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 الف) قوانين عمومي

هاي  ترين شرط حضور در برنامه چنين هنجارهاي محلي مهم حجاب اسالمي و پايبندي به قوانين مدني كشور و هم رعايت .1
 .باشد مي نجوم مشهد رصدي انجمن

هـاي   بـراي معرفـي گـروه    .باشـد  هاي سياسي توسط شركت كنندگان ممنوع مي تبليغات و پخش بروشورها و معرفي گروه .2
 .ييد دبير برگزاري رقابت الزامي استأت ،كننده شركتعلمي، فرهنگي، اجتماعي توسط هر شخص يا گروه 

زمان حركت، مسير رفت و برگشت، هنگام برگزاري رقابت و زمان اسـتراحت) ممنـوع   استعمال دخانيات در تمامي مراحل ( .3
 .باشد مي

ديگـران مجبـور بـه     .باشـد  بدون هدفون مجاز نمي ،…راه و  پخش هر نوع و سبك موسيقي توسط ضبط صوت/تلفن هم .4
 .شما نيستند ي شنيدن موسيقي مورد عالقه

 ي ين عـدم ايجـاد هرگونـه صـدمه بـه آثـار باسـتاني بـراي كليـه         چنـ  حفظ محيط زيست منطقه (و پوشش گياهي) و هـم  .5
 .كنندگان الزامي است شركت

فرهنگي و پرهيز از هرگونـه درگيـري لفظـي و فيزيكـي بـا تـيم       -هاي علمي رعايت آرامش، ادب و نزاكت در شأن محيط .6
از  كننـده  شـركت عالوه بر حـذف   ،در صورت عدم رعايت موارد فوق .الزامي است ،اجرايي، داوران و ساير شركت كنندگان

 .هاي آتي و در مواقع خاص ارجاع به مراجع قضايي نيز وجود دارد رقابت، امكان محروميت در دوره
قبـل از حركـت بـا تـيم      ،در صورت نياز به مصرف دارو يا داشتن شرايط جسمي خـاص  .دارو ي پرهيز از مصرف خودسرانه .7

 .عمل كنيدهاي آنان  پزشكي مشورت نموده و به توصيه
كاران اجرايي مراجعه نماييـد تـا    سردي به هم در صورت بروز هرگونه مشكل جسمي براي خود يا ديگران ضمن حفظ خون .8

 .تيم پزشكي را خبر سازند

 

 و پذيرش نام ثبتب) 

هايي توسط گروه برگزار كننـده بـه اطـالع شـركت كننـدگان       در اطالعيه نام ثبتو انصراف از  نام ثبتزمان شروع و مهلت  .1
 .شود رسانده مي

كنندگان بر اسـاس همـين    كه شركت قابل توجه اين .الزامي است نام ثبتهاي  ثبت صحيح و كامل مشخصات فردي در فرم .2
 .خواهد بود دهكنن شركت ي شده بر عهده مسؤليت نقص در اطالعات خواسته ،لذا ؛شوند مشخصات بيمه مي

ييـد دريافـت آن   أاز ت ،نام ثبتفرم  ي  عالوه بر ذكر آن در قسمت مربوطه ،در صورت وجود بيماري يا ناراحتي جسمي خاص .3
 .)قوانين عمومي توجه شود 8و  7(عالوه بر اين به بندهاي  .توسط تيم اجرايي اطمينان حاصل نماييد



در صـورت نيـاز از سـوابق متقاضـيان      .نمايي انجام گيرد هرگونه بزرگثبت صحيح سوابق رصدي و نجومي بايستي بدون  .4
 .گردد پذيرد و در صورت صحيح نبودن سوابق، شخص از رقابت حذف مي استعالم صورت مي

تعداد مجاز اعضاي گروه با توجه به رده شـركت   .وارد شود نام ثبتها بايستي صحيح و كامل در فرم  گروه گروه يا هم نام هم .5
كنندگان بـه صـورت انفـرادي     در صورت عدم رعايت اين موارد شركت .ت و نوع وسيله رصدي بايستي رعايت گردددر رقاب

