
 

 به نام خدا

 شرایط شرکت در اولین دوره مسابقه فتح پرچم غرب کشور
 ، دانشگاه رازیکرمانشاه  -  1396دی  14

 عمومی  طیشراالف( 

 مسابقه وجود ندارد. نیشرکت در ا یبرا یسن تیمحدود .1

 د.نغرب کشور باش یاستانها یآموزشکده ها ایاز دانشگاه ها و  یکی لیفارغ التحص ایدانشجو و  ستیبای شرکت کنندگان در مسابقه م .2

برای  مسابقه انتخابیدر صورت باال بودن تعداد متقاضیان از هر دانشگاه، شرکت کنند.  در مسابقه اصلی توانند یم میت 10حداکثر  غرب کشور یاز دانشگاه ها یک از هر .3

 تیم برگزیده از هر دانشگاه برگزار می گردد. 10انتخاب 

 است. یجهت شرکت در مسابقه الزام ،حاضرفرم و تحویل  لیتکمنیز و  یلیمدرک فارغ التحص ایو  ییشجوکارت دان هئارا .4

در شهر کرمانشاه  یطاق بستان دانشگاه راز سیپرد یدر ساختمان کتابخانه مرکز 1396 ماه ید 14روز  18:30 یال 13:30از ساعت  یبه صورت حضور یمسابقه اصل .5

 برگزار خواهد شد.

 برگزار خواهد شد. 1396ماه  ید 14صبح روز  12 یال 11از ساعت  ازیدر صورت ن یانتخاب مسابقه .6

 

 یمسابقه اصل طیشراب( 

 مسابقه است.  نیلپتاپ در ح کیمجاز به داشتن فقط  می. هر تدناوریهمراه خود لپتاپ ب ستیبای شرکت در مسابقه م یشرکت کنندگان برا .1

قبل از شروع مسابقه به واحد  دیبا لی. وساستیمسابقه مجاز ن نحی در( ...کتاب، جزوه، تبلت، تلفن همراه، ساعت هوشمند،  ف،ی)ک یاضاف لهیهمراه داشتن هرگونه وس .2

 .دیریبگ لیها را تحوداده شوند و پس از مسابقه آن لیمربوطه تحو

 .شودیبرخورد م نیبا متخلف نهیزم نیباشد. در ا یمجاز نم لیمیرسان و ارسال ا امیپ یمجاز است. اما استفاده از ابزارها و نرم افزارهااصلی در مسابقه  نترنتیاتصال به ا .3

 شود. یتقلب محسوب م هامیت نیب رهیکد و غ ل،یهرگونه رد و بدل شدن فا نی. همچنستیدر مورد سؤاالت مسابقه مجاز ن هامیت ریدر طول مسابقه گفتگو با سا .4

 خواهد کرد. رییتغ یخاط میت ازیاز نقض قانون امت ینبوده و در صورت مشاهده موارد یعنوان قطع چیمسابقه به ه یکسب شده تا انتها ازاتیامت جهیدر نت .5

به سواالت  ،هر بخش برایدر زمان در نظر گرفته شده  ستیبا یسوال مطرح شده است. شرکت کنندگان م 5شده است. در هر بخش  میتقس یمسابقه به سه بخش اصل .6

 .ستین یمان در نظر گرفته شده در هر بخش قابل انتقال به بخش بعدمربوطه پاسخ دهند. ز

 است: ریبه شرح ز یزمان یبند میتقس .7

 ساعت 1امن  یسیبرنامه نو 

 ساعت 2وب  تیامن 

 ساعت 2شبکه  تیامن 

افراد متخلف مطابق مقررات  ایشده است تخلف محسوب شده و با فرد  یخارج از آنچه در سواالت معرف ییمسابقه حمله و نفوذ به شبکه ها و سامانه ها یدر طول برگزار .8

 باشد. یمجاز نم زیمسابقه ن یازدهیاختالل در سامانه امت جادیحمله و ا نیبرخورد خواهد شد. همچن

 

 شرایط مسابقه انتخابیج( 

 .باشدمی "یک ساعت"زمان در نظر گرفته شده برای این مسابقه  .1

 سوال مطرح شده در این زمان پاسخ دهند. 10می بایست به  شرکت کنندگان .2

 تیم برتر به مسابقه اصلی راه می یابند. 10در پایان زمان مسابقه تیم های متقاضی از هر دانشگاه بر اساس امتیاز کسب شده رتبه بندی می شوند و  .3

قبل از شروع مسابقه به واحد  دیبا لی. وساستیمسابقه مجاز ن نحی در( ...عت هوشمند، کتاب، جزوه، تبلت، تلفن همراه، سا ف،ی)ک یاضاف لهیهمراه داشتن هرگونه وس .4

 .یدریبگ لیها را تحوپس از مسابقه آن داده شوند و  لیمربوطه تحو

 .خواهد شد برخورد نیبا متخلف نهیزم نیست. در انیمجاز انتخابی در مسابقه  نترنتیاتصال به ا .5
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