شیًَُاهِ اجزایی اٍلیي دٍرُ جشٌَارُ استاًی هَشکّای آبی-بادی

ٍیژُ کلیِ داًشآهَساى هقطع راٌّوایی ٍ دبیزستاى ٍ اعضاء کاًَىّا
ضٌاسٌاهِ ّوایص ػلوی – تفشیحی هَشکّای آبی-بادی

ًام ٍ ًَع ّوایش

(ساخت هَضکّای آتی)( ،ػلوی – تفشیحی)

سهاى اجزای ّوایش

ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ

ساعت اجزای ّوایش

 12الی 14

هکاى اجزای ّوایش

(هشکض استؼذادّای دسخطاى ػالهِ حلی هالسد)

مرحله  :1تطکیل تین داًصآهَصی
ّ-1ش تین ضاهل سِ ًفش تَدُ ٍ ّش تین تشای خَد یک ًام اًتخاب ًوایذ( .تِ تین ّای کنتش یا تیطتش اص سِ ًفش تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ)
-2هحذٍدیت اًتخاب گشٍُ دس تیي پایِّای هختلف ٍجَد ًذاسد (ٍیژُ داًصآهَصاى) .یؼٌی یک داًص آهَص دٍم ساٌّوایی هیتَاًذ تا داًص-
آهَص سَم ساٌّوایی تطکیل تین دّذّ ٍ .ویي طَس تشای همطغ هتَسطِ)
ّ-3ش تین پس اص هطخص کشدى اػضای تین خَد ٍ سش گشٍُ  ،فشم ثثت ًام سا اص دتیشخاًِ ٍاحذ پژٍّص ٍ تحمیمات هشکض َّضوٌذ پشٍسش
استؼذادّای دسخطاى ػالهِ حلی هالسد تحَیل تگیشد ٍ هَاسد خَاستِ ضذُ سا تکویل ًوایذ.
 -4آصهایص پشتاب هَضک دس دٍ صاٍیِ (افك–  45دسجِ) اًجام خَاّذ گشفت.
 -5دس صَستی کِ هَضک تؼذ اص ّش تاس آصهایص ،غیش لاتل پشتاب تاضذ گشٍُ هیتَاًذ اص یک هَضک رخیشُ (هطاتِ یا غیش هطاتِ لثلی) تمیِ
هساتمِ سا اداهِ دّذ .دس غیش ایي صَست اهتیاص آى گشٍُ ،فمط تا ّنا ى جا هحاسثِ خَاّذ ضذ.
ّ -6ش تین هی تَاًذ دس خاسج اص ٍلت هساتمِ تشای خَد یک سکَی پشتاب تساصد ٍ دس هساتمِ اص آى استفادُ کٌذ ٍ  50اهتیاص ٍیژُ دسیافت
کٌذ لاتل رکش است پشتاب اٍل توام گشٍُّا تا سکَی آهادُ جطٌَاسُ خَاّذ تَد.
 -7ساصُّای طشاحی ضذُ حذاکثش دٍّفتِ لثل اص سٍص هساتمِ تایستی تِ دتیشخاًِ ایي هشکض تحَیل ًوایٌذ.

مرحله  : 2هْلت ثثت ًام
هْلت تحَیل فشمّای ثثت ًاهی تا پایاى صهاى اداسی سٍص دٍضٌثِ هَسخِ  1391 /10/23هی تاضذ .اص تین ّایی کِ تا یک سٍص تأخیش ثثت
ًام کٌٌذ  30000تَهاى دسیافت خَاّذ ضذ ٍ .تین ّایی کِ تا دٍ سٍص تأخیش ثثت ًام کٌٌذ  50000تَهاى دسیافت خَاّذ ضذ ٍ .تؼذ اص
آى ثثت ًاهی صَست ًخَاّذ گشفت.

مرحله  : 3صهاى ٍ هحل تشگضاسی
ّوایص ػلوی – تفشیحی ساخت هَضک ّای آتی – تادی دس اٍاسط اسفٌذ هاُ تشگضاس خَاّذ گشدیذ .سٍص ٍ تاسیخ اجشا اص طشیك سایت
هتؼالثاً تِ اطالع خَاّذ سسیذ.

