
 بسمه تعالی

 آیین نامه مسابقه ژئولیگ

 TEKNOاًدوي ػلوی داًشکذُ صئَدسی ٍ صئَهتیک داًشگبُ صٌؼتی خَاخِ ًصیزالذیي عَسی ثب ّوکبری شزکت 

در راستبی ایي ّذف، آییي ًبهِ .هفتخز است هیشثبى اٍلیي سزی اس هسبثقبت سزاسزی صئَدسی ٍ صئَهتیک، صئَلیگ ثبشذ

 .هسبثقِ صئَلیگ ثِ شزح سیز ثیبى هی گزدد

 اهداف(الف

 .ثبال ثزدى هْبرتْبی ػولی داًشدَیبى رشتِ هٌْذسی صئَدسی ٍ صئَهتیک (1-الف

 .تقَیت تَاًبیی کبر گزٍّی در داًشدَیبى(2-الف

 .تقَیت تَاًبیی هذیزیت ّوشهبى کیفیت ، ّشیٌِ ٍ سهبى(3-الف

 .شٌبسبًذى ّزچِ ثیشتز رشتِ ثِ داًشدَیبى(4-الف

 شرایط شرکت کنندگان(ب

شزکت کٌٌذگبى در ایي هسبثقِ ثبیستی داًشدَی هقغغ کبرشٌبسی رشتِ هٌْذسی صئَدسی ٍ صئَهتیک در یکی اس 

شزکت کٌٌذگبى هی ثبیست یک گزٍُ سِ ًفزُ تشکیل دادُ ٍ یکی اس اػضبی گزٍُ .داًشگبّْبی سزاسزی یب آساد کشَر ثبشٌذ

 .را ثِ ػٌَاى سزگزٍُ هؼزفی ًوبیٌذ

اػضبی اًدوي ػلوی داًشکذُ صئَدسی ٍ صئَهتیک داًشگبُ صٌؼتی خَاخِ ًصیزالذیي عَسی حق شزکت در (1-ة

 .ایي هسبثقِ را ًذارًذ

 .ثزای گزٍّْب ثب تؼذاد افزاد ثیشتز یب کوتز اس سِ ًفز اهکبى شزکت در هسبثقِ ٍخَد ًذارد(2-ة

 

 

 



 نحوه ثبت نام(پ

 ایویلی حبٍی درخَاست ٍ شوبرُ توبس Geoleague@kntu.ac.irاثتذا اػضبی گزٍُ ثِ پست الکتزًٍیکی 

 ثبًک کشبٍرسی 443021095 ریبل را ثِ شوبرُ حسبة 100000ّوچٌیي ّز گزٍُ هی ثبیذ هجلغ . خَد را ارسبل هی ًوبیذ

شوبرُ ای کِ ثِ رًگ )ثِ ًبم داًشگبُ صٌؼتی خَاخِ ًصیز الذیي عَسی ثِ ػٌَاى هجلغ ٍرٍدی ٍاریش کزدُ ٍ شوبرُ قجض 

در پبسخ هسئَلیي هسبثقِ ایویل حبٍی فزم . را ًیش ثِ ّوزاُ ثب ایي ایویل ارسبل کٌٌذ (.قزهش در ثبالی قجض درج شذُ است

 23اػضبی گزٍُ تب .را ثزای داٍعلت ارسبل هی کٌٌذ ( هزاخؼِ کٌیذ1-ثِ ثٌذ ث)شزکت در هسبثقِ ، آییي ًبهِ ٍ سؤال 

 اردیجْشت فزصت دارًذ فزم شزکت در هسبثقِ را پز کزدُ ٍ پبسخ سؤال  را 26ّوچٌیي تب  .اردیجْشت فزصت ثجت ًبم دارًذ 

 . ثجت ًبم ًْبیی گزٍُ پس اس ارسبل فزم شزکت در هسبثقِ ٍ عزح ایذُ صَرت هی گیزد. ثِ آدرس الکتزًٍیکی هذکَر ثفزستٌذ

