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آئیه وامه اجرایی مسابقات
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آئیي ًاهِ اجرایی قَاًیي برگساری داٍری ٍ فٌی هسابقات اساللَم
فسضاسیٛٔ ٖٛتٛضسٛاضی  ٚاتٔٛجیّطا٘ی ثٙٔ ٝظٛض رصة ػاللٕٙساٖ ث ٝضضت ٝاسالِ ْٛزض ٘ظط زاضز زض سبَ ربضی
ٔسبثمبتی ضا ثطاثط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات شیُ زض سغح وطٛض ثطٌعاض ٕ٘بیس  ٚثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض لٛا٘یٗ ثطٌعاضی
ٔسبثمبت ،ضطایظ حجت ٘بْ ،والس ثٙسی ٔسبثمبت ،زاٚضی  ،عطاحی  ٚایٕٙی ،فٙی  ،ضإٙٞبیی  ٚارطای ٔسبثمٝ
 ،رّس ٝتٛریٟی ،ثطٌعاضی ٔسبثم ٚ ٝغیط ٜضا تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٜاست و ٝث ٝاعالع ػاللٕٙساٖ ٔی ضسب٘س.
 -1فسضاسیٛٔ ٖٛتٛضسٛاضی  ٚاتٔٛجیّطا٘ی ایٗ حك ضا ثطای ذٛز ٔحفٛػ ٔی زاضز و ٝزض ٞط ظٔب٘ی ایٗ
آئیٗ ٘بٔ ٝضا تغییط زٞس ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛتغییط  ٚضٕیٕ ٝزض آئیٗ ٘بٔ ٝرسیس  ٚتزسیس٘ظط ضس ٜضا ٔٙتطط
ذٛاٞس وطز .تغییطات اظ تبضید ا٘تطبض آئیٗ ٘بٔ ٝلبثُ ارطا است.
 -2سٛاالت زض ذػٛظ ایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝثبیس ٔستمیٕبً ث ٝزفتط فسضاسی ٚ ٖٛوٕیتٔ ٝطثٛع ٝاضسبَ ضٛز.
 -3ایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝتٛسظ وٕیت ٝاسالِ ْٛفسضاسی ٖٛثطای وٕه  ٚازاض ٜوطزٖ ٔٙظٓ ٔسبثمبت ثطای ایٕٙی
ثیطتط وٕیت ٝثطٌعاضی زاٚضی  ٚضطوت وٙٙسٌبٖ  ٚتٕبضبچیبٖ تػٛیت ٌطزیس ٜاست.
 -4ضطوت وٙٙس ٜزض ٔسبثمٔ ٝسئ َٛوبُٔ ٔغبثمت ذٛزض ٚثب لٛا٘یٗ ربضی وطٛض زض ربزٞ ٜبی ػٕٔٛی
ٔی ثبضس.
 -5ضطوت وٙٙسٌبٖ ثب ضطوت زض ٔسبثمبت تٛافك زاض٘س و ٝث ٝایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝػُٕ  ٚث ٝتٕبٔی ثٙسٞب ٚ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝػُٕ ٕ٘بیٙس .زض غٛضت ػُٕ ٕ٘ٛٙزٖ ثسٞ ٖٚیچ ػصض  ٚثٟب٘ ٝای اظ
زٚض ٔسبثمبت حصف ٔی ٌطز٘س.
 -6تٕبْ ضطوت وٙٙسٌبٖ ٔٛافمت وطز٘س و : ٝتػٕیٕبت ٔسئِٛیٗ فسضاسی ٖٛغیطلبثُ ضىبیت است.
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ٔسبثمبت اسالِ ْٛرعء ٔسبثمبت ضسٕی ٘ FIAجٛز ٚ ٜزض اغّت وطٛضٞبی رٟبٖ ث ٝغٛضت ِٛوبَ ٔ ٚحّی
ثطٌعاض ٔی ضٛز ٔ ٚسبثمبتی و ٝزض حبَ حبضط تٛسظ فسضاسیٛٔ ٖٛتٛضسٛاضی  ٚاتٔٛجیّطا٘ی ثطٌعاض ٔی ٌطزز،
تّفیمی اظ ٔسبثمبت اسالِ ٚ ْٛریٓ وب٘ب  ٚس ِٛٛاسالِ ْٛاست و ٝزض آٖ اظ ز٘س ٜػمت  ٚپبضن  ٚغیط ٜاستفبزٜ
ٔی ٌطزز.
