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 ام   سی   جویی ای   نویسی دانش   ی برنامه   نوزدهمین مسابقه 

 یغربآسیا،سایتتهرانمنطقه
 ۶۹۳۱دانشگاهصنعتیشریف،

 افتخاری مسابقه  ئیسر

 سرپرست سایت تهران

 دبیر اجرایی مسابقه

 ی علمی مسئول کمیته

 ی داوران مسئول کمیته

 ی فنی مسئول کمیته

 مسئول روابط عمومی

 مسئول طراحی و گرافیک

 نام مسئول ثبت

 فیروزآباددکترمحمودفتوحی

 دکترمحمدقدسی

 زادهدکترحمیدضرابی

 دکترمحمدعلیآبام

 دکتررامتینخسروی

 مهندسکامرانباور

 دکترمهدیجعفری

 سیدمحمدمهدیموسویان

 محمدرضابهرامی
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 معرفی 

امباهدفسیتوسطانجمنای۶۳۱۱درسالامسیجوییاینویسیدانشمسابقاتبرنامه
جویانبنانهادهشد.اینمسابقههرسالهنویسیگروهیدربیندانشارتقایتواناییبرنامه

ایبهشودوبرندگانمسابقاتمنطقهایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمیصورتمنطقهبه
میمرحله طیمسابقاتمنطقهینهاییراه سالگذشته نقاطمختلفجهانیابند. ایدر

 دانش۰۱۴۴۴بیشاز از به۶۴۹دانشگاه۸۳۰۲جو ماه مدتچهار مختلفجهاندر کشور
راهیتیمبرتربهچهلمینمسابقه۶۸۲رقابتپرداختندودرنهایت جهانیدرکشورآمریکا

نویسانشناختهشدهودرمجامععلمیازیجهانیبهعنوانالمپیکبرنامهیافتند.مسابقه
ویژه چشماعتبار رشد زیر منحنی است. برخوردار شرکتای تعداد کلگیر در را کنندگان

 دهد.هایمختلفنشانمیایدرسالمسابقاتمنطقه

 

 ۶۹۳۱ ای تهران در سال    ی منطقه   مسابقه 

درتهرانوبههمت۶۹۱۲یغربآسیاازسالامدرمنطقهسینویسیاییبرنامهمسابقه
است شده برگزار شریف صنعتی دورهدانشگاه نوزدهمین امسال به. مسابقات این ی

۲۴شودوطیآنیمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیمیزبانیدانشکده
پردازند.یکتادوتیمبرتراینمسابقهدانشگاهداخلکشوربهرقابتمی۰۱نفرهازتیمسه

فروردینسینویسیاییجهانیبرنامهبهچهلودومینمسابقه کشور۶۹۳۱امکهدر در
 شودراهخواهندیافت.چینبرگزارمی
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 اهداف برگزاری 

ارتقاءتوانسیجوییاینویسیدانشیبرنامهیمسابقهبرگزاریساالنه امنقشمهمیدر
برنامه تقویتنخبگان است. داشته آنان در مثبت هیجان و شور ایجاد و نویسکشور

هایسازیبرنامهدرزمانمحدود،وتقویتمهارتهایحلمسئله،طراحیوپیادهمهارت
می دنبال مسابقه این استکه اهدافی دیگر از تیمی کار انجام و راهیابیگروهی کند.

کنندگانبرتراینمسابقهبهمسابقاتجهانیورقابتسالموفکریبادیگرهمتایانشرکت
 کند.یحضوردراینمسابقاترادوچندانمیهایمطرحجهانانگیزهازدانشگاه

 

 حامی مسابقه 

بنیانهایدانشبازاربهعنوانیکیازشرکتامسالبرایسومینسالمتوالیشرکتکافه
امسیایاییمنطقهالتحصیالندانشگاهصنعتیشریف،حامیاصلیمسابقهبرآمدهازفارغ

 درتهرانخواهدبود.
 

 ی آرامش   محدوده  

تازهChillZoneیآرامش)محدوده بخشجنبیو ای(
کافه سوی از که است اولین برای امسال بهبازار بار

منطقهمسابقه اینی در است. شده افزوده تهران ای
حضورنویسانکافهبخشبرنامه اپلیکیشندیوار و بازار

دیگر اختیار در را خود تجربیات و نظرات تا دارند
بگذارندبرنامه حاضر راحت نویسان ارتباط وو تر

هابهوجودآید.ایجادارتباطبینتریبینآنواسطهبی
یمهمیاستکهنویساندغدغههایمختلفبرنامهنسل

مسابقاتشکلتازه از ایندوره آندر به تریبهتوجه
هایدراینبخشهمچنینانواعبازی خودگرفتهاست.

