هجدهمین مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام
منطقهیغربآسیا،سایتتهران

دانشگاهصنعتیشریف۵۹۳۱،

رئیس افتخاری مسابقه
سرپرست سایت تهران
دبیر اجرایی مسابقه

دکترمحمودفتوحی
دکترمحمدقدسی
دکترحمیدضرابیزاده


مسئول کمیتهی علمی

دکترمحمدعلیآبام

مسئول کمیتهی داوران

دکتررامتینخسروی

مسئول کمیتهی فنی

دکترسیدمهدیخرازی
مهندسکامرانباور

مسئول روابط عمومی
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دکترمهدیجعفری

معرفی
سیامباهدف
توسطانجمنای 

سیامدرسال ۵۳۱۱
جوییای 


نویسیدانش

مسابقاتبرنامه
نویسیگروهیدربیندانشجویانبنانهادهشد.اینمسابقههرساله


ارتقایتواناییبرنامه
شودوبرندگانمسابقاتمنطقهای به


ایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمی

صورتمنطقه

به
مسابقهی منطقهای در سطح جهان

مرحلهی نهایی راه مییابند .سال گذشته حدود  ۰۸۴

دانشجواز ۶۱۹۲دانشگاه ۵۴۶کشورمختلفجهان

برگزارشدکهطیآنهابیشاز ۰۴۴۴۴

ی جهانی
تیمبرتربهچهلمینمسابقه 

درمدتچهارماهبهرقابتپرداختندودرنهایت ۵۶۸
یجهانیبهعنوانالمپیکبرنامهنویسانشناختهشدهو


درکشورتایلندراهیافتند.مسابقه
درمجامععلمیازاعتبارویژهایبرخورداراست.

سیام در منطقهی غرب آسیا که از سال  ۵۹۱۸در تهران و به
مسابقهی برنامهنویسی ای 

همت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است ،یکی از این مسابقات منطقهای است.
منحنی زیر رشد چشمگیر تعداد شرکتکنندگان را در کل مسابقات منطقهای در سالهای
مختلفنشانمیدهد.
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پیشینهی برگزاری
سالگذشتهکهتهرانمیزبانمسابقاتمنطقهایغربآسیابودهاست،در ۵۲دوره

طی ۵۱
ً
دانشگاهصنعتیشریفرسما بهعنوانسایتغربآسیامیزبانتیمهایمختلفازداخلو
خارجکشوربودهاستویکبارنیزدر سال ۵۹۳۴دانشگاهتهراناینمیزبانیرابه عهده
داشتهاست.امسالنیزمطابقروالسالهایگذشته،دانشگاهصنعتیشریفمیزباناین

رقابتهاخواهدبود.


مسابقهی منطقهای تهران در سال ۵۹۳۱
هجدهمین مسابقهی منطقهای تهران در دیماه  ۵۹۳۱در دانشکدهی مهندسی کامپیوتر
تیمسهنفرهاز ۰۱دانشگاهداخلکشور

دانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیشودوطیآن ۸۶

به رقابت می پردازند .یک تا دو تیم برتر این مسابقه به چهل و یکمین مسابقهی جهانی
سیام که در اردیبهشت ماه  ۵۹۳۲در کشور آمریکا برگزار میشود راه
برنامهنویسی ای 

خواهندیافت.

اهداف برگزاری
امنقشمهمیدرارتقاءتواننخبگانبرنامهنویسکشور

یای 
سی


یمسابقه

برگزاریساالنه
وایجادشوروهیجانمثبتدرآنانداشتهاست.تقویتمهارتهایحلمسئله،طراحیو

پیادهسازی برنامه در زمان محدود ،تقویت مهارتهای گروهی و انجام کار تیمی از دیگر

اهدافی است که این مسابقه دنبال میکند .راهیابی شرکتکنندگان برتر این مسابقه به
مسابقات جهانی و رقابت سالم و فکری با دیگر همتایان از دانشگاههای مطرح جهان
یحضوردراینمسابقاترادوچندانمیکند.


انگیزه

حامیان مسابقه
هایدانشبنیانبرآمده


امسالهمانندسالگذشتهشرکتکافهبازاربهعنوانیکیازشرکت
سیام در
از فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف ،حامی اصلی مسابقهی منطقهای ای 
تهران خواهد بود .همچنین بنا بر روال سالهای گذشته ،معاونت علمی و فناوری
جمهوریازبرگزاریاینرویداددردانشگاهصنعتیشریفحمایتمیکند.