ٔ سبثمبت اسالِ ٚ ْٛریٓ وب٘ب یىی اظ ا٘ٛاع ٔسبثمبت ٔٛتٛض اسپطت است  .زض ایٗ ٘ٛع اظ ٔسبثم ٝثط ایٕٙی ٚ
ٟٔبضتٟبی وٙتطِی فطزی تأویس ٔی ضٛز .زض ٔسبثمبت اسالِ ْٛث ٝربی ایٙى ٝچٙسیٗ ٔبضیٗ ٕٞعٔبٖ زض یه
ٔسیط ثب  ٓٞضلبثت وٙٙس ضا٘ٙسٌبٖ ث ٝعٛض ا٘فطازی ثب ػجٛض اظ ٔسیطی و ٝثیٗ پبیّٟ٘ٛب ٔ ٚسیطٞبی ٔرتّف ٚ
پیچیس ٜزیٍط ٔطرع ضس ٜاست ثطای وست وٕتطیٗ ظٔبٖ ثب  ٓٞضلبثت ٔی ٕ٘بیٙس .زض ٔسبثمبت اسالِْٛ
ثیطتط ثط ضٚی ٙٞسِی ًٙذٛزضٟٔ ٚبضتٟبی ضا٘ٙس ٜتأویس ٔی ضٛز تب ثط لسضت  ٚحزٓ اتٔٛجیُ  ٚثٕٞ ٝیٗ
زالیُ لٛا٘یٗ اسالِٔ ْٛؼٕٛالً اربظ ٜضطوت وطزٖ ٞط ٘ٛع اتٔٛجیّی اظ ٔسِٟبی ٔؼِٕٛی  ٚضؼیف ضٟطی تب
اتٔٛجیّٟبی ٔرػٛظ ٔسبثمبت  ٚتمٛیت ضس ٜضا ٔی زٞس .سطػت زض ایٗ ٘ٛع اظ ٔسبثمبت اظ اوخط ضضتٞ ٝبی
ٔٛتٛض اسپطت وٕتط است  ،أب سغح فؼبِیت ضا٘ٙسٔ ،ٜیعاٖ چطذص فطٔبٖ زض زلیمٔ ٝی تٛا٘س حتی اظ
ٔسبثمبت فطٔ َٛیه  ٓٞثیطتط ثبضس و ٝایٗ ٔٛضٛع ث٘ ٝح ٜٛچیسٔبٖ ٔسیط ٔ ٓٞطثٛط است .ظٔبٖ ٔسبثمبت
اسالِٔ ْٛؼٕٛالً یه تب س ٝزلیم ٝثٛزٚ ٜزض ثؼضی اظ ٔسبثمبت ٔی ضٛز و ٝثیطتط  ٚیب وٕتط ثبضس .سطػت زض
ایٗ ٔسبثمبت ث٘ ٝسضت اظ غس ویّٔٛتط زض سبػت تزبٚظ ٔی وٙس .ثطٌعاضی ٔسبثمبت اسالِ ْٛػال ٜٚثط ثبال ثطزٖ
سغح ثطٌعاضی ٔسبثمبت زاذّی ثط افعایص ٟٔبضتٟبی وٙتطِی ضا٘ٙسٌبٖ تأحیط ثسعایی زاضز  ٚزض ٚالغ ٚضٚزی
ٔسبثمبت اتٔٛجیّطا٘ی رٟت ضطوت زض ٔسبثمبت زیٍط ٘یع ٔی ثبضٙس .ث ٝزِیُ استٟالن پبئیٗ ٚوٓ ذغط ثٛزٖ
ایٗ ضضت ٝزض ثرص ٍٕٞب٘ی ثسیبض ٔٛضز تٛر ٝثٛز ٚ ٜػاللٕٙساٖ ثسیبضی زاضز.
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ٔسبثمبت اسالِٔ ْٛؼٕٛالً زض فضبٞبی ٔحػٛض ثب اثؼبزی ٕٞب٘ٙس پبضویٍٟٙبی ثالاستفبز ٚ ٜثب٘س فطٚزٌبٞ ٜبی
ٔتطٚو ، ٝپیست ٞبی اتٔٛجیّطا٘ی  ٚوبضتی ًٙثطٌعاض ٔی ضٛزٔ .ؼٕٛالً رٟت ثبال ثطزٖ سغح ضا٘ٙسٌی ثطای ٞط
ٔسبثمٔ ٝسیط رسیسی عطاحی ٔی ٌطزز و ٝثب ٔسیط لجّی ٔتفبٚت ثبضس ٕٞ ٚچٙیٗ آضٙبیی ضطوت وٙٙسٌبٖ
ثب تىٙیىٟبی ٔتؼسز اتٔٛجیّطا٘ی ٔی ثبضس ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ الظْ است و ٝضا٘ٙسٌبٖ لجُ اظ ٞط ٔسبثم ٝثب ٔسیط
آضٙب ض٘ٛس  ٚزض اغّت ٔٛاضز ضا٘ٙسٌبٖ لجُ اظ ضطٚع ٔسبثمٔ ٝسیط ضا پیبزٔ ٜی پیٕبیٙس  ٚاستطاتژی ذٛز ضا
ثطای ػجٛض اظ ٔسیطٞبی ٔرتّف ٔطرع ٔی ٕ٘بیٙس.
هقررات تکویلی ٍ آگْی هسابقِ:
ٔ -1مطضات تىٕیّی اظ عطیك سبیت ضسٕی فسضاسیٛٔ ٖٛتٛضسٛاضی  ٚاتٔٛجیّطا٘ی ث ٝاعالع ضطوت
وٙٙسٌبٖ ذٛاٞس ضسیس.