نویسانای)ُبردگیم(واوریگامیبرایبرنامهفکریوتخته
  کنندهمهیااست.شرکت
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 ۶۹۳۱ در سال      بندی مسابقه    ی زمان   برنامه 

 شنبه پنج
 آذر۸۹

۶۴:۴۴ – ۱:۹۴  هانامتیمثبت 
 یهمکف(طبقه –یمهندسیکامپیوتر)دانشکده

۶۴:۹۴ – ۶۴:۴۴  پذیرایی 

۶۶:۰۱ – ۶۴:۹۴  مدعوهایسخنرانی 
 دانشکده(۶۴۶)سالنخوارزمیواتاق 

۶۹:۴۴ – ۶۸:۴۴  نمازوناهار 

۶۱:۴۴ – ۶۹:۹۴  سخنرانیکلیدی مراسمافتتاحیهو 
 )سالنجابرابنحیان(

۶۱:۹۴ – ۶۱:۴۴  پذیرایی 

۶۱:۴۴ – ۶۱:۹۴  امسییتمرینیایمسابقه 
 یسوم(طبقه –یمهندسیکامپیوتر)سایتدانشکده

۶۳:۹۴ – ۶۱:۴۴  
 یآرامشمحدوده

Cafe Bazaar ChillZone 
 یهمکف(طبقه –یمهندسیکامپیوتر)دانشکده

 جمعه
 آذر۸۰

۲:۴۴ – ۱:۹۴  هابهمحلمسابقهورودتیم 
 یسوم(طبقه –یمهندسیکامپیوتر)سایتدانشکده

۲:۹۴ – ۲:۴۴  هااستقرارتیم 

۶۹:۹۴ – ۲:۹۴  
 امسیجوییاینویسیدانشیبرنامهمسابقه

ACM ICPC 2017 – Tehran Site 

۶۱:۴۴ – ۶۰:۴۴  نمازوناهار 

۶۲:۴۴ – ۶۱:۴۴  مراسماختتامیهواهداءجوائز 
 )سالنجابرابنحیان(

۶۳:۴۴ – ۶۲:۴۴  پذیراییوشام 
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ی  مسابقه
 تهران

 تیم سوم دوم  تیم تیم اول سال

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۱۲ اولین

 - فردوسیمشهد صنعتیشریف ۶۹۱۳ دومین

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۲۴ سومین

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۲۶ چهارمین

 صنعتیامیرکبیر ملیسئولکره صنعتیشریف ۶۹۲۸ پنجمین

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۲۹ ششمین

 - شهیدبهشتی صنعتیشریف ۶۹۲۰ هفتمین

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف نانیانگسنگاپور ۶۹۲۱ هشتمین

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۲۱ نهمین

 - صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۶۹۲۱ دهمین

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ملیتایوان ۶۹۲۲ یازدهمین

 - صنعتیشریف صنعتیامیرکبیر ۶۹۲۳ دوازدهمین

 - تهران صنعتیشریف ۶۹۳۴ سیزدهمین

 - تهران صنعتیشریف ۶۹۳۶ چهاردهمین

 - - صنعتیشریف ۶۹۳۸ پانزدهمین

 شهیدبهشتی تهران صنعتیشریف ۶۹۳۹ شانزدهمین

 - شهیدبهشتی صنعتیشریف ۶۹۳۰ هفدهمین

 - تهران صنعتیشریف ۶۹۳۱ هجدهمین

 یافته از سایت تهران به مسابقات جهانی   های راه   تیم 
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 های ایرانی در مسابقات جهانی   نتایج تیم 

