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 جویی    سازی دانش   المللی برنامه   ی بین   بیست و دومین مسابقه 

 یغربآسیا،سایتتهرانمنطقه
 ۹۳۱۱دانشگاهصنعتیشریف،

 افتخاری مسابقه  ئیسر

 سرپرست سایت تهران

 دبیر مسابقه

 ی علمی مسئول کمیته

 ی فنی مسئول کمیته

 مسئول روابط عمومی

 مسئول طراحی و گرافیک

 نام مسئول ثبت

 

 فیروزآباددکترمحمودفتوحی

 دکترمحمدقدسی

 زادهدکترحمیدضرابی

 دکترمحمدعلیآبام

 مهندسکامرانباور

 دکترمهدیجعفری

 سیدمحمدمهدیموسویان

 محمدرضابهرامی
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 معرفی مسابقه 

امباهدفسیتوسطانجمنای۹۱۱۱درسالجوییسازیدانشالمللیبرنامهمسابقاتبین
جویانبنانهادهشد.اینمسابقههرسالهنویسیگروهیدربیندانشارتقایتواناییبرنامه

ایبهشودوبرندگانمسابقاتمنطقهایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمیصورتمنطقهبه
 یابند.ینهاییراهمیمرحله

طیمسابقاتمنطقه گذشته سال نقاطمختلفجهانبیشاز ازدانش۰۳۵۵۵ایدر جو
نهایت۹۵۰دانشگاه۳۰۵۵ ماهبهرقابتپرداختندودر کشورمختلفجهاندرمدتچهار
مسابقه۹۲۱ به برتر مسابقهیتیم یافتند. راه المپیکجهانی عنوان به جهانی ی

اعتبارویژهبرنامه منحنیزیرنویسانشناختهشدهودرمجامععلمیاز ایبرخورداراست.
هایمختلفنشانایدرسالکنندگانرادرکلمسابقاتمنطقهگیرتعدادشرکترشدچشم

 دهد.می

 اهداف برگزاری 

تواننخبگاننویسیدانشیبرنامهیمسابقهبرگزاریساالنه ارتقاء جویینقشمهمیدر
تقویتمهارتبرنامه آنانداشتهاست. وایجادشوروهیجانمثبتدر هاینویسکشور

طراحیوپیاده وتقویتمهارتحلمسئله، زمانمحدود، در هایگروهیوسازیبرنامه
 کند.انجامکارتیمیازدیگراهدافیاستکهاینمسابقهدنبالمی
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 ۹۹۱۱ ای تهران در سال    ی منطقه   مسابقه 

درتهران۹۳۱۱یغربآسیاازسالجوییدرمنطقهسازیدانشالمللیبرنامهیبینمسابقه
امسالبیستودومیندورهوبههمتدانشگاهصنعتیشریفبرگزارشدهاست یاین.

شودویمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیمسابقاتبهمیزبانیدانشکده
 آن سه۹۲۹طی تیم از رقابتمی۰۱نفره به کشور داخل ایندانشگاه برتر تیم پردازند.

پنجمینمسابقه و چهل به برنامهمسابقه جهانی دانشی یافت.سازی خواهد راه جویی
یسوپرریجنالغربآسیامعرفیهمچنینچندتیمبرترسایتتهرانبرایشرکتدرمسابقه

ایغربآسیاشانسخودراهایبرترسایرمسابقاتمنطقهخواهندشدتاطیرقابتباتیم
 یجهانیامتحانکنند.برایحضوردرمسابقه

 

 های ایرانی در مسابقات جهانی   نتایج تیم 

تیم۹۵کشورپرتغالموفقشدبهجمع۲۵۹۱یجهانیتیمدانشگاهصنعتیشریفدرمسابقه
کند.ینهمبهمدالبرنزمسابقهبرترمسابقهپیوستهوباکسبرتبه یجهانیدستپیدا

مسابقهبهتریننتیجه دانشگاهصنعتیشریفدر ۲۵۵۹یجهانیسالیپیشینمتعلقبه
نماینده آنمسابقه در استکه بوده کسبرتبهکانادا با ایرانمجددا مدالی به ینهم

اخیریمسابقهنقره سال دو سایتتهرانطی برتر تیم همچنین یجهانیدستیافت.
 موفقشدهاستعنوانقهرمانغربآسیاراازآنخودکند.
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 ۹۹۱۱ ای    ی منطقه   کننده در مسابقه   های شرکت   تیم 

  

 )تیم 2دانشگاه صنعتی بابل ) )تیم 4دانشگاه اصفهان )

 )تیم 3دانشگاه صنعتی سجاد ) )تیم 1دانشگاه الزهرا )

 )تیم 8دانشگاه صنعتی شریف ) )تیم 1دانشگاه امام رضا مشهد )

 )تیم 2دانشگاه صنعتی شیراز ) )تیم 2دانشگاه بجنورد )

 )تیم 2دانشگاه صنعتی همدان ) )تیم 1دانشگاه بناب )

 )تیم 4دانشگاه علم و صنعت ایران ) )تیم 2دانشگاه بوعلی سینا )

