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ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ رﺳﺖ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺣﻘﻮق
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻓﮑﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و رزوﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺮاز اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ رﺳﺖ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﮐﻞ زﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
از دور رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮای ﺧﺎص ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺮ زده از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از داوران ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ
ﺧﻼﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ رﺳﺖ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﺖ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  30دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ
رﻃﻮﺑﺖ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﯾﺰ اﺳﮑﺮﯾﻦ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ را
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻪ ی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  45دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺧﻮد را رﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی
ﺳﻨﺴﻮری ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه ی ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﮐﺮده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب( ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زﻣﺎن رﺳﺖ ﺧﻮد ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﻬﻮه ﺗﮏ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و  blendﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی اول ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  30دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را رﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای رﺳﺖ ﻗﻬﻮه  blendزﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم
ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  700ﮔﺮم ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
پ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ  double-blindﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ت( اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﺑﺮای
ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
اﻟﻒ( ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ :ﺗﻤﺎم ﻗﻬﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ی ﻋﺮﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 5 .ﻧﻮع ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از رﺳﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﺳﺖ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺳﻪ ﻗﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺖ ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ و ﺟﻠﺴﻪ ای ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﻧﻮع ﻗﻬﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ب( ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
پ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ :ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﺑﯿﻦ  300اﻟﯽ  500ﮔﺮم از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از
ﻣﯿﺎن ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﻬﻮه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ و اراﺋﻪ ﺟﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ت( ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ  2ﮐﯿﻠﻮی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻗﻬﻮه ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻬﻮه
ی ﺳﺒﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﺖ دادن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از رﺳﺖ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻬﻮه
 blendﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از رﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  10درﺻﺪ از ﮐﻞ وزن ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ث( ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻗﻬﻮه :اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﮕﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮم ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ )ﺑﻪ ﮔﺮم( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن )ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ( در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺎ
ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ درون آن ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس
اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ وزن ﻗﻬﻮه در ﻇﺮﻓﯽ  250ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ج( رﻃﻮﺑﺖ ﻗﻬﻮه :اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار آب در ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم آﺑﯽ ﮐﻪ درون داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﻗﺮار دارد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺮم
ﮐﻞ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .واﺣﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﻬﻮه درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل .(%10.33
چ( ﺳﺎﯾﺰ اﺳﮑﺮﯾﻦ :اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ در واﻗﻊ ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آن ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺰ اﺳﮑﺮﯾﻦ از  1/64اﯾﻨﭻ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ  15دارای ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  15/64اﯾﻨﭻ
اﺳﺖ .داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮد) .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻋﺪد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد(
ح( ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺺ ﻫﺎ )دﯾﻔﮑﺖ ﻫﺎ( :اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  500ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺺ ﻫﺎ در
ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد :ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎه ،ﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎه ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮش ،ﺑﺨﺸﯽ
ﺗﺮش و ﻏﯿﺮه .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺰ داﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﺎﻟﯽ و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﻤﺮده و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داوران ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .دو ﮐﯿﺴﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﻔﮑﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ داوران اراﺋﻪ ﺷﻮد.