مرحله ً : 4حَُ تشگضاسی ّوایص
ّش تین تا تَجِ تِ صالحدیذ ( سکَی پشتاب ٍ تطشی خالی پالستیکی ٍ پوپ َّا ٍ چسة ٍ  ٍ )......تا تَجِ تِ صهاى هحذٍد (دٍّفتِ لثل اص
سٍص هساتمِ)  ،تایذ تا تِ کاسگیشی خلّالیت ٍ هطَست ّن گشٍّیّای خَد هَضک آتی خَد سا ساختِ ٍ جلَی دیذ اساتیذ داٍساى ٍ تا کسة
اجاصُ اص ایطاى ساصُ خَد سا آصهایص ًوایذ .تذیي ًحَُ اتذا هخضى هَضک تِ هیضاى الصم اص آب پش ضذُ سپس تش سٍی لَلِ سکَ لشاس گشفتِ ٍ
ضاهي تاد سکَ آصاد ضذُ تا تا فطاس ًاگْاًی تاد هَضک پشتاب ضَد
هخضى فطاس جْت ضلیک هَضک تایستی حذاقل تحول  8تاس فطاس سا داضتِ تاضذ ٍ لطش لَلِ اتصالی تشای پش کشدى هخضى  2/5هیتاضذ.
( لطش دّاًِ یک تطشی ًَضاتِ خاًَادُ یا هطاتِ آى) .گشٍُ هیتَاًذ دس حذ هجاص هیضاى فطاس هخضى سا تؼییي کٌذ.
استفادُ اص ّش گًَِ هَاد هحتشلِ ٍ خطشساص هوٌَع هیتاضذ ٍ ایجاد اختالل ٍ تیًظوی تَسط ّش یک اص اػضاء گشٍُ تِ حزف تین هی-
اًجاهذ.
هیضاى آب هَسد ًیاص هخضى تَسط گشٍُ تؼییي ضذُ ٍ استفادُ اص ّش ًَع هایغ تجض آب هوٌَع هیتاضذ ّوچٌیي حذاکثش ٍصى هجاص ساصُ 3
کیلَگشم هیتاضذ.
اػضاء کاًَى فشٌّگیّا  ،پایگاُّا هیتَاًٌذ تا داضتي هؼشفیًاهِ اص ًْاد هزکَس دس ایي ّوایص ضشکت ًوایٌذ.
تزکشّ :1ش تین هیتَاًذ ّش ًَع ٍسیلِای دس جْت سَْلت پشتاب ٍ هَسد ًیاص هساتمِ تصَست هٌطمی ٍ هتؼاسف دس هساتمِ حاضش کٌذ.
ستمِ ساُ ًوا اجاصُ ّوشاّی تِ پای سکَ سا
تزکش :2تیویّا هیتَاًذ اص ساٌّوایی دیگشاى جْت ساخت هَضک استفادُ کيىد اها دس صهاى م ا
ًذاسد .
تزکش :3آٍسدى تلفي ّوشاُ ٍ هاضیي حساب هوٌَع هی تاضذ.
داًصآهَصاى ٍ افشاد ػاللِهٌذ تِ ساخت ساصُ هیتَاًٌذ تا هشاجؼِ تِ کاسگاُ هشکض ،آلای ضْاتی اص ساٌّواییّای الصم استفادُ ًوَدُ ٍ یا تا
ضواسُ تلفي 09364150097تواس حاصل ًوایٌذ.
ػذم سػایت ّشیک اص ضشایط هساتمِ اص اهتیاص هٌفی تا حزف تین تِ ّوشاُ خَاّذ تَد.

مرحله  : 5اًتخاب تین ّای تشتش
خلّاقیت ٍ ابتکار ،سیبایی ،ارتفاع هَشک اس سطح سهیي ،بُزد ٍ هسافت طی شدُ  ،پایداری ٍ ًحَُ فزٍد اص هَاسدی ّستٌذ کِ
تین ّای ضشکت کٌٌذُ دس طی ساخت ساصُ هَضکی تایذ دس ًظش تگیشًذ.

مرحله  :6هؼیاسّای اسصضیاتی
ساصُ
تِ چْاس تین تشگضیذُ کِ تیطتشیي اهتیاص سا کسة ًنایٌذ  ،کاست اهتیاص (ّذیِ ًمذی) اّذا خَاّذ ضذ.
تاصدیذ تشای ػوَم ٍ خاًَادُ داًصآهَصاى آصاد هیتاضذ.

تذکز هْن ّ :ز تین باید کیسِ سبالِ بشرگی داشتِ باشد تا در پایاى ّوایش سبالِ ّای خَد را جوعآٍری ًواید.
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