 -2تمٛیٓ ٔسبثم ٝلجُ ا ظ سبَ رسیس اضائ ٝذٛاٞس ٌطزیس و ٝعجك تمٛیٓ ٔسبثمبت تب پبیبٖ سبَ ا٘زبْ
ذٛاٞس پصیطفت  ٚچٙب٘چ ٝتغییطی ا٘زبْ پصیطز حساوخط ظطف ٔست یه ٞفت ٝلجُ اظ تبضید ٔسبثم ٝاظ
عطیك سبیت ٔ ٚىبتجبت ثٞ ٝیئت ٞبی استبٖ غٛضت ذٛاٞس ٌطفت  ٚتبضید ٔ ٚىبٖ ٔسبثم ٝثؼسی
ٔتؼبلجبً اػالْ ٔی ٌطزز.
حضَر در هسابقات
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ زالیُ رصاثیت ٔسبثمبت اسالِ ْٛایٗ است و ٝاظ ٔسیطی وٓ ٞعی ٚ ٝٙوٓ ذغط ٔی تٛاٖ
ٚاضز ز٘یبی ٔٛتٛض اسپطت ضس  ٚاظ آٖ ِصت ثطز احتٕبَ آسیت زیسٖ ٔبضیٗ  ٚثطذٛضز اتٔٛجیّٟب ثب یىسیٍط زض
ٔسبثمبت اسالِ ْٛثسیبض وٓ است  ٚث ٝذبعط سطػت وٕی و ٝاتٔٛجیّٟب ٍٙٞبْ ػجٛض اظ ٔسیط زاض٘س حٛازث
ثسیبض وٕتطی ٘سجت ث ٝسبیط ٔسبثمبت زض اسالِ ْٛضخ ٔی زٞس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثسیبضی اظ وسب٘ی وٝ
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ٔطتبق حضٛض زض ٔسبثمبت اسالِٞ ْٛستٙس ضا٘ٙسٌبٖ آٔبتٛض ضٟطی ٔی ثبضٙس .اِجت ٝزض ٔیبٖ آٟ٘ب ضا٘ٙسٌبٖ
ثسیب ض حطف ٝای ٚرٛز زاض٘س و ٝفمظ اِٛٚیت ضا ضطوت زض ٔسبثمبت اسالِٔ ْٛی زا٘ٙس  ٚاظ ضطوت زض ایٗ
ٔسبثمبت ِصت ٔی ثط٘س.
قَاًیي برگساری هسابقات
 -1استفبز ٜاظ وال ٜایٕٙی ثب ثٙس  ٚلفُ سبِٓ  ٚػّٕىطز غحیح  ٚوپس َٛآتص ٘طب٘ی استب٘ساضز ٛٔ ٚضز
تأییس وٕیت ٝفٙی اِعأی است.
 -2ذٛزضٛٔ ٚضز استفبز ٜزض ٔسبثم ٝثبیس ٔٛضز تأییس وٕیت ٝفٙی ثٛزٔ ٚ ٜزٟع ث ٝوٕطثٙس ایٕٙی ثب
ػّٕىطز غحیح  ٚالستیه  ٚسیستٓ تؼّیك ٔٛضز تأییس وٕیت ٝفٙی ثبضس.
 -3ضطوت وٙٙسٌبٖ ٔٛظفٙس لجُ اظ ثطٌعاضی ٔسبثمٔ ٝزٛظ ضا٘ٙسٌی زض آٖ ٔسبثم ٝضا اظ وٕیت ٝثطٌعاضی
زضیبفت ٕ٘بیٙس  ٚآٖ ضا زض تٕبْ ٔطاحُ ٔسبثمٕٞ ٝطا ٜذٛز زاضت ٝثبضٙس.
٘ -4بزیسٌ ٜطفتٗ لٛا٘یٗ ٔسبثم ٝتٛسظ ضطوت وٙٙسٌبٖ زض ٞط ٔطحّ ٝاظ ثطٌعاضی ٔسبثم ٝاظ حجت ٘بْ تب
پبیبٖ اػالْ ٘تبیذ ثبػج اذطاد ضطوت وٙٙس ٜضس ٚ ٜوٕیت ٝا٘ضجبعی زض ٔٛضز فطز ذبعی تػٕیٓ
ٌیطی ذٛاٞس وطز.
 -5اػتطاؼ اظ عطف ضطوت وٙٙسٌبٖ ثٞ ٝط زِیّی ثبیس ث ٝغٛضت وتجی  ٚثٔ ٝسئ َٛوٕیت ٝاسالِ ْٛزازٜ
ضٛز  ٚاػتطاؼ ث ٝغٛضت ضفبٞی  ٚاٞب٘ت ثٔ ٝسئِٛیٗ وٕیت ٝاسالِ ْٛاػٓ اظ زاٚضی فٙی  ٚثطٌعاضی
 ٚثط ٓٞظزٖ ٘ظٓ ٔسبثمبت زض رّس ٝتٛریٟی ٕٞ ٚچٙیٗ زض حیٗ ثطٌعاضی ٔسبثمٔ ٝحط ْٚضسٖ
غس زضغس ضطوت وٙٙس ٜاظ ٔسبثم ٝضا ذٛاٞس زاضت  ٚضٕٙبً وٕیت ٝا٘ضجبعی تطىیُ  ٚتػٕیٓ ٌیطی
زلیك زض ٔٛضز ضرع ذبعی ٌطفت ٝذٛاٞس ضس .زض غٛضت ِع ْٚرطائٓ ٘مسی ٔ ٚحط ْٚضسٖ اظ
ٔسبثمبت ضا زض پی ذٛاٞس زاضت.