خ( رﻧﮓ رﺳﺖ :ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم رﻧﮓ ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪن ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻨﺞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد دارای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻮاﻓﻖ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
د( دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ :دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻗﻬﻮه  ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﺮای رﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ
اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ذ( اراﺋﻪ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه :ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و رﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ داوران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ
داوران اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،اول ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و دوم ﻗﻬﻮه  BLENDﺷﺪه .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻗﻬﻮه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺑﺮﮔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﺑﺮای
ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه اﻋﻢ از ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و blend
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  700ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻗﺼﺪ
دارد ﭘﺲ از رﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه را  blendﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  blendو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ر( ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺘﺒﯽ از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن و دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای رﺳﺖ ﻗﻬﻮه و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و  blendﺷﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوران اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی رﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻌﻢ ،ﻋﻄﺮ ،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و ﺑﺎدی ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  SCAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ز( دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و
اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ
و رﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺪارﮐﺎت رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ:
●
●
●
●
●

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺪول درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻮه ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮﮔﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻬﻮه
ﺳﺒﺰ ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﻪ ﻫﺎی دارای ﻧﻘﺺ و ﻏﯿﺮه(
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺰارآﻻت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﻃﻮﺑﺖ ،اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﮕﺎﻟﯽ،
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰﺑﻨﺪی و ﻏﯿﺮه(
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ )ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺎب ،ﻣﺨﺰن آب ،ﺗﺮازو ﻫﺎ ،رﻧﮓ ﺳﻨﺞ و ﻏﯿﺮه(
ﻇﺮوف و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ و ﻟﻮازﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎ
ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺞ و ﯾﺎ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاغ ﻗﻮه و ﯾﺎ
ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد(.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺟﻠﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﻗﺎﺑﺖ و زﻣﺎن آﻣﻮزش
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ رﻗﺒﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،زﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ )دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ  ،رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ،ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی
اﺳﮑﺮﯾﻦ ،رﻧﮓ ﺳﻨﺞ و ﻏﯿﺮه( .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮال ﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
اﻟﻒ( ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن زﻣﺎن درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻬﻮه ی ﺳﺒﺰ و رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب( رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،داوران ﻣﺨﺘﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از وی اﻣﺘﯿﺎزی را ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت داوران
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.

ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن
ﻣﺮﺑﯿﺎن
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه
از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ،ﻫﻮاداران و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ
داوران رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮد(.
ﻣﺠﺮﯾﺎن

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺳﻮی داوران و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ای
ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ
اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺮاﺣﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( در ﻃﻮل زﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺮدد.
پ( ﻫﺮاز ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت( رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای در
زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ در
روﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای او ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ث( ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ج( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ و اﻧﺠﺎم رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﺖ ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
چ( ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن و ﻗﻬﻮه
دادن ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دم آوری ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮع رﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ رﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی آن اﻓﺸﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﻪ آن رای دﻫﻨﺪ و در رﺳﺖ ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی از ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﭘﯿﺶ از رﺳﺖ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ رﺳﺖ و رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ
زﻣﺎن ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﯿﭻ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.

زﻣﺎن رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﺳﺖ و
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ و اﻓﺮاد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  45دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﺷﻮد .دو ﺑﺎر ،ﯾﮏ ﺑﺎر
در  15دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در  5دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
پ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪی وارد ﺷﻮد
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻣﺎی ﮔﺮﻣﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮد
را در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ
اﻟﻒ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ  500ﮔﺮم از ﻗﻬﻮه را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ب( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ  500ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد )داﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎرس در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ(.
پ( اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ،ﻧﻘﺺ ﻫﺎی آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث( داﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ  SCAو ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ای داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
چ( ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی دﭼﺎر ﻧﻘﺺ را درون آن ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ داوران ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ح( اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر

ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ زﻣﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز از او ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﺳﺪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎر رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد )ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺮ ﺷﻮد  15اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ(.
خ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان آب ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮم ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ )ﺑﻪ ﮔﺮم( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن )ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ( در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﮕﺎﻟﯽ
را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ درون آن ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ وزن ﻗﻬﻮه در ﻇﺮﻓﯽ  250ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ذ( اﻧﺪازه اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ  WCRCﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  350ﮔﺮم ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
وزن آن را در ﺳﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن داﻧﻪ ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ ﮔﺮم ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  45دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای رﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻗﻬﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﻫﻤﺎن ﻗﻬﻮه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ب( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺷﻮد و
ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ داوران ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ از وی اﻣﺘﯿﺎزی را
ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت داوران ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.

پ( در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ در زﻣﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ
داور ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺑﺮﺳﺪ.
زﻣﺎن ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ آزاد
اﻟﻒ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب ،دم آوری و ارزﯾﺎﺑﯽ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن
ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻠﯽ روﯾﺪاد ﺑﻌﺪ از رﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ب( رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،داوران ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از وی اﻣﺘﯿﺎزی
را ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت داوران ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.