 .چٌبًچِ گزٍّی قجل اس پبیبى هْلت ثجت ًبم اس شزکت درهسبثقِ اًصزاف دّذ ًیوی اس هجلغ هستزد خَاّذ شذ(1-ح

 .چٌبًچِ گزٍّی پس اس پبیبى هْلت ثجت ًبم اس شزکت در هسبثقِ اًصزاف دّذ هجلغ هستزد ًخَاّذ شذ (2-ح

 .چٌبًچِ ثِ ّز دلیلی هسبثقِ ثزگشار ًشَد، ایي هجلغ ثِ حسبة سزگزٍُ ّز یک اس گزٍّْب ٍاریش خَاّذ شذ(3-ح

 ظرفیت ثبت نام(ت

السم . گزٍُ هی ثبشذ ٍ اٍلَیت ثب کسبًی است کِ سٍدتز ثجت ًبم کٌٌذ15 ًفز هؼبدل ثب 45ظزفیت ثجت ًبم ثِ هیشاى 

ثِ یبدآٍری است چٌبًچِ گزٍّی فزم شزکت در هسبثقِ را پز ًکزدُ یب هجلغ را ٍاریش یب پبسخ سؤال هغزح شذُ در هزحلِ اٍل 

را ارسبل ًکزدُ ثبشٌذ،ثجت ًبم ثزای ایي گزٍُ ثِ عَر کبهل اًدبم ًگزفتِ است ٍ گزٍّْب ثِ تزتیجی کِ هَارد هذکَر را ارسبل 

 .کزدُ اًذ،ثزای ثجت ًبم در اٍلَیت خَاٌّذ ثَد

 . گزٍُ اخبسُ ثجت ًبم دارًذ3اس ّز داًشگبُ حذاکثز  (1-ت

 

 

 

 نحوه ی برگزاری مسابقه(ث



 :ثزگشاری هسبثقِ شبهل دٍ هزحلِ هی ثبشذ

شزکت کٌٌذگبى ٌّگبهی کِ درخَاست خَد را ثزای شزکت در هسبثقِ ارسبل هی ( :غیزحضَری)هزحلِ اٍل  (1-ث

کٌٌذ، ّوزاُ ثب فزم شزکت در هسبثقِ یک سؤال دریبفت هی کٌٌذ کِ در راثغِ ثب هشکالت رایح ًقشِ ثزداری ثَدُ ٍ ًیبسهٌذ 

اػضبی گزٍُ ثبیستی ایذُ خَد را در هَرد پبسخ سؤال در هْلت هقزر،ثزای هسئَلیي هسبثقِ ارسبل .خالقیت ٍ عزح ایذُ است

 .ایي ایذُ ّب تَسظ کویتِ داٍری هسبثقِ اهتیبس دّی هی شًَذ.کٌٌذ

، رأس 1391اردیجْشت هبُ 28توبهی ثجت ًبم کٌٌذگبى ثبیستی در رٍس پٌح شٌجِ، ( : حضَری)هزحلِ دٍم (2-ث

هسبثقِ رأس . در داًشکذُ هٌْذسی صئَدسی ٍ صئَهتیک داًشگبُ صٌؼتی خَاخِ ًصیزالذیي عَسی حبضز ثبشٌذ8:30سبػت 

صئَدسی ٍ ًقشِ ) اس سِ گزایش هٌْذسی صئَدسی ٍ صئَهتیک ػولیبتیسِ هدوَػِ سؤال . صجح آغبس خَاّذ شذ9سبػت 

در اختیبر داٍعلجیي قزار هی گیزد کِ ّز یک اس ایي  (سیستن اعالػبت هکبًی ٍ سٌدش اس دٍر ٍ فتَگزاهتزی ، ثزداری

هدوَػِ سؤاالت شبهل سِ سؤال در سِ سغح آسبى، هتَسظ ٍ  دشَار هی ثبشٌذ ٍ حذاکثز اهتیبس قبثل کست اس ایي سؤاالت 

