نوزدهمین مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام
منطقهیغربآسیا،سایتتهران

دانشگاهصنعتیشریف۶۹۳۱،

رئیس افتخاری مسابقه
سرپرست سایت تهران
دبیر اجرایی مسابقه

دکترمحمدقدسی
دکترحمیدضرابیزاده


مسئول کمیتهی علمی

دکترمحمدعلیآبام

مسئول کمیتهی داوران

دکتررامتینخسروی

مسئول کمیتهی فنی

مهندسکامرانباور

مسئول روابط عمومی

دکترمهدیجعفری

مسئول طراحی و گرافیک
مسئول ثبتنام
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دکترمحمودفتوحیفیروزآباد

سیدمحمدمهدیموسویان
محمدرضابهرامی

معرفی
سیامباهدف
توسطانجمنای 

سیامدرسال ۶۳۱۱
جوییای 


نویسیدانش

مسابقاتبرنامه
نویسیگروهیدربیندانشجویانبنانهادهشد.اینمسابقههرساله


ارتقایتواناییبرنامه
شودوبرندگانمسابقاتمنطقهای به


ایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمی

صورتمنطقه

به
مرحلهی نهایی راه مییابند .سال گذشته طی مسابقات منطقهای در نقاط مختلف جهان

دانشجو از  ۸۳۰۲دانشگاه  ۶۴۹کشور مختلف جهان در مدت چهار ماه به

بیش از  ۰۱۴۴۴
ی جهانیدرکشورآمریکاراه
تیمبرتربهچهلمینمسابقه 

رقابتپرداختندودرنهایت ۶۸۲
یجهانیبهعنوانالمپیکبرنامهنویسانشناختهشدهودرمجامععلمیاز


یافتند.مسابقه
اعتبار ویژهای برخوردار است .منحنی زیر رشد چشمگیر تعداد شرکتکنندگان را در کل
هایمختلفنشانمیدهد.


ایدرسال

مسابقاتمنطقه

مسابقهی منطقهای تهران در سال ۶۹۳۱
امدرمنطقهیغربآسیاازسال ۶۹۱۲درتهرانوبههمت

نویسیای 
سی


یبرنامه

مسابقه
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است .امسال نوزدهمین دورهی این مسابقات به
یمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیشودوطیآن۲۴


میزبانیدانشکده
دانشگاهداخلکشوربهرقابتمیپردازند.یکتادوتیمبرتراینمسابقه

تیمسهنفرهاز۰۱

سیام که در فروردین  ۶۹۳۱در کشور
به چهل و دومین مسابقهی جهانی برنامهنویسی ای 
چینبرگزارمیشودراهخواهندیافت.
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اهداف برگزاری
سیام نقشمهمی در ارتقاء توان
نویسیدانشجویی ای 

برگزاریساالنهی مسابقهی برنامه

نخبگان برنامهنویس کشور و ایجاد شور و هیجان مثبت در آنان داشته است .تقویت
سازیبرنامهدرزمانمحدود،وتقویتمهارتهای


هایحلمسئله،طراحیوپیاده

مهارت
گروهی و انجام کار تیمی از دیگر اهدافی است که این مسابقه دنبال میکند .راهیابی
شرکت کنندگانبرتراینمسابقهبهمسابقاتجهانیورقابتسالموفکریبادیگرهمتایان

یحضوردراینمسابقاترادوچندانمیکند.


هایمطرحجهانانگیزه

ازدانشگاه

حامی مسابقه
امسالبرایسومین سال متوالی شرکت کافهبازاربه عنوان یکی از شرکتهای دانشبنیان
سیام
ایای 


یمنطقه

التحصیالندانشگاهصنعتیشریف،حامیاصلیمسابقه

برآمدهازفارغ
درتهرانخواهدبود.

محدودهی آرامش
محدودهی آرامش ( )ChillZoneبخش جنبی و تازهای

است که از سوی کافهبازار امسال برای اولین بار به
مسابقهی منطقهای تهران افزوده شده است .در این


بخش برنامهنویسان کافهبازار و اپلیکیشن دیوار حضور
دارند تا نظرات و تجربیات خود را در اختیار دیگر
برنامهنویسان حاضر بگذارند و ارتباط راحتتر و