پ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﻨﺪﮔﺎن ،داوﻃﻠﺒﺎن و ﻏﯿﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی رﺳﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻗﻬﻮه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ
اﻟﻒ( ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ از ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ و دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ  blendﺷﺪه .ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎن را ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و ﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻢ  SCAﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب( ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن رﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻘﺪار ﻻزم در ﻫﺮ ﭘﺮوﻓﺎﺑﻞ رﺳﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
پ( اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻗﺼﺪ دارد ﻗﺒﻞ از رﺳﺖ ﺑﻪ  blendداﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﺖ ﺑﻪ  blendﮐﺮدن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ  blendو زﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ت( داوران ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از رﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوران در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ و و ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داوران ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﺑﺰار و ادوات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﻟﻒ( ﺗﺎ دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ  blendﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن رﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻗﻬﻮه
ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻗﻬﻮه ی  blendﺷﺪه .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﭼﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
پ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪی وارد ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻣﺎی ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺞ
دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮد را در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ت( در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ده
دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن رﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ث( دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﺖ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺖ را در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﺿﺒﻂ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه در ﺳﯿﻨﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،
دﮐﻤﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎپ را ﻓﺸﺎر دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ و ﺳﺮداور اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ج( ﻫﺮ رﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد از دور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
چ( اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺖ دارای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎزی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در زﻣﺎن ﺷﺮوع رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﻮا ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﯿﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ح( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و دﯾﮕﺮی  blendﺷﺪه .و اﯾﻦ اراﺋﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
خ( اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﻮه  blendﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﻮه ی ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
د( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﺖ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ،رﯾﺨﺘﻦ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ از ﻃﺮف داوﻃﻠﺒﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ
ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ذ( رﻧﮓ رﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮداور و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻨﺠﺶ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺴﺮ اﻣﺘﯿﺎز و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ در رﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ اﻣﺘﯿﺎز از ﺳﻮی ﺳﺮداور و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﮔﺮدد .درﺟﻪ ﺣﺮارت رﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ
اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دو درﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ 12
درﺟﻪ ﺗﻔﺎوت در دﻣﺎ.
ب( وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ رﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ در زﻣﺎن رﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﺖ ﺗﺎ 80
ﮔﺮم ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ  40ﮔﺮم از 80
ﮔﺮم ﻣﺠﺎز ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  40ﮔﺮم ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
پ( اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در دو درﺟﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺟﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز
اﺧﺘﻼف ﺑﮕﺬرد ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ت( اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ
اﻣﺘﯿﺎز از او ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﺎن اﺻﻠﯽ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺮ  15اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻟﻒ( داوران در ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻗﻬﻮه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب( ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ داوران ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺟﺪول ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺟﺪول اول ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول ارﺳﺎﻟﯽ از
ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ آن ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺟﺪول دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ارﺳﺎل از
ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
پ( ﺗﻤﺎم ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  double blindاﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﻮه اراﺋﻪ ﺷﺪه از
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن را ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻗﻬﻮه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد.
ت( ﭼﻬﺎر داور ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ و ﯾﮏ ﺳﺮداور ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روز ﻗﺒﻞ را ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .داوران اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎی ﻗﻬﻮه را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی روﯾﯿﻦ آن را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ث( ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﻨﺠﺎن از ﻫﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﮑﺎن ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدد.
ج( ﺗﻨﻬﺎ داوران ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ و ﺳﺮداور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﮐﺮدن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ
اﻟﻒ( ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ب( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.
پ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ وزن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  8.25ﮔﺮم در  150ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ت( اﻧﺪازه ذرات آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ از اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه آﺳﯿﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺳﺮداور در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﻨﺠﺎن از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﮔﺮدد.
