه مشخصات فني پروژه اضافه گردد ) ب

:تبصره 

بار گذاري به صورت دستي خواهد بود -1

باالبر مجهز به سيستم قطع كن در ابتدا و انتهاي كورس خواهد بود -2

.از سيستم هيدروليك و پنوماتيك در پروژه استفاده نمي شود -3

.ابي داخل پرانتز به شكل زير اصالح شود در بند چهار صفحه ي ارزشي)ج 

)شرايط ويژه براي تست سازه  (

پروژهبراي هر م شدههزينه تما

ميزان درصد اجراي پروژه مطابق با نقشه
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ارزشيابي
10دقت قطعات ساخته شده

8ساخت و تكميل طبق نقشه صحت و دقت قطعات پروژه

رعايت نكات ايمني و اصول 

صحيح انجام كار
5

4 سازه اصول صحيح مونتاژصحت و دقت مونتاژ سازه

بخش مكانيك 1

32%

5قابليت دمونتاژ پروژه
تست عملكرد مكانيكي پروژه 

)بدون بار (
3

3تست عملكرد سيستم برقي پروژه
10تست پروژه بابار در شرايط عادي

تست پروژه2

20%
4تست پروژه با بار در شرايط ويژه

ارائه طرح و نقشه سازه توسط 

رم افزار ن
10

5ارائه محاسبات فني مربوط
3ارائه جدول بر آورد هزينه پروژه

بخش مستندات پروژه3

20%

2ارائه كاتالوگ و راهنماي استفاده
6مدت زمان اجراي پروژه

3نو آوري در طرح
2ظرافت پروژه زيبايي طرح

2زيبايي

تحليل پروژه تكميل شده4

28%

15هزينه ساخت 