 .شوند پذيرفته مي
عكاسـي و آموزشـي)    دوربين دوچشـمي، رقابـت   قصد شركت در آن را داريد (رقابت تلسكوپ، رقابت اي كه در انتخاب رده .6

 .يستتغيير آن در مراحل بعدي مقدور ن .دقت نماييد
ذكر مشخصات صحيح و دقيق ابزار  ،لذا .ها و انتخاب داور هر گروه بر اساس نوع ابزار مورد نظر خواهد بود بندي گروه دسته .7

 .الزامي است نام ثبترصدي در 
 .باشد كنندگان مي ديد برگزار ، سوابق رصدي و صالحنام ثبتاولويت پذيرش بر مبناي زمان  .8
 .ترين زمان ممكن به اطالع گـروه برگـزار كننـده برسـد     ها و يا ابزار رصدي بايستي در سريع گروه هرگونه تغيير اجباري هم .9

 .كننده خواهد بود شركت ي يت عواقب ناشي از اين تغييرات بر عهدهمسئول

 

 پ) شركت در رقابت

 .سـت ا االجـرا  نظر دبير رقابـت الزم  ،اند آمدهله توجه داشته باشند كه در تمامي مراحل كه در ادامه أكنندگان بايستي به اين مس شركت
 .لغو نموده، يا به آن بيفزايد كه با توجه به موقعيت، يك يا چند ماده از موارد زير (بند پ) را موقتاً ددبير رقابت اين اختيار را دار

 حركت به سمت محل برگزاري رقابت) 1-پ

كننـدگان رقابـت نسـبت بـه      برگـزار  .گـردد  نهـايي اعـالم مـي    ي زمان و محـل حركـت بـه سـمت رصـدگاه در اطالعيـه       .1
 .يتي ندارندمسئولگونه  هيچ ،رسند كنندگاني كه در زمان مقرر به مكان مذكور نمي شركت

هرگونه تغيير در محل نشستن و يـا   .ها از پيش مشخص شده است كنندگان و محل نشستن افراد در اتوبوس اسامي شركت .2
 .ين برگزاري رقابت امكان پذير استمسئول ي ازهتغيير اتوبوس تنها با اج

كننده بايسـتي بـا    شركت .باشد كننده مي خود شركت ي عهده رهاي شخصي ب رصدي و دارايي ي يت حفاظت از وسيلهمسئول .3
 .بندي صحيح ابزار رصدي و ساير وسايل خود اقدام نمايد ديد شخصي نسبت به بسته صالح

 .ها خودداري شود ر برنامهاضافي د ي از آوردن هرگونه وسيله .4
چنين بازگشت) با رعايت آرامش و پرهيز از شوخي و صحبت با صداي بلنـد بـه افـراد در     در مسير حركت به رصدگاه (و هم .5

 .حال استراحت احترام بگذاريم
 بـا صـرف نظـر نمـودن از     .هاي موشكي عبور كنـد  ها از نزديكي مناطق نظامي يا سايت ممكن است مسير بعضي رصدگاه .6

 .ين برنامه جلوگيري كنيدمسئولعكاسي در اين مناطق از بروز مشكل براي خود و 
 .الزامي است ،نقليه ي رعايت نظافت در وسيله .7

 قبل از برگزاري رقابت) 2-پ

كنندگان موانع و  اي توجيهي با شركت هنگي و يا سرپرست تيم اجرايي در جلسهآ پيش مسئول ،پس از رسيدن به محل رصد .1
 .كنندگان به اين مطالب ضروري است توجه تمامي شركت .نمايند خطرخيز اطراف رصدگاه را تشريح مينقاط 



گردد و مشخص نمودن محل  كننده مشخص مي توسط تيم برگزار ها آناستقرار هر داور، كمك داور و رصدگران  ي محدوده .2
 اي مستقر شـوند كـه هـيچ    ان بايستي به گونهكنندگ شركت .شود استقرار هر گروه رصدي توسط داور همان گروه انجام مي

 .هاي ديگر صورت نگيرد مزاحمتي براي رفت و آمد داور و گروه
 ي انداز، كيسـه  متر باز بوده، از وسايلي مانند صندلي، ميز نقشه، زير 1بايست تا شعاع حداقل   رصدي مي ي اطراف هر وسيله .3

