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  قوانین عمومی) الف

مهمترین شرط حضور در برنامه های و همچنین هنجارهای محلی رعایت حجاب اسالمی و پایبندی به قوانین مدنی کشور  •
 .می باشد رصدی انجمن

های  برای معرفی گروه. تبلیغات و پخش بروشور ها و معرفی گروه های سیاسی توسط شرکت کنندگان ممنوع می باشد •
 . تایید دبیر برگزاری رقابت الزامی استتوسط هر شخص یا گروه شرکت کنندهعلمی، فرهنگی، اجتماعی 

ممنوع ) م برگزاری رقابت و زمان استراحتزمان حرکت، مسیر رفت و برگشت، هنگا(استعمال دخانیات در تمامی مراحل  •
 .می باشد

دیگران مجبور به شنیدن . بدون هدفون مجاز نمی باشد..  .تلفن همراه و/پخش هر نوع و سبک موسیقی توسط ضبط صوت •
 .موسیقی مورد عالقه شما نیستند

تانی برای کلیه شرکت ایجاد هرگونه صدمه به آثار باسعدم همچنین و ) و پوشش گیاهی( منطقه حفظ محیط زیست •
 .کنندگان الزامی است

فرهنگی و پرهیز از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی با تیم -های علمی  نزاکت در شأن محیط وادبآرامش، رعایت  •
 . الزامی استاجرایی، داوران و سایر شرکت کنندگان

رومیت در دوره های آتی و در مواقع خاص محامکان ، در صورت عدم رعایت موارد فوق عالوه بر حذف شرکت کننده از رقابت
  . وجود داردارجاع به مراجع قضایی نیز

با تیم شرایط جسمی خاص قبل از حرکت داشتن در صورت نیاز به مصرف دارو یا . پرهیز از مصرف خودسرانه دارو •
 .پزشکی مشورت نموده و به توصیه های آنان عمل کنید

 تا اییدد یا دیگران ضمن حفظ خونسردی به همکاران اجرایی مراجعه نمدر صورت بروز هرگونه مشکل جسمی برای خو •
  .تیم پزشکی را خبر سازند



   و پذیرشثبت نام) ب

هایی توسط گروه برگزار کننده به اطالع شرکت کنندگان  زمان شروع و مهلت ثبت نام و انصراف از ثبت نام در اطالعیه •
 .رسانده می شود

قابل توجه اینکه شرکت کنندگان بر اساس همین . ر فرم های ثبت نام الزامی استثبت صحیح و کامل مشخصات فردی د •
 .مشخصات بیمه می شوند لذا مسؤلیت نقص در اطالعات خواسته شده بر عهده شرکت کننده خواهد بود

ت آن در صورت وجود بیماری یا ناراحتی جسمی خاص عالوه بر ذکر آن در قسمت مربوطه فرم ثبت نام از تایید دریاف •
 )قوانین عمومی توجه شود  8 و 7 هایبندبه عالوه بر این . (توسط تیم اجرایی اطمینان حاصل نمایید

در صورت نیاز از سوابق متقاضیان .  گیردانجامنمایی  ثبت صحیح سوابق رصدی و نجومی بایستی بدون هرگونه بزرگ •
 .گردد ابت حذف می شخص از رق،پذیرد و در صورت صحیح نبودن سوابق استعالم صورت می

تعداد مجاز اعضای گروه با توجه به رده شرکت . دشودر فرم ثبت نام وارد ها بایستی صحیح و کامل  گروه گروه یا هم نام هم •
صورت انفرادی ه کنندگان ب رد شرکتا موایندر صورت عدم رعایت . در رقابت و نوع وسیله رصدی بایستی رعایت گردد

 .شوند پذیرفته می

) رقابتی تلسکوپ، رقابتی دوربین دوچشمی، رقابتی عکاسی و آموزشی(ای که قصد شرکت در آن را دارید  ب ردهدر انتخا •
 .تغییر آن در مراحل بعدی مقدور نیست. دقت نمایید

لذا ذکر مشخصات صحیح و دقیق ابزار .  خواهد بود نظر نوع ابزار موردسها و انتخاب داور هر گروه بر اسا دسته بندی گروه •
 .صدی در ثبت نام الزامی استر

 .باشد می گانرصدی و صالحدید برگزار کنند سوابق بت نام،اولویت پذیرش بر مبنای زمان ث •

. ها و یا ابزار رصدی بایستی در سریع ترین زمان ممکن به اطالع گروه برگزار کننده برسد هرگونه تغییر اجباری هم گروه •
  .کننده خواهد بود هده شرکتناشی از این تغییرات بر ععواقب مسؤولیت 

