بسمه تعالی
دﺳﺘﻮرالعمﻞ اﺟﺮاﺋی مسابقه
هدف:
ماده :1دﺳﺘﻮرالعمﻞ حاضﺮ به منظﻮر انسجام بخشیدن به روند اﺟﺮای مسابقات دانشگاهی و آگاهی مﺘقضایان
حضﻮر در این مسابقات تدوین گﺮدیده اﺳت.
اختصارات:
ماده :2در این دﺳﺘﻮرالعمﻞ ،ﺟهت ﺟلﻮگیﺮی از تکﺮار واژهها مﻮارد و اخﺘصارات زیﺮ بکار گﺮفﺘه شده اﺳت:
دانشگاه مجری :دانشگاههایی که با انعقاد تﻮافقنامهای در اﺟﺮای این مسابقه فعال میباشند.
دانشجو :هﺮ دانشجﻮیی که در هﺮ یک از مقاطع کارشناﺳی ،کارشناﺳی ارشد یا دکﺘﺮی در دانشگاههای مجﺮی
یا ﺳایﺮ دانشگاههای داخلی یا خارﺟی در حال تحصیﻞ میباشند.
متقاضی :مﺘقاضیان شﺮکت در مسابقه که میتﻮانند به صﻮرت تیمهای کامال دانشجﻮیی یا با حضﻮر
فارغالﺘحصیالن ،اعضای هیئت علمی و اعضای صنعﺘی باشند.
مسابقه /مسابقات :منظﻮر از مسابقه ،مسابقهی بهینه ﺳازی تﻮﺳعه میدان اﺳت.
نمایندگان صنعتی :نمایندگان منﺘخبی که از ﺳﻮی دانشگاههای مجﺮی از میان افﺮاد شاغﻞ در صنعت یا
اعضای هئیت علمی این دانشگاهها و به منظﻮر نظارت بﺮ ابعاد فنی و صنعﺘی مسابقه و حضﻮر در تیم داواران
انﺘخاب میگﺮدند.
کمیته اجرایی :کمیﺘهای مﺘشکﻞ از تیمهای دانشجﻮیی و اﺳاتید دانشگاههای مجﺮی که به منظﻮر انجام
هماهنگیهای الزم مﺮبﻮط به اﺟﺮای مسابقات تشکیﻞ میگﺮدد.
کمیته علمی :کمیﺘهای مﺘشکﻞ از تیمهای دانشجﻮیی یا اﺳاتید دانشگاههای مجﺮی که به منظﻮر مدیﺮیت
فنی یا علمی اﺟﺮای مسابقات تشکیﻞ میگﺮدد.
داور/داوران :نفﺮاتی که از ﺳﻮی دانشگاههای مجﺮی ﺟهت نظارت بﺮ روند اﺟﺮای مسابقات ،امﺘیاز دهی و
تعیین تیمهای بﺮتﺮ انﺘخاب میگﺮدند.

کمیته نظارت :تیمی مﺘشکﻞ از اعضایی که تﻮﺳط دانشگاههای مجﺮی ﺟهت نظارت بﺮ مﻮارد زیﺮ تعیین
میگﺮدند.





تعیین صالحیت تیمها با همکاری کمیﺘه اﺟﺮایی و علمی
نظارت بﺮ روند داوری
تغییﺮ یا ارتقای شاخصههای داوری و امﺘیاز دهی
تغییﺮ یا ﺟایگزینی تیم داوری

شرایط عمومی:
ماده :3کلیه مﺘقاضایان حضﻮر در مسابقه بایسﺘی شﺮایط عمﻮمی زیﺮ را دارا باشند تا واﺟد شﺮایط شﺮکت در
مسابقه شناخﺘه شﻮند:
 3-1اشﺘغال به تحصیﻞ در یکی از مقاطع کارشناﺳی ،کارشناﺳی ارشد یا دکﺘﺮی در زمان بﺮگزاری مسابقات
بﺮای گروههای دانشجویی
 3-2تعداد نفﺮات گﺮوههای حاضﺮ در مسابقه حداکثر سه نفر میباشد.
 3-3در هﺮ گﺮوه بایسﺘی یک نفﺮ به عنﻮان سرگروه معﺮفی شﻮد.
 3-4در صﻮرت عدم امکان حضﻮر تمامی نفﺮات یک گﺮوه در روز مسابقه ،این مﻮضﻮع بایسﺘی تﻮﺳط ﺳﺮگﺮوه
آن گﺮوه به کمیﺘه نظارت اعالم و مجﻮزهای الزم در این خصﻮص اخذ گﺮدد.
تبصره :1کلیه تیمها ملزم به تکمیﻞ مشخصات مﻮرد نیاز در محﻞ از پیش تعیین شده در ﺳایت مسابقه
میباشند.
 3-6هﺮ یک از تیمهای دانشجﻮیی یا تﺮکیب دانشجﻮیی و صنعﺘی میتﻮاند با حضﻮر دانشجویان داخلی یا
خارجی تشکیﻞ گﺮدد و در این خصﻮص محدودیﺘی وﺟﻮد ندارد.
فرآیند اجرای مسابقه:
ماده :4فﺮآیند اﺟﺮای مسابقه به صﻮرت ذیﻞ میباشد.
 ثبت نام متقاضیان در ﺳایت مسابقه و دانلود دادههای مﻮرد نیاز ﺟهت شبیه ﺳازی میدان
 انجام شبیهسازی های و مراحل مسابقه تﻮﺳط شﺮکتکنندگان مطابق با دﺳﺘﻮرالعمﻞ علمی در
بازهی زمانی معین