 .عاري باشد ،…تلسكوپ و  ي خواب، جعبه
 ي تر نسبت به نصـب و برپـايي وسـيله    كننده پس از مشخص شدن محل استقرار هرچه سريع هاي شركت وهگر ،بهتر است .4

يـابي وسـيله در    در اين صورت وقت بيشتري براي تصحيح و عيـب  .خود اقدام نمايند و از كاركرد صحيح آن مطمئن شوند
 .اختيار خواهند داشت

ندارند و در صورتي كه اين نقـايص داوري   ،وسايل معيوب و داراي نقصهايي با  يتي نسبت به گروهمسئولگونه  داوران هيچ .5
 .باشند مجاز به حذف گروه از رقابت مي ،مختل نمايند را

تا صبح روز بعد قابل استفاده اسـت و   معموالً ،شود كنندگان توزيع مي رصد بين شركت ي غذايي كه در ابتدا يا ميانه ي وعده .6
داري و مصرف آن در روز يا شب بعد (به ويژه در مسـابقات تابسـتاني كـه در     از نگه .داردامكان فساد آن وجود  ،پس از آن

 .خودداري نماييد شود) جداً هاي گرم سال برگزار مي ماه
هاي هوشمند و ...،  هاي واقعيت مجازي، ساعت بوك، هدست تاپ، نوت راه، لپ هم نما در تلفن افزارهاي آسمان استفاده از نرم .7

 باشد. از برگزاري رقابت مجاز مي در زمان قبل

 برگزاري رقابت زمان) 3-پ

هايي كه با ايجاد اصوات دروغين سعي در اختالل اين روند را داشته باشند از  (گروه .شود برنامه با سوت دبير رقابت آغاز مي .1
 .)دور رقابت حذف مي گردند

توانند پيش از آغاز رقابت جرم مورد  ها مي (گروه .باشند نميييد و ثبت اجرام رقابت أداوران مجاز به ت ،تا زمان شروع مسابقه .2
 .)نظر را پيدا كرده، پس از شروع داور را مطلع سازند

ك جرم پافشاري و اصرار بيش از حد براي پذيرش ي .شوند ترين رصدگران كشور انتخاب مي داوران رقابت از ميان با تجربه .3
 .زند به روند داوري لطمه مي و تنها موجب خستگي ايشان شده

 .مراجعه شود) و نور فالش دوربين عكاسي منجر به حذف گروه از رقابت خواهد شد 2-توليد نور غير استاندارد (به بخش ت .4
 .در هنگام برگزاري رقابت مجاز نيستكنندگان  توسط شركت (Sky Laser Pointer) استفاده از ليزر راهنما .5
هاي هوشمند و ...،  هاي واقعيت مجازي، ساعت بوك، هدست تاپ، نوت ، لپراه هم نما در تلفن آسمانافزارهاي  استفاده از نرم .6

 در زمان برگزاري رقابت غيرمجاز بوده و در صورت مشاهده، داور مجاز به حذف گروه خواهد بود.

 زمان استراحت) 4-پ

توانند پيش از آغاز مجدد رقابت جـرم   ها مي اما گروه ؛باشند نميييد و ثبت اجرام رقابت أدر زمان استراحت داوران مجاز به ت .1
 .سوت شروع، داور را مطلع سازند شدن نواخته مورد نظر را پيدا كرده، پس از

 .مالك آن مجاز نيست ي كنندگان بدون حضور و اجازه دست زدن به ابزار رصدي و وسايل ساير شركت .2
هاي هوشمند و ...،  هاي واقعيت مجازي، ساعت بوك، هدست تاپ، نوت راه، لپ هم فننما در تل افزارهاي آسمان استفاده از نرم .3

 باشد. در زمان استراحت مجاز مي

 ) پس از برگزاري رقابت5-پ

 .بندي وسايل خود نمايند آوري و بسته كنندگان پس از سوت پايان مسابقه اقدام به جمع شركت ،شود توصيه مي .1
 .صداي اضافي خودداري شود و معرفي برگزيدگان از ايجاد سرتا زمان صرف صبحانه و مراسم  .2