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 -6زض غٛضت ثطٚظ ضطایغی و ٝزض لٛا٘یٗ ثیبٖ ٘طس ٜثبضس ضطوت وٙٙسٌبٖ ٔٛظف ث ٝتجؼیت اظ
زستٛضات  ٚتػٕیٕبت تیٓ ثطٌعاضی ٔی ثبضٙس.
 -7لٛا٘یٗ ٔحّی ثط سبیط لٛا٘یٗ اِٛٚیت زاضت ٚ ٝتٕبْ ضطوت وٙٙسٌبٖ ثبیس اظ آٖ تجؼیت ٕ٘بیٙس.
ٞ -8ط ضطوت وٙٙس ٜفمظ زض یه والس ٔی تٛا٘س ضطوت ٕ٘بیس.
ٔ -9ی تٛاٖ ثب یه ذٛزض ٚز ٚضطوت وٙٙس ٜیب زض یه والس  ٚیب زض والس اغّی ذٛزض ٚ ٚیه والس
آظاز ضطوت ٕ٘ٛز.
-11چٙب٘چ ٝضطوت وٙٙس ٜای اظ ز ٚزٚض ٔسبثم ٝزض زٚض ا َٚذٛزض ٚضطوت وٙٙس ٜزچبض ٘مع فٙی ضٛز
و ٝزیٍط لبزض ث ٝازأٔ ٝسیط ٘جبضس ٔی تٛا٘س اظ ذٛزضٚیی و ٝزض ٕٞبٖ والس اظ ِحبػ حزٓ ٔٛتٛض
ثبضس ثب تأییس وٕیت ٝفٙی ثٔ ٝسبثم ٝزض زٚض ز ْٚازأ ٝزٞس  ٚچٙب٘چ ٝذٛزضٚئی زض زٚض ز ْٚزچبض
٘مع ضٛز تبیٓ ذٛز ضا اظ زست زازٕ٘ ٚ ٜی تٛا٘س ثب ذٛزضٚی زیٍطی ثٔ ٝسیط ازأ ٝزٞس.
-11زض ضطایظ ذبظ ث ٝضا٘ٙس ٜاربظ ٜزازٔ ٜی ضٛز و ٝاستبضت ٔزسز ٕ٘بیس .چٙب٘چ ٝزض ٔسیط ٔسبثمٝ
ارسبْ ذغط٘بن افتبز ٜثبضس  ٚیب زستٍب ٜتبیٍٕیطی ظٔبٖ زچبض ٔطىُ ضٛز  ،زض غٛضت تطریع
٘یبظ ث ٝاستبضت زٚثبض ٜتٛسظ پطچٓ لطٔع ث ٝضا٘ٙس ٜاعالع زازٔ ٜی ضٛز تب ثب ضإٙٞبیی ٔبضضبَ ث ٝذظ
ضطٚع ٔسبثمٞ ٝسایت ضٛز ٔ ٚسبثم ٝضا اظ ا َٚضطٚع وٙس.
کالس بٌدی
کالس بٌدی براساس حجن هَتَرهی باشد ٍ:در سال  6931هسابقات در پٌج کالس فَق برگسار هی
گردد
 -1والس تب  1511سی سی ثب٘ٛاٖ
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 -2والس تب  2111سی سی ثب٘ٛاٖ
 -3والس تب  1511سی سی آلبیبٖ
 -4والس تب  2111سی سی آلبیبٖ
 -5والس آظاز آلبیبٖ
جلسِ تَجیْی ٍ برگساری هسابقِ
ٔ -1سبثمٔ ٝغبثك تمٛیٓ اضائ ٝضس ٜثطٌعاض ٔی ٌطززٍٔ .ط زض ظٔب٘ی و ٝضطایظ ٛٞا ثب ٘ظط ٔسئِٛیٗ ثطای
ازأٔ ٝسبثم ٝثسیبض سرت  ٚثبػج ذسبضت ث ٝضطوت وٙٙسٌبٖ ضٛز ٕٞ ٚچٙیٗ زض غٛضتی وٝ
فسضاسی ٖٛاتٔٛجیّطا٘ی ٚ ٚظاضت ٚضظش  ٚرٛا٘بٖ ٔ ٚطارغ شی غالح زستٛض تٛلف ٔسبثم ٝزاز ٜضٛز
ٔسبثمٔ ٝتٛلف ذٛاٞس ضس.
 -2تٕطیٗ ٕٔىٗ است وٕیت ٝثطٌعاضی زض غٛضت غالحسیس ظٔب٘ی ضا ثطای تٕطیٗ ضطوت وٙٙسٌبٖ
اذتػبظ زٞس و ٝظٔبٖ ثٙسی آٖ پس اظ پبیبٖ حجت ٘بْ اػالْ ٔی ٌطزز.