  شرکت در رقابت )پ

.  نظر دبیر رقابت الزم االجراستاند  آمدهادامهکه در وجه داشته باشند که در تمامی مراحل تشرکت کنندگان بایستی به این مساله 
  . یا به آن بیفزاید،وقتا لغو نمودهرا م) بند پ(دبیر رقابت این اختیار را داراست که با توجه به موقعیت، یک یا چند ماده از موارد زیر 

  حرکت به سمت محل برگزاری رقابت) 1-پ

کنندگانی  برگزار کنندگان رقابت نسبت به شرکت. گردد زمان و محل حرکت به سمت رصدگاه در اطالعیه نهایی اعالم می •
 .رسند هیچ گونه مسؤولیتی ندارند مینکه در زمان مقرر به مکان مذکور 



هرگونه تغییر در محل نشستن و یا . ها از پیش مشخص شده است ن و محل نشستن افراد در اتوبوسکنندگا اسامی شرکت •
 .تغییر اتوبوس تنها با اجازه مسؤولین برگزاری رقابت امکان پذیر است

کننده بایستی با  شرکت. باشد کننده می شرکتخود های شخصی به عهده  مسؤولیت حفاظت از وسیله رصدی و دارایی •
 .یل خود اقدام نمایداوسابزار رصدی و سایر  شخصی نسبت به بسته بندی صحیح صالحدید

 .ها خودداری شود از آوردن هرگونه وسیله اضافی در برنامه •

با رعایت آرامش و پرهیز از شوخی و صحبت با صدای بلند به افراد در ) و همچنین بازگشت(در مسیر حرکت به رصدگاه  •
 .حال استراحت احترام بگذاریم

صرف نظر نمودن از با .  عبور کندموشکیهای   مناطق نظامی یا سایتنزدیکیها از  ممکن است مسیر بعضی رصدگاه •
 . کنید برای خود و مسؤولین برنامه جلوگیری بروز مشکلعکاسی در این مناطق از 

  . الزامی استوسیله نقلیهرعایت نظافت در  •

  قبل از برگزاری رقابت) 2-پ

کنندگان موانع و  ای توجیهی با شرکت ت تیم اجرایی در جلسهسرصد مسؤول پیشاهنگی و و یا سرپرپس از رسیدن به محل  •
 .کنندگان به این مطالب ضروری است توجه تمامی شرکت. نمایند نقاط خطرخیز اطراف رصدگاه را تشریح می

گردد و مشخص نمودن محل  محدوده استقرار هر داور، کمک داور و رصدگران آنها توسط تیم  برگزار کننده مشخص می •
ای مستقر شوند که هیچ   گونهه کنندگان بایستی ب شرکت. شود استقرار هر گروه رصدی توسط داور همان گروه انجام می

 .گیردهای دیگر صورت ن مزاحمتی برای رفت و آمد داور و گروه

 از وسایلی مانند صندلی، میز نقشه، زیر انداز، کیسه بوده،  متر باز1 شعاع حداقل ت تاسبای   وسیله رصدی می هراطراف •
 . باشدعاری...  خواب، جعبه تلسکوپ و

کننده پس از مشخص شدن محل استقرار هرچه سریعتر نسبت به نصب و برپایی وسیله خود  های شرکت بهتر است گروه •
در اختیار یابی وسیله  در این صورت وقت بیشتری برای تصحیح و عیب. د صحیح آن مطمئن شوندارکرمایند و از کاقدام ن

 .خواهند داشت

 این نقایص داوری  که در صورتیرند وهایی با وسایل معیوب و دارای نقص ندا گونه مسؤولیتی نسبت به گروه داوران هیچ •
 .باشند بت میرامختل نمایند مجاز به حذف گروه از رقا

شود معموال تا صبح روز بعد قابل استفاده است و پس  وعده غذایی که در ابتدا یا میانه رصد بین شرکت کنندگان توزیع می •
های  ویژه در مسابقات تابستانی که در ماهه ب(از نگهداری و مصرف آن در روز یا شب بعد . از آن امکان فساد آن وجود دارد

  .جدا خودداری نمایید)  گرم سال برگزار می شود



 

  هنگام برگزاری رقابت) 3-پ

گروه هایی که با ایجاد اصوات دروغین سعی در اختالل این روند را داشته باشند (. برنامه با سوت دبیر رقابت آغاز می شود •
 .)از دور رقابت حذف می گردند

توانند پیش از آغاز رقابت جرم مورد  ها می گروه( .دباشن تا زمان شروع مسابقه داوران مجاز به تایید و ثبت اجرام رقابت نمی •
 .) پس از شروع داور را مطلع سازند،نظر را پیدا کرده

برای پذیرش یک جرم اصرار بیش از حد   پافشاری و.شوند ترین رصدگران کشور انتخاب می داوران رقابت از میان با تجربه •
 .زند به روند داوری لطمه می ،تنها موجب خستگی ایشان شده