 )تیم 1دانشگاه علم و فناوری مازندران ) )تیم 1دانشگاه بیرجند )

 )تیم 5دانشگاه فردوسی مشهد ) )تیم 4دانشگاه تبریز )

 )تیم 1دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا ) )تیم 7دانشگاه تهران )

 )تیم 1دانشگاه قم ) )تیم 1دانشگاه خلیج فارس )

 )تیم 2دانشگاه کردستان ) )تیم 6دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی )

 )تیم 6دانشگاه گیالن ) )تیم 2دانشگاه خوارزمی )

 )تیم 1دانشگاه مازندران ) )تیم 2دانشگاه خیام مشهد )

 )تیم 1دانشگاه محقق اردبیلی ) )تیم 1دانشگاه رازی کرمانشاه )

 )تیم 2دانشگاه ولی عصر ) )تیم 1دانشگاه زنجان )

 )تیم 2دانشگاه یزد ) )تیم 2دانشگاه سمنان )

 )تیم 2موسسه آموزش عالی شهاب دانش ) )تیم 1دانشگاه سیستان و بلوچستان )

 )تیم 1آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد ) )تیم 2دانشگاه شاهرود )

 )تیم 1دانشگاه پیام نور ) )تیم 2دانشگاه شهرضا )

 )تیم 1دانشگاه پیام نور تهران شمال ) )تیم 1دانشگاه شهید باهنر کرمان )

 )تیم 2دانشگاه آزاد اسالمی قم ) )تیم 6دانشگاه شهید بهشتی )

 )تیم 1دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان ) )تیم 2دانشگاه شیخ بهایی )

 )تیم 3دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ) )تیم 4دانشگاه شیراز )

 )تیم 2دانشگاه آزاد اسالمی همدان ) )تیم 4دانشگاه صنعتی اصفهان )

   )تیم 5دانشگاه صنعتی امیرکبیر )
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 تیم سوم دوم  تیم تیم اول ی تهران مسابقه

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۱

 — — صنعتیشریف ۹۳۱۱

 — — صنعتیشریف ۹۳۱۱

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۰

 — شهیدبهشتی صنعتیشریف ۹۳۱۰

 شهیدبهشتی تهران صنعتیشریف ۹۳۱۳

 — — صنعتیشریف ۹۳۱۲

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۹

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۵

 — صنعتیشریف صنعتیامیرکبیر ۹۳۱۱

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ملیتایوان ۹۳۱۱

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۱

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۱

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف نانیانگسنگاپور ۹۳۱۰

 — شهیدبهشتی صنعتیشریف ۹۳۱۰

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۳

 صنعتیامیرکبیر ملیسئولکره صنعتیشریف ۹۳۱۲

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۹

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۵

 — فردوسیمشهد صنعتیشریف ۹۳۱۱

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۱

 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

 — )مدالبرنز(۱شریف: پرتغال-پورتو ۹۱۹۱

 — ۳۹شریف: چین-پکن ۹۱۹۲

 ۰۱:تهران شریف:عدماخذویزا آمریکا-رپیدسیتی ۹۱۹۲

 بهشتی:دیپلمافتخار ۹۰شریف: تایلند-پوکت ۹۱۹۲

 تهران:دیپلمافتخار ۹۰شریف: مراکش-مراکش ۹۱۹۲

 — ۰۰شریف: روسیه-ایکاترینبورگ ۹۱۹۲

 تهران:عدمشرکت ۲۱شریف: روسیه-پترزبورگسن ۹۱۹۹

 تهران:دیپلمفتخار ۳۱شریف: لهستان-ورشو ۹۱۹۹

 عدماخذویزاامیرکبیر: ۹۳شریف: آمریکا-اورلندو ۹۱۹۹

 ۳۱امیرکبیر: ۳۱شریف: چین-هاربین ۹۱۹۱

 ۳۰امیرکبیر: ۹۰شریف: سوئد-استکهلم ۹۱۱۱

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۹۳شریف: کانادا-بنف ۹۱۱۲

 ۲۱امیرکبیر: ۹۰شریف: ژاپن-توکیو ۹۱۱۲

 بهشتی:عدماخذویزا ۹۳شریف: آمریکا-سنتانتونیو ۹۱۱۲

 ۹۱امیرکبیر: ۹۱شریف: چین-شانگهای ۹۱۱۲

 شریف:دیپلمافتخار ۲۱امیرکبیر: چک-پراگ ۹۱۱۲

 آمریکا-لسآنجلس ۹۱۱۹
عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۹۱شریف: آمریکا-هاوایی ۹۱۱۹

 )مدالنقره(۱شریف: کانادا-ونکوور ۹۱۱۹
 فردوسیمشهد:
 نرسیدنبهمسابقه

 دیپلمافتخارامیرکبیر: شریف:عدماخذویزا آمریکا-اورلندو ۹۱۱۱
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 جویی  سازی دانش المللی برنامه ی بین دفتر مسابقه
 یمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریفدانشکده

 ،تهران،ایران۹۹۹۰۰-۱۰۹۱صندوقپستی
 ۱۲۰۱-۱۱۵۹تلفنودورنگار:

http://icpc.sharif.edu 

 