 -3چٙب٘چ ٝضطوت وٙٙسٌبٖ  ٚافطاز تیٓ زض حیٗ ٔسبثم ٝیب لجُ اظ ٔسبثمٔ ٝجبزضت ثٛ٘ ٝضیسٖ
ٔططٚثبت اِىّی ٛٔ ٚاز ٔرسض ٕ٘بیٙس ،سطیؼبً اظ ٔسبثمٔ ٝحط ٚ ْٚوٕیت ٝا٘ضجبعی فسضاسی ٖٛرٟت
ٔحطٔٚیت اظ ٔسبثمبت آتی  ٚرطیٕ٘ ٝمسی زض اِٚیٗ فطغت تطىیُ ٔی ٌطزز.
 -4ثب تٛر ٝث ٝتػٕیٓ ٌیطی وٕیت ٝثطٌعاضی ٕٔىٗ است تٕطیٗ ٔسبثم ٝضبُٔ یه یب چٙس ٔٛضز اظ
ٔطاحُ ظیط ثطٌعاض ٌطزز:
 ضا٘ٙسٌبٖ ٔی تٛا٘ٙس زض ظٔبٖ ٔطرع ضس ٜپیبزٔ ٜسیط ضا عی ٕ٘بیٙس. اتٔٛجیُ ٞبی ضطوت وٙٙسٔ ٜسیط ضا پطت سط اتٔٛجیُ ٔبضضبَ عی وطز ٚ ٜحك سجمت اظ سبیطاتٔٛجیّٟب ضا ٘ساض٘س.
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 اتٔٛجیُ ٞبی ضطوت وٙٙسٔ ٜسیط ضا ث ٝتٟٙبیی عی ٔی وٙٙس .زض غٛضت غالحسیس تیٓ ثطٌعاضیٕٔىٗ است چٙس اتٔٛجیُ ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ  ٚثب فبغّ ٝایٕٗ ٔسط ضا عی ٕ٘بیٙس.
ٔ -5سبثم ٝثب تٛر ٝث ٝتػٕیٓ ٌیطی وٕیت ٝثطٌعاضی ٕٔىٗ است زض یه یب ز ٚتبیٓ ٌیطی ا٘زبْ ضٛز زض
غٛضت حجت تبیٓ زض ٔسبثم٘ ٝفطات ثطتط ثط اسبس ثٟتطیٗ تبیٓ حجت ضس ٜزض ٔسبثمٔ ٝطرع ٔی
ٌطز٘س  ٚتٛضیح ایٙىٕٔ ٝىٗ است ٔسبثم ٝزض زٔ ٚطحّ ٝا٘زبْ ٌیطز زض ضٚظ ا َٚا٘تربثی ؤ ٝسبثمٝ
ا٘تربثی ٔی تٛا٘س اظ  4اِی ٘ 12فط ثطتط ضٚظ ا َٚا٘تربة ٌطز٘س .تٛضیح ایٙى ٝا٘تربة تؼساز ٘فطات
ٔسبثم ٝاغّی لجُ اظ تبیٍٕیطی ضٚظ ا َٚا٘زبْ ٔی ٌیطز .ا٘تربة تؼساز ٘فطات ثب تٛر ٝث ٝضطایظ رٛی
ٔىبٖ ثطٌعاضی  ٚغیطٔ ٜی ثبضس ٘ ٚفطات ا َٚتب ز ٓٞزاضای أتیبظ لٟطٔب٘ی ٔی ثبضٙس .
 -6أتیبظ ثٙسی ٔسبثم ٝزض زٔ ٚطحّ ٝای ث ٝغٛضت ظیط ٔی ثبضس  .چٙب٘چ ٝزض ضٚظ أ َٚسبثم ٝا٘تربثی
ثطٌعاض ٌطزیس ٘ 4 ٚفط ثطتط ا٘تربة ٌطزیس٘س ٘ ،فطات پٙزٓ تب ز ٓٞزض ٔطحّٔ ٝمسٔبتی أتیبظ ذٛز ضا
وست ٕ٘ٛز ٜا٘س ٘ ٚفطات ا َٚتب چٟبضْ زض ضٚظ ز ْٚضز ٜثٙسی ٔی ٌطز٘س  ٚعجك ضز ٜثٙسی ا َٚتب
چٟبضْ أتیبظ زازٔ ٜی ضٛز.
 -7عطاحی ٔسیط ٔسبثم ٝثب تٛر ٝثٚ ٝیژٌی ٞبی ٔحُ ثطٌعاضی  ٚضطایظ ٔحیغی ا٘زبْ ٔی ٌطزز ٚ
ٕٔىٗ است ضبُٔ ثرص ٞبی ظیط ثبضس:
 ػجٛض اظ ثیٗ پبیّٟ٘ٛب و ٝفبغّ ٝآٟ٘ب ٔی تٛا٘س اظ ٔ 5تط تب ٔ 21تط ٔتغیط ثبضس  .ضٕٙبً ایٗ فبغّٕٔ ٝىٗاست ثب ٘ظط تیٓ ثطٌعاضی تغییط ٕ٘بیس.
 ػجٛض اظ پیچ ٞبی  91 -U-Sزضر 181 ٚ ٝزضرٝ پبضن زض رٟت ٞبی ٔرتّف زض پبضوٟب ث ٝغٛضت غبف ٛٔ ٚضة -زٚض  361زضرٝ
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 ثب تٛر ٝث ٝضطایظ ٔحیغی  ٚپیست استفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی وٙتطِی ٔب٘ٙس ری تطٖ ،یٛتطٖٚ ،استفبزٔ ٜىطض اظ تطٔعزستی  ،حطوت ز٘س ٜػمت ٔیبٖ پبیّٟ٘ٛب  ٚغیطٔ ٜی تٛا٘س ا٘زبْ ٌیطز.