و نور فالش دوربین عکاسی منجر به حذف گروه از رقابت خواهد )  مراجعه شود2-به بخش ت(تولید نور غیر استاندارد  •
 .شد

 .در هنگام برگزاری رقابت مجاز نیست) Sky Pointer(استفاده از لیزر راهنما  •

  زمان استراحت) 4-پ

توانند پیش از آغاز مجدد رقابت جرم  ها می باشند اما گروه  نمیدر زمان استراحت داوران مجاز به تایید و ثبت اجرام رقابت •
 . داور را مطلع سازند، پس از سوت شروع،مورد نظر را پیدا کرده

 .کنندگان بدون حضور و اجازه مالک آن مجاز نیست زار رصدی و وسایل سایر شرکتبدست زدن به ا •

  پس از برگزاری رقابت) 5-پ

 .آوری و بسته بندی وسایل خود نمایندس از سوت پایان مسابقه اقدام به جمع شود شرکت کنندگان پ توصیه می •

 .تا زمان صرف صبحانه و مراسم معرفی برگزیدگان از ایجاد سروصدای اضافی خودداری شود •

  .دپذیر  میصورتصورت گروهی و با همراهی مسؤول پیشاهنگی ه گشت در منطقه تنها ب •

  بازگشت از محل رقابت) 6-پ

  .مراجعه شود) حرکت به سمت محل برگزاری رقابت (1- العمل های بخش پبه دستور •

 

 



   ابزار) ت

  ابزار رصدی )1-ت

  خش آموزشیب) 1-1-ت

  .گردد حداقل ابزار مورد نیاز برای شرکت در این بخش در اطالعیه اول اعالم می

 بخش رقابتی رصدی )2-1-ت

  :رده تلسکوپی) 1-2-1-ت

o ها آن یچشم فاصله ،بوده کمتر متریلیم 100 زا دینبا دنرو یم کار به رقابت رد که ییها تلسکوپ دهانه یگشودگ 
 ریمقاد از کمتر یگشودگ با یابزارها. باشد متریسانت 170 تا 120 نیب یدابسون ریغ انواع یبرا نیزم سطح ازباید 
 بخش در تنها ها آن رشیپذ ای و شوند می یبررس آخر یها تیاولو در یداور روند کردن کند لیدل به فوق

 .ردپذی یم صورت یآموزش

  :های دوچشمی و تک چشمی رده دوربین) 2-2-1-ت

o فاصله ،بوده متر یلیم 50 رصدگران یچشم تک و یدوچشم یها نیدورب یبرا مجاز دهانه یگشودگ حداقل 
  .باشد متر یسانت 170 تا 110 نیب دیبا نیزم از ها آن یچشم

o سرسو اجرام مشاهده که آنجا از ستین یچنگال نوع از ها آن هیپا و ندارد یچپق ها آن یچشم که ییها نیدورب یبرا 
 اجرام گران رصد است بهتر داوران دیصالحد با فرساست، طاقت اریسب داور و کننده شرکت توسط) سأالر سمت(
 .شود یریجلوگ شده ذکر مشکل بروز از تا ندینما رصد سرسو به دنیرس از قبل را

دوربین دوچشمی تهیه  میلی متر 100 میلیمتر تلسکوپ و 150ابت صوفی بر مبنای حداقل قطر دهانه فهرست اجرام رق: توجه •
  .گردیده است

  چراغ قوه )2-ت

بر تعیین مناسب بودن چراغ قوه .  بایستی رنگ نور آن کامال قرمز و شدت آن متعادل باشد:چراغ قوه مناسب برای رقابت •
داور ) همراه نداشتن باتری اضافهه و ب(نور چراغ قوه و یا اتمام باتری آن در صورت نامناسب بودن .  داور استعهده
 بدیهی است در طول این . متوقف نماید شرکت کننده موقتاًا تا زمان برطرف نمودن مشکل توسطتواند داوری گروه ر می

  .زمان گروه ممکن تعدادی از اجرام مورد نظر را از دست بدهد



   نقشه)3-ت

ممکن است تعدادی از اجرام .  هستندThe Observer's Sky Atlas و Sky Atlas 2000شده های توصیه  نقشه •
باشد همراه داشته ه های دیگر را ب  در اینگونه موارد رصدگر بایستی نقشه،دنرقابت در یک یا هردو نقشه نشان داده نشده باش

 به کار بردن .تر در نقشه خود وارد نماید های کامل و یا قبال مکان جرم مورد نظر را از نرم افزارهای آسمان نما یا نقشه
 .بر روی کاغذ پرینت می شوند مجاز استکه های آسمان نما  هایی از خروجی نرم افزار نقشه
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