ث( ﻗﺒﻞ از ﻓﻨﺠﺎن اول ﻫﺮ ﻗﻬﻮه ،آﺳﯿﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﺳﯿﺎب ﻗﻬﻮه ی ﺑﻌﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻞ و
ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ ﻗﻬﻮه آﺳﯿﺎب ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ج( آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ و ﯾﺎ آب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺖ TDS .ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ppm 125-175ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ppm 50ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ از  ppm 200ﺑﯿﺸﺘﺮ و
دﻣﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  93درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
چ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داوران ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻄﺮ ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،آب ﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻬﻮه ﻫﺎی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺧﯿﺲ ﮔﺮدد و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ  4دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻗﻬﻮه ﻫﺎی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  4دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﮑﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی و از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ روی ﺑﺮﮔﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر داوران
ﻗﺮار دارد ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺗﻮاﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات درک ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﻬﻮه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮد ﺷﺪن ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ب( ﻋﻄﺮ /راﯾﺤﻪ :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  15دﻗﯿﻘﻪ از رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﻨﺠﺎن ،داوران ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن درﭘﻮش ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻄﺮ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
پ( ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ روی ﻗﻬﻮه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﺪه ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  4دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪون
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ زدن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﺘﯿﺎز راﯾﺤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻫﺮ دو
ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ت( ﻃﻌﻢ ،اﻓﺘﺮﺗﯿﺴﺖ ،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ،ﺑﺎدی ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻃﻌﻤﯽ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  71درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﻫﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺎم را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻃﻌﻢ و اﻓﺘﺮﺗﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﻣﺎی ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﺳﯿﺪﯾﺘﯽ ،ﺑﺎدی ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻃﻌﻢ در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ در زﻣﺎن رﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ داور از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻃﻌﻢ ،ﻋﻄﺮ،
اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و ﺑﺎدی در ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ.
ج( ﺑﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 2ﺗﺎ  3ﺑﺎر( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻣﻘﯿﺎس ،دور ﺗﯿﮏ ﻣﺎرک ﻣﻨﺎﺳﺐ داﯾﺮه ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﻣﻘﺪاری

از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد( ،ﻣﻘﯿﺎس اﻓﻘﯽ را دوﺑﺎره ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻓﻠﺸﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺮه
ی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
چ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻣﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ داوران ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ  blindﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ ای از  100اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎزات از ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) 6.75 – 6.5 – 6.25 – 6ﺧﻮب(
) 7.75 – 7.5 – 7.25 – 7ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب(
) 8.75 – 8.5 – 8.25 – 8ﻋﺎﻟﯽ(
) 10 – 9.75 – 9.5 – 9.25 – 9ﻓﻮق اﻟﻌﺎده(
داوران ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﺪدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ب( ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ از اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﻬﻮه ﻧﻈﯿﺮ :ﻋﻄﺮ ،ﻃﻌﻢ ،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ،ﺑﺎدی،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻌﺎدل و ﻧﻘﺺ ﻫﺎی رﺳﺖ .داوران ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻨﺠﺎن-ﺗﺎ-ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﺖ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
پ( ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﻘﯽ )از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان درک ﻧﺴﺒﯽ از
اﺟﺰای ﻗﻬﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس درک ﺗﺠﺮﺑﯽ داوران از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻗﻬﻮه رﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت( ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﺣﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﺘﯿﺎزات درج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻮدی ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪت
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﺖ )از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ آب ﻧﺒﺎت و ﺷﮑﻼت( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ث( ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ  SCAدر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داوران و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج( ﻋﻄﺮ /راﯾﺤﻪ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻄﺮ واژه ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻮی ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻗﻬﻮه ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
راﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس آب و ﻗﻬﻮه از آن ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد (1 :ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻬﻮه آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ای ﮐﻪ داﺧﻞ ﻓﻨﺠﺎن و ﻗﺒﻞ از رﯾﺨﺘﻦ آب ﻗﺮار دارد
 (2ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی آزاد ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ روی ﻗﻬﻮه ی ﺧﺸﮏ و  (3اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻋﻄﺮﻫﺎی آزاد ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ی روﺋﯿﻦ آن .ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺷﺪت ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺧﺸﮏ و
ﻣﺮﻃﻮب را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺮه ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
چ( ﻃﻌﻢ :ﻃﻌﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻗﻬﻮه اﺳﺖ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اوﻟﯿﻦ ﻋﻄﺮی ﮐﻪ از ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ و اﻓﺘﺮ ﺗﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮏ اﺣﺴﺎس

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﻮارﺷﯽ ) taste budﻫﺎ( و ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺪت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﯽ آن،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد دﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ زﺑﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ح( اﻓﺘﺮ ﺗﯿﺴﺖ :اﻓﺘﺮ ﺗﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب در دﻫﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﺎم و ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻓﺘﺮﺗﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
خ( اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ :اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  brightnessو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﯽ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻃﻌﻤﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .اﺳﯿﺪﯾﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ را ﻧﺘﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻌﻤﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺴﺖ .اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه درک داوران از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ اﺳﺖ.