شرایط ثبت ًام شرکت کٌٌدگاى
 -1ظٔب٘جٙسی حجت ٘بْ ٞ ٚعی ٝٙضطوت زض ٔسبثم ٝتٛسظ وٕیت ٝاسالِ ْٛاػالْ ٔی ٌطزز.
 -2حجت ٘بْ زض ٔسبثم ٝثٔ ٝؼٙبی اعالع وبُٔ اظ لٛا٘یٗ  ٚآئیٗ ٘بٔ ٝاػالْ ضس ٜتٛسظ وٕیت ٝاسالِٔ ْٛی
ثبضس  ٚضطوت وٙٙسّٔ ٜعْ ث ٝضػبیت آٟ٘ب ٔی ثبضس.
 -3زاضتٗ ٌٛاٞیٙبٔٔ ٝؼتجط ضا٘ٙسٌی اِعأیست.
 -4زاضتٗ ثیٕٚ ٝضظضی ٔؼتجط اِعأیست.
 -5پطزاذت ٞعی ٝٙضطوت زض ٔسبثمٝ
 -6زضیبفت ٔزٛظ ضطوت زض ٔسبثم ٝاسالِ ْٛاظ ٔسئ َٛوٕیت ٝاسالِْٛ
ٌٛ -7اٞی ثطي ػسْ اػتیبز  ٚسٛء پیطیٝٙ
 -8زاضتٗ وبضت ػضٛیت اظ ٞیئت ٞبی اتٔٛجیّطا٘ی استبٖ ٔ ٚؼطفی ٘بٔ ٝاظ ٞیئت ٔطثٛعٝ
ٌٛ -9اٞی ثطي غحت  ٚسالٔت رسٕب٘ی
-11ز ٚلغؼ ٝػىس 3×4
ٞ-11یئت ٞبی استبٖ ثبیس  11ضٚظ لجُ اظ ٔسبثم ٝاسبٔی تٕبٔی ضطوت وٙٙسٌبٖ  ٚسطپطست تیٓ ضا ثٝ
عٛض وبُٔ  ٚتفىیه ضس ٜزض والسٟب ٔؼطفی ٕ٘بیٙس  ٚتغییطی ثؼس اظ ٔؼطفی اسبٔی غٛضت ٍ٘یطز.
قَاًیي داٍری
 -1ثطذٛضز ٔٙزط ث ٝافتبزٖ پبیّ 1 : ٖٛحب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
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 -2ثطذٛضز ٔٙزط ث ٝتغییط ٔىبٖ پبیّ ٖٛاظ ٔحُ ذظ وطی ضس ٜزٚض پبیّ ٚ ٖٛثیط ٖٚضفتٗ پبیّ ٖٛاظ
ٔحُ ذظ وطی  1 :حب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
 -3ػجٛض اظ سٕت اضتجب ٜپبیّ ٖٛزض غٛضت ضز وطزٖ پبیّ ٖٛا 2 :َٚحب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
 -4ػجٛض اظ وٙبض یه ضزیف پبیّ ٖٛحسالُ  3ػسز پبیّ : ٖٛحصف اظ ٔسبثمٝ
 -5ػسْ لطاضٌیطی غحیح ذٛزض ٚزض پبضن ث ٝاظای ٞط ٔحٛض  5 :حب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
 -6لطاضٌیطی ذٛزض ٚث ٝغٛضت وذ زض پبضن  ٚثیطٔ ٖٚب٘سٖ حتی یه چطخ ذٛزض ٚاظ ٔحُ ذظ وطی
ضس 5 : ٜحب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
 -7ػسْ ارطای چطذص  361زضر ٝثغٛض وبُٔ :حصف اظ ٔسبثمٝ
 -8افتبزٖ پبیّٟ٘ٛبی ا٘تٟبی ٞط پبضن  2 :حب٘یٕ٘ ٝطٙٔ ٜفی
 -9زض غٛضت ثطذٛضز ث ٝپبیّ٘ ٚ ٖٛیفتبزٖ آٖ ث ٝضطط ػسْ ذطٚد وبُٔ اظ ٔحسٚز ٜذظ وطی ضس :
ثس ٖٚأتیبظ ٔٙفی
-11ػسْ ػجٛض اظ یه ٔسیط وبُٔ ٘عزٖ  361زضر٘ ، ٝطفتٗ زاذُ پبضن  ،ضز وطزٖ  3ػسز پبیّ ٖٛزض
ٔسیط :حصف اظ ٔسبثمٝ
-11پس اظ پبیبٖ ٔسبثم٘ ٝتبیذ اِٚی ٝاسترطاد ٘ ٚفطات ثطتط ٔؼطفی ٔی ٌطز٘س.
-12زضغٛضت اػتطاؼ ضطوت وٙٙسٌبٖ ٘ظط تیٓ زاٚضی ثط ٔستٙسات اضائ ٝضس ، ٜتٛسظ فطز ٔؼتطؼ
اضرحیت زاضز.