فْزست هدوَػِ اثشارّبی قبثل استفبدُ ّوزاُ ثب سؤاالت در اختیبر داٍعلجیي قزار . ثستِ ثِ سغح سؤال هتفبٍت خَاّذ ثَد

اثشار ٍ ًزم .داٍعلجیي هی تَاًٌذ اس ّز یک اس هدوَػِ سؤاالت،یک سؤال را اًتخبة کزدُ ٍ ثِ آى پبسخ دٌّذ.هی گیزد

افشارّبیی کِ ثزای پبسخگَیی ثِ ایي سؤاالت السم است ثستِ ثِ ًظز اػضبی گزٍُ، هی تَاًذ هتفبٍت ثبشذ عَری کِ هوکي 

ّز گزٍُ هغبثق لیست ارائِ .است دٍ گزٍُ هختلف ثزای یک سؤال ٍاحذ، دٍ دستِ اثشار یب ًزم افشار هتفبٍت را استفبدُ کٌٌذ

شذُ ّوزاُ سَاالت ثز اسبس اٍلَیت اهتیبسی کِ در هزحلِ قجل کست کزدُ هی تَاًذ اثشارّبی هَرد ًیبس خَد را اًتخبة کٌذ 

ایي پٌح گزٍُ .پبًشدُ گزٍّی کِ در هسبثقِ شزکت هی کٌٌذ ثِ سِ دستِ تقسین هی شًَذ کِ ّز دستِ شبهل پٌح گزٍُ هی ثبشذ

. هغبثق خذٍل سهبًجٌذی سیز ثِ سؤاالت پبسخ خَاٌّذ داد

 

 

 

 

 



 

 زمان 9 9:15 9:45 10 10:15 11 11:15 11:30 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 15:15

سیستم  نهار حل جذول
اطالعات 

 مکانی

سنجش از دور و  استراحت
 فتوگرامتری

انتخاب  نقشه برداری و شئودزی استراحت
ابسار 
نقشه 
 برداری

 1دسته 

انتخاب  نقشه برداری و شئودزی نهار حل جذول
ابسار 
نقشه 
 برداری

سیستم  استراحت
اطالعات 

 مکانی

 2دسته  سنجش از دور و فتوگرامتری استراحت

انتخاب   نقشه برداری شئودزی
ابسار 
نقشه 
 برداری

سنجش از دور و  استراحت حل جذول نهار
 فتوگرامتری

سیستم اطالعات  استراحت
 مکانی

 3دسته 

 زمانبندی مسابقه- 1 جدول

 

ّوچٌیي یک خذٍل کلوبت هتقبعغ شبهل هفبّین تئَریک هٌْذسی صئَدسی ٍ صئَهتیک در اختیبر داٍعلجیي قزار  

 رهش آى را ثِ دست ثیبٍرًذ، اهتیبس هشخصی دریبفت خَاٌّذ 1خَاّذ گزفت کِ چٌبًچِ در سهبى هشخص شذُ در خذٍل 

سپس کبرّبی ػولیبتی ّز گزٍُ تَسظ داٍریي هسبثقِ ارسیبثی هی شَد ٍ گزٍُ ثب ثیشتزیي اهتیبس ثزًذُ هسبثقِ خَاّذ .کزد

 .ثَد

 .استفبدُ اس ایٌتزًت در عَل هسبثقِ آساد اهب استفبدُ اس پست الکتزًٍیکی هوٌَع هی ثبشذ(3-ث

اهتیبسدّی .اهتیبس دّی در هزحلِ غیزحضَری هسبثقِ، ثز اسبس راّگشب ثَدى ایذُ ٍ ػولی ثَدى راّکبر است(4-ث

در هزحلِ حضَری،ثز اسبس کبهل ثَدى پبسخ،سبدگی اثشار هَرد استفبدُ،راُ حل ارائِ شذُ ثزای سَال ٍ سغح سؤال هی 

 .ثبشذ

در صَرتی کِ ّز یک اس گزٍّْب ثِ هَقغ در هحل هسبثقِ حبضز ًشًَذ، ثخشی اس سهبى را ثزای شزکت در (5-ث