 .پذيرد هنگي صورت ميآ ول پيشئراهي مس تنها به صورت گروهي و با هم ،گشت در منطقه .3

 بازگشت از محل رقابت) 6-پ

 .حركت به سمت محل برگزاري رقابت) مراجعه شود( 1-هاي بخش پ به دستور العمل

 

 ت) ابزار 

 ابزار رصدي) 1-ت

 بخش آموزشي) 1-1-ت

هـايي بـا حـداقل     متر و دوربـين  ميلي 100ي  هايي با حداقل گشودگي دهانه تلسكوپحداقل ابزار مورد نياز براي شركت در اين بخش 
 .متر خواهد بود ميلي 50گشودگي 

 بخش رقابتي رصدي) 2-1-ت

 تلسكوپي: ي رده) 1-2-1-ت

بايد از سطح زمين  ها آنبوده، فاصله چشمي  تر كممتر  ميلي 120روند نبايد از  هايي كه در رقابت به كار مي تلسكوپ ي گشودگي دهانه
از مقادير فوق به دليل كند كردن روند داوري در  ها آنابزارهاي با گشودگي  .متر باشد سانتي 170تا  120براي انواع غير دابسوني بين 

 .پذيرد تنها در بخش آموزشي صورت مي ها آنشوند و يا پذيرش  هاي آخر بررسي مي اولويت

 چشمي: هاي دوچشمي و تك دوربين ي رده) 2-2-1-ت

از زمين بايد  ها آنمتر بوده، فاصله چشمي  ميلي 50چشمي رصدگران  هاي دوچشمي و تك مجاز براي دوربين ي حداقل گشودگي دهانه
 .متر باشد سانتي 170تا  110بين 

اجـرام سرسـو (سـمت     ي جـا كـه مشـاهده    از آن ،از نوع چنگالي نيسـت  ها آن ي چپقي ندارد و پايه ها آنهايي كه چشمي  براي دوربين
گران اجرام را قبل از رسيدن بـه سرسـو    ديد داوران بهتر است رصد ست، با صالحا فرسا و داور بسيار طاقت كننده شركتالرأس) توسط 

 .كل ذكر شده جلوگيري شودرصد نمايند تا از بروز مش

متـر   ميلـي  100متر تلسكوپ و  ميلي 150 ي بر مبناي حداقل قطر دهانه رصدي خواجه نصير الدين طوسيتوجه: فهرست اجرام رقابت 
 .دوربين دوچشمي تهيه گرديده است

 چراغ قوه) 2-ت

 ي تعيين مناسب بودن چراغ قوه بـر عهـده   .باشدبايستي رنگ نور آن كامال قرمز و شدت آن متعادل  مناسب براي رقابت: ي چراغ قوه
تواند داوري گروه را  داور مي)، در صورت نامناسب بودن نور چراغ قوه و يا اتمام باتري آن (و به همراه نداشتن باتري اضافه .داور است

تعـدادي از   است گـروه  ممكن ،در طول اين زمان ،بديهي است .كننده موقتاً متوقف نمايد تا زمان برطرف نمودن مشكل توسط شركت
 .اجرام مورد نظر را از دست بدهد



 نقشه) 3-ت

ممكـن اسـت تعـدادي از اجـرام      .هستند The Observer’s Sky Atlas و Sky Atlas 2000 ،هاي توصيه شده نقشه
هاي ديگر را به همراه داشـته باشـد و يـا     رصدگر بايستي نقشه ،گونه موارد در اين ؛دو نقشه نشان داده نشده باشند رقابت در يك يا هر

هايي از خروجي  به كار بردن نقشه .تر در نقشه خود وارد نمايد هاي كامل نما يا نقشه قبال مكان جرم مورد نظر را از نرم افزارهاي آسمان
  .شوند مجاز است نما كه بر روي كاغذ پرينت مي هاي آسمان نرم افزار

 نگارش:

 زاده اله ي فتحعل

 ويراستاران:

 مهدي مطيعي محمد

 احمد نظام

 سينا خسرواني

 معين پاكجو

 1394اسفند  – انجمن نجوم مشهد

 