٘-13تبیذ ضسٕی ٞط ٔسبثمٔ ٝست ٔحسٚزی پس اظ ٔسبثم ٝتٛسظ تیٓ ثطٌعاضی اػالْ ٔی ٌطزز .چٙب٘چٝ
زض ضٚظ ٔسبثم ٝفطغت اػالْ ٘تبیذ ثٞ ٝط زِیّی ٚرٛز ٘ساضت ثب ٘ظطی ٝوٕیت ٝثطٌعاضی ٔطاسٓ  ٚاػالْ
٘تبیذ ث ٝظٔبٖ زیٍطی ٔٛؤ َٛی ٌطزز.
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-14ثطٌعاض وٙٙسٔ ٜی تٛا٘س پیص  ٚثؼس اظ اػالْ ٘تبیذ ضسٕی ثب تٛر ٝث ٝترّفبت ضطوت وٙٙسٌبٖ ٚ
ٌعاضضبت زاٚضی ضز ٜثٙسی ٘فطات ثطتط ضا ثب ٔستٙسات غحیح زاٚضی تغییط زٞس .زض غٛضت تغییط
٘تبیذ اِٚی ،ٝضطوت وٙٙسٌب٘ی ؤ ٝمبْ ذٛز ضا اظ زست زاز ٜا٘س ٔٛظفٙس رٛائع  ٚاحىبْ ٔسبثم ٝضا ثٝ
وٕیت ٝثطٌعاضی ػٛزت زٙٞس.
-15ا٘زبْ حطوبت ٕ٘بیطی زض پبضویٔ ًٙسبثمبت  ٚػُٕ ٘ىطزٖ ث ٝزستٛضات زاٚضاٖ  ٚتیٓ ثطٌعاضی
ٔسبثم ٝضطوت وٙٙس ٜث ٝعٛض وبُٔ اظ زٚض ٔسبثمبت حصف ٔی ٌطزز.
-16سطػت ثیص اظ  15ویّٔٛتط زض پبضویٔ ًٙسبثم ٝحصف اظ ٔسبثمٝ
-17حجت ظٔبٖ  ٚتبیٍٕیطی  ٚحجت ذغب ضطوت وٙٙسٌبٖ تٛسظ اػضبء غیطٔسئٕٞ ٚ َٛچٙیٗ
فیّٕجطزاضی  ٚػىبسی ٞیچ ٔطرؼی ثط ٔستٙسات وٕیت ٝزاٚضی  ٚثطٌعاضی اضرحیت ٘ساضز ٘ ٚظط
وٕیت ٝزاٚضی فسضاسی ٚ ٖٛثطٌعاضی  ٚفٙی فسضاسیٛٔ ٖٛضز تأییس ٔی ثبضس.
-18تٕبٔی ثٙسٞبی تٙظیٓ ضس ٜایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝثب ٘ظطی ٝوٕیت ٝثطٌعاضی زض ٞط ٔسبثم ٝلبثُ تغییط ٔی
ثبضس.
پرچن ّای هَرد استفادُ در هسابقات اساللَم
 -1قرهس  :ایست وبُٔ ٔسبثم ٝضا٘ٙس ٜثب ٔطبٞس ٜایٗ پطچٓ ٔٛظف است زض اِٚیٗ ٘مغ ٝأٗ زض ٔسیط
تٛلف ٕ٘بیس  ٚثب ٞسایت ٔبضضبَ اظ زٚض ٔسبثم ٝذبضد ٌطزز.
 -2سبس :ضطٚع ٔسبثمٝ
 -3زرد  :ازأٔ ٝسیط ثب احتیبط ِٚی سجمت ٌیطی اظ سبیط اتٔٛجیّٟب ٕٔٛٙع است.
 -4هشکی  :اذطاد اظ ٔسبثم ٝضطوت وٙٙسٛٔ ٜظف است اظ اِٚیٗ ذطٚری ٔسیط ٔسبثم ٝضا تطن ٕ٘بیس.
 -5شطرًجی :ذظ پبیبٖ ٔسبثمٝ
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قَاًیي فٌی
زض والسٟبی استب٘ساضز ذٛزض ٚثبیس استب٘ساضز وبضذب٘ ٝثبضس ٞ ٚیچ ٌ ٝ٘ٛتغییطی  ٚتمٛییتی زض سیستٓ ٔٛتٛض
ٌ ٚیطثىس زض آٖ غٛضت ٍ٘طفت ٝثبضسٛٔ .اضزی و ٝزض والسٟبی استب٘ساضز آظاز ٔی ثبضٙس.
 -1استفبز ٜاظ یه سبیع الستیه پ ٟٗثطای ٔخبَ زض پطایس اظ  165ث ٚ 175 ٝزض  415 ٚ 216اظ  185ثٝ
ٔ 195زبظ ٔی ثبضس.
 -2زض ذػٛظ  ، 415سٕٙس  ،پطضیبٔ ،ؼیبض ضی 15 ٚ 14 ًٙاستب٘ساضز وبضذب٘ ٝسبظ٘س ٜایطاٖ ذٛزضٔ ٚی
ثبضس.