ریاست
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برنامهی زمانبندی مسابقه در سال ۵۹۳۱
چهارشنبه
۵دی

۵۰:۴۴ – ۵۲:۴۴

۱:۹۴ – ۳:۴۴

۳:۴۴ – ۵۴:۴۴
۵۴:۴۴ – ۵۴:۹۴
۵۴:۹۴ – ۵۵:۰۱
پنجشنبه
۶دی

۵۶:۴۴ – ۵۹:۴۴
۵۹:۹۴ – ۵۰:۹۴

۵۰:۹۴ – ۵۱:۴۴
۵۱:۴۴ – ۵۱:۹۴
۵۲:۴۴ – ۵۱:۹۴
۱:۹۴ – ۸:۴۴

۸:۹۴ – ۵۹:۹۴
جمعه
۹دی

۵۰:۴۴ – ۵۱:۴۴
۵۲:۴۴ – ۵۸:۴۴
۵۸:۴۴ – ۵۳:۴۴

نامتیمها


ثبت
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


نامتیمها


ثبت
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


سیام
یچالشیای 


مسابقه
(سالنخوارزمی)

پذیرایی
هایمدعو
سخنرانی 

(سالنخوارزمیواتاق۵۴۵دانشکده)

نمازوناهار
مراسمافتتاحیه
(سالنجابرابنحیان)

سخنرانیکلیدی
(سالنجابرابنحیان)

پذیرایی
سیام
یتمرینیای 


مسابقه
(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر– طبقهیسوم)


ورودتیمهابهمحلمسابقه

(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر– طبقهیسوم)


سیام
جوییای 


نویسیدانش

یبرنامه

مسابقه

ACM/ICPC 2016 – Tehran Site
نمازوناهار
مراسماختتامیهواهداءجوائز
(سالنجابرابنحیان)

پذیراییوشام
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سابقهی راهیابی تیمهای برتر سایت تهران به مسابقات جهانی
مسابقهی

سال

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

اولین

۵۹۱۸

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

دومین

۵۹۱۳

صنعتیشریف

فردوسیمشهد

-

سومین

۵۹۸۴

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

چهارمین

۵۹۸۵

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

پنجمین

۵۹۸۶

صنعتیشریف

ملیسئولکره

صنعتیامیرکبیر

ششمین

۵۹۸۹

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

هفتمین

۵۹۸۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

-

هشتمین

۵۹۸۱

نانیانگسنگاپور

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

نهمین

۵۹۸۲

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

دهمین

۵۹۸۱

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

یازدهمین

۵۹۸۸

ملیتایوان

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

دوازدهمین

۵۹۸۳

صنعتیامیرکبیر

صنعتیشریف

-

سیزدهمین

۵۹۳۴

صنعتیشریف

تهران

-

چهاردهمین

۵۹۳۵

صنعتیشریف

تهران

-

پانزدهمین

۵۹۳۶

صنعتیشریف

-

-

شانزدهمین

۵۹۳۹

صنعتیشریف

تهران

شهیدبهشتی

هفدهمین

۵۹۳۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

-

تهران
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سابقهی شرکت تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی
رتبهی تیم

رتبهی تیم

اول از ایران

دوم از ایران

۰۲۲۲

اورلندو-آمریکا

شریف:عدماخذویزا

امیرکبیر:دیپلمافتخار


۰۲۲۵

ونکوور-کانادا

شریف(۳:مدالنقره)

۰۲۲۰

هاوایی-آمریکا

شریف۵۸:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۹

لسآنجلس-آمریکا

عدمشرکتبهدلیل

عدمشرکتبهدلیل

سیاستوزارتعلوم

سیاستوزارتعلوم

۰۲۲۲

پراگ-چک

امیرکبیر۶۱:

شریف:دیپلمافتخار

۰۲۲۱

شانگهای-چین

شریف۵۱:

امیرکبیر۵۱:

۰۲۲۲

سنتانتونیو-آمریکا

شریف۵۹:

بهشتی:عدماخذویزا

۰۲۲۲

توکیو-ژاپن

شریف۵۰:

امیرکبیر۶۲:

۰۲۲۲

بنف-کانادا

شریف۵۹:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۳

استکهلم-سوئد

شریف۵۰:

امیرکبیر۹۰:

۰۲۵۲

هاربین-چین

شریف۹۲:

امیرکبیر۹۲:

۰۲۵۵

اورلندو-آمریکا

شریف۵۹:

امیرکبیر:عدماخذویزا


۰۲۵۰

ورشو-لهستان

شریف۹۲:

تهران:دیپلمفتخار

۰۲۵۹

سنپترزبورگ-روسیه


شریف۶۱:

تهران:عدمشرکت

۰۲۵۲

ایکاترینبورگ-روسیه

شریف۰۱:

-

۰۲۵۱

مراکش -مراکش

شریف۵۱:

تهران:دیپلمافتخار

۰۲۵۲

پوکت -تایلند

شریف۵۰:

بهشتی:دیپلمافتخار

مسابقهی
جهانی

مکان

فردوسیمشهد:
نرسیدنبهمسابقه
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تیمهای شرکتکننده
Pioneer Sama

آموزشکدهفنیوحرفهایسماکرج


Team94

ایسمیهنجفآباد


آموزشکدهفنیوحرفه

Shariaty

دانشکدهفنیدکترشریعتیتهران

Kernel
AXZ

دانشکدهمهندسیتویسرکان
دانشگاهارومیه

B.I.Z.
Promotion
Tilda

دانشگاهاصفهان

smarties
Table FlipperZ
out of mind
ZAZ

دانشگاهالزهرا
دانشگاهآزاداسالمیمشهد

(' Ashkan Esfand Mere :

White Rose

دانشگاهآزاداسالمینجفآباد


Black Rose
}{Kayyam,GharGhari, Choghoz
DeadLock

دانشگاهبوعلیسینا

دانشگاهبیرجند

The_Last_ACM

دانشگاهپاسارگادشیراز

Hamure Belad Nistom

دانشگاهپیامنورمشهد

Euler Never Dies

دانشگاهتبریز

Immortal Euler

Aura
NeshesTeam

دانشگاهتهران

? The Last One
Ghasem
!We will do Believe
Mig Mig
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دانشگاهخلیجفارس

تیمهای شرکتکننده
STS

دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

MSA
Violets

دانشگاهخوارزمی

Golabi
3SUM

sky girls
grand master 6000
Makoran-USB

دانشگاهخیاممشهد

دانشگاهرفاه
دانشگاهسمنان
دانشگاهسیستانوبلوچستان

FUST

دانشگاهشاهرود

!Young minds, Big Bang

دانشگاهشهرکرد

kerms

دانشگاهشهیدباهنرکرمان

!?Heshki heshtow shode
Eto

Disqualified

دانشگاهشهیدبهشتی

uniVerse
We Have Come A Long Way
Dog nine
Crypto
Ooo...
Sleepies :-Z

دانشگاهشهیدچمراناهواز
دانشگاهشیخبهایی
دانشگاهشیراز

?AYA

AZINAA
UUT01
TRIO

دانشگاهصنعتیارومیه
دانشگاهصنعتیاصفهان

Iutbax
TiZi Remembers
Team 47
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تیمهای شرکتکننده
Fr13nds

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

Kaktus
Causeless
We came for free lunch
Fiorentina

دانشگاهصنعتیسجاد

?Why Do We Fall
Mabva

دانشگاهصنعتیشریف

KMJ Fans
mruxim
CrockPot
gardenkeeper
AT5

دانشگاهصنعتیشیراز
دانشگاهعلموصنعتایران

S noob dog

0xnull
Havij e Parandeh

دانشگاهعلموصنعتمازندران
دانشگاهفردوسیمشهد

?is it necessary
O__o
Gharch Sokhari
Sharp

دانشگاهفسا

ProMinu

دانشگاهگنبدکاووس

futhishet

دانشگاهگیالن

Double Bazinga
For the Watch
3.KalePook
Return Of Zoro
bradders
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دانشگاهمحققاردبیلی
دانشگاهولیعصر
دانشگاهیزد
موسسهآموزشعالیشهابدانش

safahan

موسسهآموزشعالیصفاهان

Infinite

موسسهآموزشعالیمحالت

نقشهی دانشگاه
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دفتر مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام
دانشکدهیمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریف

صندوقپستی،۲۱۵۱-۵۵۵۱۱تهران،ایران
تلفنودورنگار۲۲۴۵-۳۶۰۲:
http://icpc.sharif.edu

