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  شيوه نامه اجرايي مسابقات مجازي دومينو

  
  تحقيقات و فناوري ،دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم

 معاونت دانشجويي مركز مشاوره دانشگاه تهران

  روان كانون دانشجويي همياران سالمت
  هاي همگانيكميته دومينو فدراسيون ورزش

  99پاييز 
  

 
حضور  بنا به تصميمات اتخاذ شده مبني بر عدم در كشور و نيزكرونا  شرايط كنوني و شيوع ويروسبا توجه به 

  .شودميبرگزار طبق آيين نامه پيوست  دومينومجازي مسابقات ، ي كشورهادانشجويان در دانشگاه
  

 

 
 كنندگان: شركت  

 در اين مسابقات توانند مي تحقيقات و فناوري ،هاي وزارت علومدانشجويان مشغول به تحصيل در هر يك از دانشگاه
 شركت كنند.

 باشدنفر مي 4 حداكثر تعداد اعضاي هر تيمو باشد مسابقات تاپلينگ به صورت تيمي مي. 

  با توجه به ارسال دومينو از سوي برگزاركننده براي شركت كنندگان، ضرورت دارد تمامي اعضاي تيم در يك شهر
 .باشد)ميمينو تنها در يك شهر برعهده برگزار كننده هاي دومين مهرهأدر غير اين صورت ت(سكونت داشته باشند

 اعضاي تيم ميد.نباش تحقيقات و فناوري ،زيرمجموعه وزارت علوم توانند از دانشگاه هاي مختلف 

 نيز ، استكينگ و ركورد توانند به صورت انفرادي در مسابقات تاورافراد شركت كننده در مسابقات تيمي تاپلينگ مي
   شركت كنند.

 
 

 دانشجوئي در اين  و رعايت شئونات ، فرهنگيحفظ سالمت اخالقي، اجتماعي دانشجويان عزيز
 .بسيار ضروري استكنندگان از سوي شركت سابقاتم
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  انواع چيدمان دومينو:
  
 ها گيرند و با ضربه به اولين مهره، مهرهها پشت سر هم بر روي سطوح قرار ميدر اين چيدمان، مهره: تاپلينگ

هاي مختلفي براي اين نوع چيدمان وجود دارد. براي ايجاد تنوع در اين شوند كه روشر هم واژگون ميپشت س
  هاي الكتريكي و مكانيكي استفاده نمود. ها و مكانيزمتوان از افكتنوع چيدمان مي

 ابيده در اين نوع چيدمان بايد تالش شود بر روي يك مهره عمودي، بيشترين مهره به صورت خو :استكينگ
 چيده شود.

 ها بر روي دو پايه افقي چيده شود، به طوري كه در اين نوع چيدمان بايد تالش شود بلندترين ارتفاع مهره :تاور
 در هر طبقه تنها دو مهره افقي قرار گيرد.

  : در زمان محدود بيشترين تعداد چيدمان.سرعتي
  شترين تعداد چيدمان بدون در نظر گرفتن زمان.يباستقامت: 

 
  مسابقاتشيوه اجراي: 

  (آيين نامه مسابقات مجازي)شودبرگزار ميكميته دومينو مسابقات براساس قوانين و مقررات رسمي. 

 درو فناوري  تحقيقات ،زير مجموعه وزارت علوم دانشگاهبا مراجعه به هاي شركت كننده پس از ثبت نام تيم 
 كنند.قطعه دومينو دريافت مي 1000تعداد  شهر خود

 پس از  ستباييكنندگان مشركت ،يبهداشت هايپروتكل تيكرونا و رعا روسياز انتقال و يريشگيمنظور پ به
 .نديها نماآن و سپس استفاده از اقدام به شستشو نويدوم يهامهره افتيدر

 ها و اطالعات كافي جهتآموزشاز طريق كارگاه آنالين  و دريافت دومينوها شركت كنندگان پس از ثبت نام 
 كنند.حضور در مسابقات را دريافت مي

  و با توجه به يد نمامياقدام به چيدمان طرح موردنظر خود  ،هاي الزماعضاي گروه پس از دريافت آموزش
 .نمايدمستندات الزم از جمله فيلم و عكس تهيه مي نظر داوران ارهاي موردمعي

 )گيرد و چگونگي باشد كه در اختيار سرگروه تيم قرار ميقطعه) مي 1000تعداد دومينوهاي دريافتي هر گروه
 باشد.هاي دومينو به منظور چينش توسط اعضاي گروه بر عهده سرگروه تيم ميمديريت مهره

 شود.آيين نامه برگزاري مسابقات پس از ثبت نام و حضور در كارگاه براي شركت كنندگان ارسال مي 

 هزار تومان جهت  100باشد و مبلغ يك ميليون ريال معادل گان ميالزم به ذكر است شركت در مسابقات راي
شود كه اين مبلغ پس از حضور تيم در مسابقات بازگشت داده تضمين حضور از شركت كنندگان دريافت مي

 خواهد شد.

 توانند با كارشناسان كميته دومينو در ارتباط باشند.كنندگان ميدر تمام مراحل اجرا شركت 

 ها و ارسال طرح از هاي دريافت مهرههاي اعالم شده از سوي تيم اجرايي در هريك از بخشنتوجه به زما
 اهميت بااليي برخوردار است.



3 
 

 توانند به جهت تشكيل تيم، دانشجويان ميبا ساير دانشجويان  هر يك از شركت كنندگان درصورت عدم ارتباط
ساير افراد از شهر مورد نظر پس از اتمام مهلت ثبت  صورت انفرادي پيش ثبت نام انجام داده و در صورت حضور

 در قالب يك تيم در مسابقات حضور به عمل رسانند.پس از معرفي به يكديگر نام 

  داوري مستندات ارسال شده در دو بخش فني (بنابر فرم داوري) و بخش توليد محتوا (متناسب با موضوع
 شود.) انجام ميو فرم داوري مسابقات

 رسالي مورد نياز جهت داوري در آيين نامه مسابقات مجازي دومينو كه پس از كارگاه آموزشي در مستندات ا
 شود.ميگيرد با جزييات كامل اعالم كنندگان قرار مياختيار شركت

 به شركت در مسابقات هرچه سريع تر ثبت نام مند ه با توجه به محدوديت ثبت نام ضروريست تيم هاي عالق
 هند.خود را انجام د

  
 ي ثبت نام:نحوه 

  :مراجعه به سايت مركز مشاوره دانشگاه تهران به آدرسhttps://counseling.ut.ac.ir 

 .دانلود فايل ثبت نام قرار گرفته بر روي سايت و تكميل فرم مورد نظر 

 ره حساب:ل جهت تضمين حضور به شماواريز مبلغ يك ميليون ريا 

  به نام فاطمه به جامه   6037997584320122

  به آدرس ايميل: ثبت نام تكميل شده ارسال فايلsalamatravan@ut.ac.ir  

  
 :جوايز 

 


          :هاي برتر توليد محتوايم ت
  ميليون ريال 8اول: 
  ميليون ريال 6دوم: 
  يون ريالميل 4 سوم:

  ميليون ريال 4 چهارم:
  ميليون ريال 4 پنجم:

 ت
 يم هاي برتر فني:ت

  ميليون ريال 8اول: 
  ميليون ريال 6دوم: 
  ميليون ريال 4 سوم:

  ميليون ريال 4 چهارم:
   ريال ميليون 4:  پنجم

  
  باشد.هزار ريال در هر آيتم مي 500دي مبلغ اجوايز نفرات برتر بخش انفر

  
  

  تماس حاصل نماييد. 09199676853ت بيشتر با شماره كسب اطالعا جهت 