ی  مسابقه
 جهانی

 مکان برگزاری
 ی تیم رتبه

 اول از ایران

 ی تیم رتبه

 دوم از ایران

 دیپلمافتخارامیرکبیر: شریف:عدماخذویزا آمریکا-اورلندو ۰۲۲۲

 )مدالنقره(۳شریف: کانادا-ونکوور ۰۲۲۶
 فردوسیمشهد:
 نرسیدنبهمسابقه

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۶۲شریف: آمریکا-هاوایی ۰۲۲۰

 آمریکا-لسآنجلس ۰۲۲۹
عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

 شریف:دیپلمافتخار ۸۱امیرکبیر: چک-پراگ ۰۲۲۲

 ۶۱امیرکبیر: ۶۱شریف: چین-شانگهای ۰۲۲۲

 بهشتی:عدماخذویزا ۶۹شریف: آمریکا-سنتانتونیو ۰۲۲۱

 ۸۱امیرکبیر: ۶۰شریف: ژاپن-توکیو ۰۲۲۲

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۶۹شریف: کانادا-بنف ۰۲۲۲

 ۹۰امیرکبیر: ۶۰شریف: سوئد-استکهلم ۰۲۲۳

 ۹۱امیرکبیر: ۹۱شریف: چین-هاربین ۰۲۶۲

 عدماخذویزاامیرکبیر: ۶۹شریف: آمریکا-اورلندو ۰۲۶۶

 تهران:دیپلمفتخار ۹۱شریف: لهستان-ورشو ۰۲۶۰

 تهران:عدمشرکت ۸۱شریف: روسیه-پترزبورگسن ۰۲۶۹

 - ۰۱شریف: روسیه-ایکاترینبورگ ۰۲۶۲

 تهران:دیپلمافتخار ۶۱شریف: مراکش -مراکش ۰۲۶۲

 بهشتی:دیپلمافتخار ۶۰شریف: تایلند -پوکت ۰۲۶۱

 ۱۱تهران: شریف:عدماخذویزا آمریکا-رپیدسیتی ۰۲۶۲
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 ۶۹۳۱ ای    ی منطقه   کننده در مسابقه   های شرکت   تیم 

 Dynamite  آبادایسمیهنجفآموزشکدهفنیوحرفه

 Kernel  دانشکدهمهندسیتویسرکان
 age mahdudiat dash ino mizarim  دانشگاهارومیه

  code_masters 
 errors  دانشگاهآزاداسالمیقزوین

 QIAUP  دانشگاهآزاداسالمیقم
 SELECT* FROM Team WHERE rank=1  دانشگاهآزاداسالمیمشهد

  tAAAxi 
 White Rose  آباددانشگاهآزاداسالمینجف

 k3rnel pan!c  دانشگاهاصفهان

  Table FlipperZ 
 Bellona  دانشگاهالزهرا
 bonab  دانشگاهبناب
 Ted 3 (hame 95ia basju)  سینادانشگاهبوعلی
 IKIU  المللیامامخمینیدانشگاهبین
 The Hateful Three  دانشگاهتبریز

  The Rakht 
 3BiTeam  دانشگاهتهران

  Everybody Lies 

  Guest27482 

  NeshesTeam 
 R3A  دانشگاهحکیمسبزواری

 00:00  دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی
  Ali Oli Kheili Kholi 

  ATM 
 .Bits Please  دانشگاهخوارزمی

  Violets 
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 کننده )ادامه(   های شرکت   تیم 

 Anonymous  دانشگاهخیاممشهد

 THR34  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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 کننده )ادامه(   های شرکت   تیم 

 BFS  دانشگاهصنعتیسجاد

  doubleBazinga! 
  Why do we fall? 

 Cliche  دانشگاهصنعتیشریف
  Hash_Array 
  MABVA 
  On The Way 

 Kalagh  دانشگاهعلموصنعتایران
  Sublock 

 Harmless Ruler  دانشگاهعلموفرهنگ

 OFU_CSSC  دانشگاهعلوموفنونمازندران

 Bozonghereh  دانشگاهفردوسیمشهد
  Brogrammers 
  Bugs 
  Only 5% :D 

 BalootSoft  ایاردبیلدانشگاهفنیوحرفه
 NULL  دانشگاهقم

 Cool Name Pending  دانشگاهمحققاردبیلی
 !?Error  دانشگاهولیعصر

 PouriCoacheameLento  دانشگاهپیامنورمشهد
 PNU CODERS  دانشگاهپیامنورهمدان

 Owdena  دانشگاهگلستان
 Prominoo  دانشگاهگنبدکاووس

 Terminal  دانشگاهگیالن
 RushB  دانشگاهیزد

 Vasher Tah Silandr  موسسهآموزشعالیشهابدانش
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 ی دانشگاه   نقشه 



 

 ام سی جویی ای نویسی دانش ی برنامه دفتر مسابقه
 یمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریفدانشکده

 ،تهران،ایران۶۶۶۱۱-۱۱۶۱صندوقپستی
 ۳۸۰۱-۱۱۴۶تلفنودورنگار:

http://icpc.sharif.edu 