 برگزاری یک یا چند کارگاه علمی-آموزشی در رابطه با مﺮاحﻞ مسابقه تﻮﺳط کارگﺮوه علمی
مسابقه
 ارﺳال مسﺘندات درخﻮاﺳﺘی به عنﻮان گزارش اول (چکیده) ،مطابق با فرمت و در زمان تعیین
شده
 انجام مراحل داوری بر روی گزارشات اولیه و اعالم راه یافﺘگان به مﺮحله پایانی
 ارسال گزارش مبسوط تﻮﺳط تیم های بﺮگزیده ﺟهت ارزیابی در بخش نهایی
 برگزاری اختتامیه
مﺘقاااضااایااان میتﻮاننااد در صاااﻮرت نیاااز از مساااﺘناادات علمی مﻮﺟﻮد در ﺳااااایاات مسااااابقااه بااه
آدرس IranPetroMatch.comﺟهت پاﺳخگﻮیی به این ﺳﻮاالت اﺳﺘفاده کنند.
تبصره :2کیفیت و نحﻮه انجام مسابقه در دﺳﺘﻮرالعمﻞ علمی بیان شده اﺳت.
تبصره :3مجﺮی مسابقه مجاز به اﺳﺘفاده از کلیه دﺳﺘاوردهای این مسابقه میباشد.
زمانبندی اجرای مسابقه:
ماده : 5زمانبندی اﺟﺮای مسابقه ،به شﺮح ذیﻞ می باشد.
 اعالم سراسری مسابقه از طﺮیق انﻮاع کانالهای ارتباطی :ﺳایت ،ایمیﻞ و صفحات مجازی 28 :
مهﺮماه
 ثبت نام اولیه و تکمیل موارد درخواستی در ﺳایت مسابقه 28 :مهﺮ الی  10آبان ماه
 انجام شبیهسازی ها و مراحل مسابقه طبق دﺳﺘﻮرالعمﻞ علمی و ارﺳال مسﺘندات درخﻮاﺳﺘی به
عنﻮان گزارش اول (چکیده) ،مطابق با فﺮمت و در زمان تعیین شده در ﺳایت مسابقه ،تا تاریخ 1
دی ماه
 انجام مراحل داوری بر روی گزارشات اولیه و انﺘخاب تیم های بﺮگزیده بﺮای مﺮحلهی نهایی1 :
دی تا  15دی
 ارسال دعوتنامه توسط کمیته اجرایی به تیمهای منتخب
 ارسال گزارش مبسوط تﻮﺳط تیم های بﺮگزیده ﺟهت ارزیابی در بخش پایانی مسابقه 15 :دی الی
 1اﺳفند
 برگزاری اختتامیه و معﺮفی تیمهای بﺮتﺮ

شیوه امتیازدهی:
امﺘیاز هﺮ گﺮوه بسﺘگی به اراﺋه گزارشات و مستندات به شرحی که در دستورالعمل علمی بیان شده
اﺳت ،اخﺘصاص می یابد.
تبصره : 4تاخیﺮ در انجام هﺮ یک از مﺮاحﻞ مسابقه ،خارج از زمان بندی تعیین شده ،منجﺮ کسر امتیاز از هﺮ
یک از گﺮوهها میگﺮدد.
پشتیبانی اجرایی و فنی:
ماده : 6کلیه تیم ها می تﻮانند با مﺮاﺟعه به صفحه پشﺘیبانی اﺟﺮایی و فنی مﻮﺟﻮد در ﺳایت و از طﺮیق ایمیﻞ
اخﺘصاصی آن تیم ،با اعضای هﺮ کمیﺘه ارتباط بﺮقﺮار نمﻮده و پاﺳخ ﺳﻮاالت خﻮد را دریافت نمایند.