 .هسبثقِ اس دست هی دٌّذ

ثزای ّز یک اس گزٍّْب راٌّوبیی در ًظز گزفتِ خَاّذ شذ کِ ثِ سؤاالت گزٍّْب در عَل هسبثقِ پبسخ هی (6-ث

 .دٌّذ ٍ تب پبیبى هسبثقِ ثب آًْب ّوزاُ خَاٌّذ ثَد



ثزای پبسخگَیی ثِ سؤاالت ّز یک اس گزٍّْبی سٌدش اس دٍر ٍ فتَگزاهتزی ٍ سیستن اعالػبت هکبًی (7-ث

لیست ًزم افشارّبی هزثَط ثِ .ثستِ ثِ سغح سؤال،آشٌبیی ثب حذاقل ثز یکی اس ًزم افشارّبی ایي گزٍُ ّب السم است

 . آهذُ است2گزٍّْبی هذکَر در خذٍل 

 ENVI,PCI,ILWIS سنجش از دور و فتوگرامتری

 Arc GIS,ILWIS سیستم اطالعات مکانی

  لیست نرم افسارهای الزم برای گرایش های سنجش از دور و فتوگرامتری و سیستم اطالعات مکانی– 2 جدول

چٌبًچِ ّز یک اس گزٍّْبی شزکت کٌٌذُ ثز یک یب دٍ گزایش اس سِ گزایش تسلظ ًذاشتِ ثبشٌذ هی تَاًٌذ (8-ث

 .پبسخ ًذٌّذ ٍ هسلوبً اهتیبس ایي گزایش ّب را ًیش دریبفت ًخَاٌّذ کزد (ّب)ثِ سؤال آى گزایش

عزاحی سؤاالت تَسظ ّیئت ػلوی داًشکذُ صئَدسی ٍ صئَهتیک داًشگبُ صٌؼتی خَاخِ ًصیزالذیي عَسی (9-ث

 .صَرت هی گیزد

 .کویتِ داٍری هسبثقِ داًشدَیبى دکتزی یب افزاد دارای هذرک دکتزی در ّز گزایش هی ثبشٌذ(10-ث

 .داًشدَیبى هی ثبیست در عَل هسبثقِ کبرت داًشدَیی خَد را ثِ ّوزاُ داشتِ ثبشٌذ(11-ث

 اختتامیه (ج

،عی هزاسوی در آهفی تئبتز داًشکذُ ، اهتیبس توبم گزٍّْب اػالم شذُ ٍ خَایشی ثِ 16:30ػصز رٍس هسبثقِ، سبػت 

 .ایي هزاسن حذاکثز دٍ سبػت ثِ عَل هی اًدبهذ.گزٍُ ّبی ثزًذُ تؼلق خَاّذ گزفت

 جوایز(چ

 :ثزًذُ ثِ شزح سیز هی ثبشذ (ّبی)خَایش ثزای گزٍُ

 یک دستگبُ تزاسیبة، یک ػذد شبخص،یک ػذد سِ پبیِ: گزٍُ اٍل

 یک دستگبُ تزاسیبة، یک ػذد شبخص: گزٍُ دٍ

 یک دستگبُ تزاسیبة: گزٍُ سَم



 ِتَخ: 

چٌبًچِ تؼذادی اس داًشدَیبت توبیل ثِ اقبهت در داًشگبُ در شت قجل اس هسبثقِ را داشتِ ثبشٌذ، ثب اعالع قجلی در 

 .درخَاست شزکت در هسبثقِ؛ درصَرت اهکبى خَاثگبُ در اختیبر آًْب قزار خَاّذ گزفت

 خیبثبى ٍلیؼصز،تقبعغ هیزداهبد،رٍثزٍی سبختوبى اسکبى: آدرس داًشکذُ 

 (دثیز هسبثقِ: شَشتزی) 09385711427ٍ  (115داخلی)021-88877071-3: شوبرُ توبس

 ثب تشکز                  

 اًدوي ػلوی داًشکذُ صئَدسی ٍ صئَهتیک