 -3زض ذػٛظ پطایس استب٘ساضز ٔیتٛاٖ اظ ضی ًٙآِٔٛیٙیٔٛی فبثطیه وبضذب٘ ٝسبظ٘س ٜاستفبزٕٛ٘ ٜز.
 -4تغییط زض سیستٓ اٌطٚظ ثؼس اظ اِٚیٗ اتػبَ ثالٔب٘غ است.
ٞ -5ط٘ٛع تغییط زض سیستٓ ٛٞاوص ثالٔب٘غ است.
ٞ -6ط ٘ٛع تغییط زض ظیطثٙسی ثالٔب٘غ است.
 -7تغییط زض سیستٓ تطٔع ث ٝغیط اظ استفبز ٜاظ زستی ٞیسضِٚیه زض والسٟبی استب٘ساضز ٔزبظ ٔی ثبضس.
٘ -8ػت استطس ثبض ثالٔب٘غ است.
٘ -9ػت غٙسِی ٔسبثم ٝثالٔب٘غ است.
٘-11ػت وٕطثٙس چٙس ٘مغ ٝثالٔب٘غ است.
٘-11ػت فطٔبٖ اسپٛضت ثالٔب٘غ است.
زض سبَ رسیس زض ا َٚسبَ تؼٟس ٘بٔ ٝای اظ ضطوت وٙٙس ٜزضیبفت ٔی ٌطزز ٔجٙی ثط استب٘ساضز ثٛزٖ ذٛزضٚ
زض ٞط ٔسبثم ٝآٖ تؼٟس٘بٔ ٝاظ ضطوت وٙٙسٌ ٜطفتٔ ٝی ضٛز .چٙب٘چ ٝضطوت وٙٙس ٜای زض ٔسبثم ٝچٟبضْ ثؼس
اظ أضب وطزٖ تؼٟس٘بٔ ٝزض چٟبض ٔسبثم ٝثط ضٚی ٔبضیٗ ٚی اػتطاضی ظز ٜضس  ٚاػتطاؼ ٚاضز ثٛز ٔ ٚبضیٗ
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ٚی زاضای ترّف ثٛز تٕبٔی ٔمبْ ٞب  ٚوبح ٞبی چٟبض ٔسبثم ٚ ٝأتیبظ تیٕی  ٚا٘فطازی ٚی اظ اٌ ٚطفت ٝذٛاٞس
ضس  ٚسطپطست تیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ضیبست ٞیئت ٔطثٛعٚ ٝی زض وٕیت ٝا٘ضجبعی پبسرٍ ٛذٛاٙٞس ثٛز  ٚزض ٔٛضز
ز ْٚضرع  ٚوُ تیٓ استبٖ ٔطثٛع ٝاظ ٔسبثمبت حصف ذٛاٙٞس ٌطزیس.
 -1زض حبَ حبضط ٚضٚز ذٛزضٞٚبی تٛضث ٛث ٝػّت ٘ساضتٗ والس فٛق ٕٔٛٙع ٔی ثبضس.
ٚ -2ضٚز اتٔٛجیّٟبی اس یٚ ٛی  ٚرفت زیفطا٘سیُ  ٚوالً ضبسی ثّٙس ٕٔٛٙع ٔی ثبضس.
ٚ -3ضٚز ذٛزضٞٚبی زست سبظ ٕٔٛٙع ٔی ثبضس .ذٛزضٞٚبی ٔسبثم ٝثبیس وبضذب٘ ٝای  ٚتِٛیس ا٘جٜٛ
ثبضٙس.
ٚ -4ضٚز ٞط ٘ٛع ٚا٘ت ٕٔٛٙع ٔی ثبضس .
تٛضیح ایٙى ٝزض حبَ حبضط والسی ثطای ذٛزضٞٚبی تٛضث ٚ ٛزست سبظ ٕٞ ٚچٙیٗ اس یٚ ٛی  ٚرفت
زیفطا٘سیُ ٚ ٚا٘ت ٔٛرٛز ٕ٘ی ثبضسِٚ .ی ٔی تٛاٖ ثب پیطٟٙبز  ٚثبٔٛافمت ٔسئ َٛوٕیتٔ ٚ ٝسِٛیٗ
فسضاسیٕٞ ٚ ٖٛچٙیٗ ث ٝحس ٘ػبة ضسیسٖ ذٛزضٞٚب والسٟبی اذتػبغی ثطٌعاض ٕ٘ٛز.
وٕیت ٝفٙی اسالِٔ ْٛی تٛا٘س تغییطاتی زض لٛا٘یٗ فٙی اػٕبَ ٕ٘بیس ِصا یه ٔب ٜلجُ اظ ٞط ٔسبثم ٝثبیس لٛا٘یٗ
رسیس زض سبیت فسضاسیٞ ٚ ٖٛیئت ٞبی استب٘ی اثالؽ تب تٕبٔی ضطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔسبثمبت اظ آٖ ٔغّغ
ٌطز٘س.

وٕیتٟٔ ٝبضتٟبی وٙتطِی  ٚحطوبت ٕ٘بیطی فسضاسیٛٔ ٖٛتٛض سٛاضی  ٚاتٛٔٛثیّطا٘ی د  .ا  .ا

تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٔحسٗ رؼفطی
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