شرایط پذیرش و برگزاری نهمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
 – 1اعضای تیم ها می توانند از دانشگاه ها  ،مدارس و مراکز مختلف باشند .

 – 2هر نفر تنها حق عضویت در یک تیم را دارد.
 – 3تعداد مقام های هر دانشگاه یا پژوهشسرا در هر گرایش محدود نمیباشد اما تنها به باالترین مقام هر تیم رتبه تعلق خواهد گرفت.
 – 4معرفی استاد راهنما و حضور ایشان الزامی نمی باشد.
 – 5شرکت دانش آموزان در کلیه ی گرایشهای مسابقه بالمانع می باشد .
 – 6دانشآموزانی که در گرایش ستون فشاری دانش آموزی شرکت مینمایند ،حتما باید در محل مسابقات برای بارگذاری سازه ها حضور داشته
باشند و تنها میتوانند از یک نفر استاد راهنما به جز استاد خود برای بارگذاری کمک بگیرند  .برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت ،تنها یک استاد
راهنما میتواند در کنار دستگاه حضور داشته باشد.
 – 7تیم های دانشجویی تنها میتوانند از دو نفر به عنوان کمک عالوه بر اعضای تیم در هنگام بارگذاری استفاده نمایند .
 – 8تمامی تیم ها موظف به حضور در سالن در هنگام برگزاری مسابقات میباشند و مطابق با قرعه کشی هیئت داوران برای بارگذاری فراخوانده
میشوند  .عدم حضور آنها به هر دلیلی که مورد تایید کمیته علمی مسابقات قرار نگیرد منجر به حذف خواهد شد .
 - 9پذیرش سازه ها از ساعت  16الی  22روز دوشنبه سوم دی ماه  1397خواهد بود و به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردید .
 – 10اصل فیش واریزی یا فتوکپی آن حتما باید توسط سرپرست تیم به مسئول پذیرش مسابقات تحویل داده شود ،در غیر اینصورت پذیرش
انجام نخواهد شد .
 – 11تیم هایی که فیش واریزی آنها برای تاریخ  29آذر ماه به بعد باشد ،از بیست درصد تخفیف ثبت نام محروم میشوند و باید مابقی هزینه را
پرداخت نمایند .


آدرس محل مسابقات  :شهرک غرب  .بلوار شهید فالحی  .شهید فالحی  . 4موسسه آموزش عالی خاوران .



تلفن های ضروری :

 09370796437مهندس علیرضا جاودانیان – دبیر دانشجویی مسابقات
 09365453226مهندس جواد پاکدامن – کارشناس اجرایی مسابقات
 09037313554مهندس سعید ساالری – معاون اجرایی مسابقات
 09039821889محمد نقی پور – معاون اجرایی مسابقات

روابط عمومی مسابقات