تریبینآنهابهوجودآید.ایجادارتباطبین


واسطه

بی
نویساندغدغهیمهمیاستکه


هایمختلفبرنامه

نسل
توجه به آن در این دوره از مسابقات شکل تازهتری به
دراینبخشهمچنینانواعبازیهای

خودگرفتهاست.
فکریوتختهای(بُردگیم)واوریگامیبرایبرنامهنویسان

شرکتکنندهمهیااست.
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برنامهی زمانبندی مسابقه در سال ۶۹۳۱
۱:۹۴ – ۶۴:۴۴
۶۴:۴۴ – ۶۴:۹۴
۶۴:۹۴ – ۶۶:۰۱

پنجشنبه
۸۹آذر

۶۸:۴۴ – ۶۹:۴۴
۶۹:۹۴ – ۶۱:۴۴
۶۱:۴۴ – ۶۱:۹۴
۶۱:۹۴ – ۶۱:۴۴

۶۱:۴۴ – ۶۳:۹۴

نامتیمها


ثبت
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


پذیرایی
هایمدعو
سخنرانی 

(سالنخوارزمیواتاق۶۴۶دانشکده)

نمازوناهار
مراسمافتتاحیهو سخنرانیکلیدی
(سالنجابرابنحیان)

پذیرایی
سیام
یتمرینیای 


مسابقه
(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر– طبقهیسوم)


محدودهیآرامش

Cafe Bazaar ChillZone
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


۱:۹۴ – ۲:۴۴
۲:۴۴ – ۲:۹۴

جمعه
۸۰آذر

۲:۹۴ – ۶۹:۹۴
۶۰:۴۴ – ۶۱:۴۴

۶۱:۴۴ – ۶۲:۴۴
۶۲:۴۴ – ۶۳:۴۴

ورودتیمهابهمحلمسابقه

(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر– طبقهیسوم)


استقرارتیمها

سیام
جوییای 


نویسیدانش

یبرنامه

مسابقه
ACM ICPC 2017 – Tehran Site
نمازوناهار
مراسماختتامیهواهداءجوائز
(سالنجابرابنحیان)

پذیراییوشام
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تیمهای راهیافته از سایت تهران به مسابقات جهانی
مسابقهی

سال

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

اولین

۶۹۱۲

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

دومین

۶۹۱۳

صنعتیشریف

فردوسیمشهد

-

سومین

۶۹۲۴

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

چهارمین

۶۹۲۶

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

پنجمین

۶۹۲۸

صنعتیشریف

ملیسئولکره

صنعتیامیرکبیر

ششمین

۶۹۲۹

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

هفتمین

۶۹۲۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

-

هشتمین

۶۹۲۱

نانیانگسنگاپور

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

نهمین

۶۹۲۱

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

دهمین

۶۹۲۱

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

-

یازدهمین

۶۹۲۲

ملیتایوان

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

دوازدهمین

۶۹۲۳

صنعتیامیرکبیر

صنعتیشریف

-

سیزدهمین

۶۹۳۴

صنعتیشریف

تهران

-

چهاردهمین

۶۹۳۶

صنعتیشریف

تهران

-

پانزدهمین

۶۹۳۸

صنعتیشریف

-

-

شانزدهمین

۶۹۳۹

صنعتیشریف

تهران

شهیدبهشتی

هفدهمین

۶۹۳۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

-

هجدهمین

۶۹۳۱

صنعتیشریف

تهران

-

تهران
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نتایج تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی
رتبهی تیم

رتبهی تیم

اول از ایران

دوم از ایران

۰۲۲۲

اورلندو-آمریکا

شریف:عدماخذویزا

امیرکبیر:دیپلمافتخار


۰۲۲۶

ونکوور-کانادا

شریف(۳:مدالنقره)

۰۲۲۰

هاوایی-آمریکا

شریف۶۲:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۹

لسآنجلس-آمریکا

عدمشرکتبهدلیل

عدمشرکتبهدلیل

سیاستوزارتعلوم

سیاستوزارتعلوم

۰۲۲۲

پراگ-چک

امیرکبیر۸۱:

شریف:دیپلمافتخار

۰۲۲۲

شانگهای-چین

شریف۶۱:

امیرکبیر۶۱:

۰۲۲۱

سنتانتونیو-آمریکا

شریف۶۹:

بهشتی:عدماخذویزا

۰۲۲۲

توکیو-ژاپن

شریف۶۰:

امیرکبیر۸۱:

۰۲۲۲

بنف-کانادا

شریف۶۹:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۳

استکهلم-سوئد

شریف۶۰:

امیرکبیر۹۰:

۰۲۶۲

هاربین-چین

شریف۹۱:

امیرکبیر۹۱:

۰۲۶۶

اورلندو-آمریکا

شریف۶۹:

امیرکبیر:عدماخذویزا


۰۲۶۰

ورشو-لهستان

شریف۹۱:

تهران:دیپلمفتخار

۰۲۶۹

سنپترزبورگ-روسیه


شریف۸۱:

تهران:عدمشرکت

۰۲۶۲

ایکاترینبورگ-روسیه

شریف۰۱:

-

۰۲۶۲

مراکش -مراکش

شریف۶۱:

تهران:دیپلمافتخار

۰۲۶۱

پوکت -تایلند

شریف۶۰:

بهشتی:دیپلمافتخار

۰۲۶۲

رپیدسیتی-آمریکا

شریف:عدماخذویزا

۱
تهران ۱ :


مسابقهی
جهانی

مکان برگزاری

فردوسیمشهد:
نرسیدنبهمسابقه
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تیمهای شرکتکننده در مسابقهی منطقهای ۶۹۳۱
Dynamite
Kernel
age mahdudiat dash ino mizarim

ایسمیهنجفآباد


آموزشکدهفنیوحرفه
دانشکدهمهندسیتویسرکان
دانشگاهارومیه

code_masters
errors

دانشگاهآزاداسالمیقزوین

QIAUP

دانشگاهآزاداسالمیقم

SELECT* FROM Team WHERE rank=1

دانشگاهآزاداسالمیمشهد

tAAAxi
White Rose
k3rnel pan!c

دانشگاهآزاداسالمینجفآباد

دانشگاهاصفهان

Table FlipperZ
Bellona

دانشگاهالزهرا

bonab

دانشگاهبناب

)Ted 3 (hame 95ia basju
IKIU
The Hateful Three

دانشگاهبوعلیسینا

دانشگاهبینالمللیامامخمینی

دانشگاهتبریز

The Rakht
3BiTeam

دانشگاهتهران

Everybody Lies
Guest27482
NeshesTeam
R3A
00:00

دانشگاهحکیمسبزواری
دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

Ali Oli Kheili Kholi
ATM
Bits Please.
Violets
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دانشگاهخوارزمی

تیمهای شرکتکننده (ادامه)
Anonymous
THR34

دانشگاهخیاممشهد
دانشگاهرازیکرمانشاه

Shantazh

دانشگاهزنجان

GruntMeister7000

دانشگاهسمنان

Makran_USB

دانشگاهسیستانوبلوچستان

Invoker

دانشگاهشاهرود

B beny

دانشگاهشهیدباهنرکرمان

Bvesal
Heshki heshtow shode?! :-o
)len(dog

دانشگاهشهیدبهشتی

nagabyte
Ralakh
?You know izad
One & Only

دانشگاهشهیدچمراناهواز

Overconfident
Miotrix

دانشگاهشیخبهایی

Azinaa

دانشگاهشیراز

FMA
Trust_in_the_ceiling
And Nothing Else Matters

دانشگاهصنعتیاصفهان

Parallelogram
Team 47
Valar Geekolous
][

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

¯¯\_(-_-)_/
Fr13nds
Maskharas
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تیمهای شرکتکننده (ادامه)
BFS

دانشگاهصنعتیسجاد

!doubleBazinga
?Why do we fall
Cliche

دانشگاهصنعتیشریف

Hash_Array
MABVA
On The Way
Kalagh

دانشگاهعلموصنعتایران

Sublock
Harmless Ruler
OFU_CSSC
Bozonghereh

دانشگاهعلموفرهنگ
دانشگاهعلوموفنونمازندران
دانشگاهفردوسیمشهد

Brogrammers
Bugs
Only 5% :D
BalootSoft
NULL
Cool Name Pending
!?Error
PouriCoacheameLento
PNU CODERS
Owdena
Prominoo
Terminal
RushB
Vasher Tah Silandr
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دانشگاهفنیوحرفهایاردبیل

دانشگاهقم
دانشگاهمحققاردبیلی
دانشگاهولیعصر
دانشگاهپیامنورمشهد
دانشگاهپیامنورهمدان
دانشگاهگلستان
دانشگاهگنبدکاووس
دانشگاهگیالن
دانشگاهیزد
موسسهآموزشعالیشهابدانش

نقشهی دانشگاه
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دفتر مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام

دانشکدهیمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریف

صندوقپستی،۱۱۶۱-۶۶۶۱۱تهران،ایران
تلفنودورنگار۱ ۱۴۶-۳۸۰۱:
http://icpc.sharif.edu