د( ﺑﺎدی :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎدی ﻗﻬﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻻﻣﺴﻪ ﻣﺎﯾﻊ در دﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن و ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺳﺎﮐﺎروزﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎدی ﺳﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از
ﻗﻬﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎدی ﺳﺒﮏ
ﺗﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮات ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ذ( ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ :ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی
ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮش ،ﺗﯿﺰ و ﯾﺎ ﻃﻌﻢ "ﻧﺎرس" ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺤﻮه ی رﺳﺖ ﻗﻬﻮه ﻗﺮار دارد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ در رﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی دو ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ر( ﺗﻌﺎدل :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻌﻢ ،ﻋﻄﺮ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺎدی و اﺳﯿﺪﯾﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻀﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺎم دارد .اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻤﯽ ﺧﺎص
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻬﻮه در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز داده ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ز( دﻗﺖ ﻓﻨﺠﺎن ﺗﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ :ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻬﻮه رﺳﺖ داده ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺷﺮح
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و داوران ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻃﻌﻢ و ﺷﺪت ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎی ﻗﻬﻮه و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺮح داده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺑﻪ اﻓﺮادی داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﻫﺎ و آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ای اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،دﻗﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻗﻬﻮه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﮐﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ.
ژ( ﻧﻮاﻗﺺ )دﯾﻔﮑﺖ ﻫﺎ( :در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻧﻘﺺ درک ﺷﺪه از ﺳﻮی داور اﺳﺖ.
ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺺ و ﻧﻤﺮه ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺼﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ.
س( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ :اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﺖ اﺳﺖ .ﻃﻌﻢ ﻗﻬﻮه
ای ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻃﻌﻤﯽ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺟﻠﻮی زﺑﺎن ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ش( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎ دﯾﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی
ﻗﻬﻮه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﺖ اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ آن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﯿﺪﯾﺘﯽ ای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی  SCAﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻃﻌﻤﯽ ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺮﺷﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﻮد.
ص( ﭘﺨﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎراﻣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻃﻌﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ذرت ﺑﻮد داده و ﯾﺎ ﺟﻮ دو ﺳﺮ را ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻏﻼت در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻤﯽ  SCAﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ض( ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﺖ اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻌﻨﺎع ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻌﻤﯽ  SCAرا ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ داوران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﺮات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ
اﻣﺘﯿﺎز و داﺷﺘﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺮه ﻋﺪدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ داوری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻤﺮات ﮐﻞ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی رﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻪ داور و ﺣﺬف ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ داور ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺮه اﻣﺘﯿﺎزات
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﮔﺮه اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ
را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد اﯾﻦ ﮔﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ب( اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺨﺶ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﭘﯿﻨﮓ،
دارای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪاد ،ﺑﺮﮔﻪ
ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دواران ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ روﯾﺪاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ را اﺳﮑﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻗﻬﺮﻣﺎن
داوران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ :
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
ب( ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻬﻮه ی ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه ی رﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
پ( ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارآﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ت( ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی رﺳﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ث( ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ
اﻟﻒ( در ﺣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺑﺰارآﻻت ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮداور و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ب( اﮔﺮ ﺳﺮداور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ( اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﻧﮕﺮدد ،ﺳﺮداور ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ
آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت( اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮداور و ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﯾﮏ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه داده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺮاض
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮح
ﮐﺘﺒﯽ دارد و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ.
اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮان رده
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ
اﮔﺮ رﻗﯿﺒﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪاد از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺮﯾﺢ ﺷﮑﺎﯾﺖ
زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع
ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ و دﺧﯿﻞ در ﻣﻮﺿﻮع
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻇﺮف  30روز از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ داوران
اﮔﺮ ﮐﻪ ﺳﺮداور ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را از ﺳﻮی
ﯾﮑﯽ از داوران ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد:
اﻟﻒ( ﺳﺮداور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺮات داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮی داور ﻣﺘﺨﻄﯽ را از ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ
اﻣﺘﯿﺎزات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺳﺮداور ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﺎ داوران و اﻓﺮاد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
پ( اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع وﺳﯿﻊ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﻧﺪ ﮐﻪ داور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
از داوری ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

