گزارش برگزاری یازدهمین دوره مسابقات کمیکار
پس از عقد تفاهم نامه بنیاد نخبگان استان مازندران و دانشگاه مازندران با انجمن مهندسی شیمی ایران جهت
برگزاری یازدهمین دوره مسابقات ملی کمیکار در تاریخ  3و  4اسفند ماه ،تیم اجرایی به صورت رسمی فعالیت
خود را از تاریخ یکم دی ماه آغاز کرد .در مهلت ثبت نام اولیه تعداد  55تیم ثبت نام کرده که پس از مراحل ثبت
نام ثانویه و داوری اولیه تیم ها تعداد 37تیم مجوز حضور در مسابقات را اخذ نمودند .در روز مسابقات نیز تعداد
 34تیم در محل مسابقات اعالم آمادگی کردند.

اسامی تیم های شرکت کننده در دوره یازدهم :
 - Persian Gulfشهید نوروزی  - MSP - Mgenius -سیلورادو  -ققنوس  -آریا  - INFINITY -آپادانا -
 - Green Motion - Q.I.E.Tکلهر  -زاپانا  -برسام  -جابراین حیان  - Pasteur -شیمیدانان جوان -
 – Monsterپاکرول  -آینده سبز  -هیوا  -کاتالیست  -اسپاد  -پیشتازان علم و فناوری - Ug1 s Class -
 - Mokingbirdآوانگارد  -فراهین  - PT car -ناوک Green tech - F.A Top - Epic Engineers -
اوختای – ترنادو

روز اول مسابقات :
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و بازدید مسئولین مدعو استانی و شهرستان از غرفه تمامی تیم های مسابقات،
مراحل داوری تیم ها شروع شد .نمایندگان تیم های شرکت کننده به همراه ماشین های خود در محل سالن داوری
حضور یافته و گزارشی کوتاه از عملکرد ماشین خود ارائه دادند .پس از این مرحله نیز شرکت کنندگان برای قلق
گیری و بازدید از سالن مسابقات وارد سالن حضرت قائم ،سالن اصلی مسابقات شدند و ماشین های خود را تحت
آخرین آزمون پیش از مسابقات قراردادند .در این میان نیز قرعه کشی ترتیب حضور تیم ها در بخش اول عملکرد
نیز انجام شد.
روز دوم مسابقات :
پس از صرف صبحانه تیم ها در سالن حضرت قائم حضور پیدا کردند و پس از برگزاری قرعه کشی ،متراژ  13متر
برای بخش عملکرد تعیین شد .بخش اول عملکرد از ساعت  9صبح الی  12:30دقیقه برگزار شد .پس از نماز و

صرف ناهار بخش دوم عملکرد آغاز شد .در این میان ثبت نام تیم های شرکت کننده جهت حضور در لیگ آزاد
صورت پذیرفت .تیم های شرکت کننده در این بخش نیز پس از دو بار حضور در زمین مسابقات به کار خود در این
دوره پایان دادند.

پس از مراحل داوری نهایی و بررسی تیم ها رده بندی نهایی تیم های شرکت کننده اعالم شد .که به شرح ذیل
می باشد:
نتایج نهایی یازدهمین دوره مسابقات ملی کمیکار ایران :
✅ لیگ عملکرد
مقام اول  persian gulf :دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مقام دوم  :تیم شهید نوروزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مقام سوم  :تیم  m-geniusدانشگاه آزاد آبادان
✅ لیگ آزاد
مقام اول  :تیم  monsterدانشگاه ازاد واحد رباط کریم
مقام دوم تیم اختای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
✅ پوستر
مقام اول  :تیم پاکرول دانشگاه اصفهان
مقام دوم  :تیم کاتالیست دانشگاه گلستان
مقام سوم  :تیم ققنوس دانشگاه شهید باهنر کرمان
✅ ایده برتر  :تیم آوانگارد دانشگاه الزهرا

