بیستمین مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام
منطقهیغربآسیا،سایتتهران

دانشگاهصنعتیشریف۹۳۱۷،

رئیس افتخاری مسابقه
سرپرست سایت تهران
دبیر مسابقه
مسئول کمیتهی علمی
مسئول کمیتهی فنی
مسئول روابط عمومی
مسئول طراحی و گرافیک
مسئول ثبتنام
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دکترمحمودفتوحیفیروزآباد
دکترمحمدقدسی
دکترحمیدضرابیزاده

دکترمحمدعلیآبام
کیانمیرجاللی
دکترمهدیجعفری
سیدمحمدمهدیموسویان
محمدرضابهرامی

معرفی
سیامباهدف
توسطانجمنای 

سیامدرسال ۹۱۷۷
جوییای 


نویسیدانش

مسابقاتبرنامه
نویسیگروهیدربیندانشجویانبنانهادهشد.اینمسابقههرساله


ارتقایتواناییبرنامه
شودوبرندگانمسابقاتمنطقهای به


ایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمی

صورتمنطقه

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

دانشجواز۳۹۴۴دانشگاه۹۹۹کشورمختلفجهاندرمدتچهارماهبهرقابت

بیشاز۰۱۴۴۴
ی جهانی در کشور چین راه
پرداختند و در نهایت  ۹۰۴تیم برتر به چهل و دومین مسابقه 
یجهانیبهعنوانالمپیکبرنامهنویسانشناختهشدهودرمجامععلمیاز


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


ایدرسال

مسابقاتمنطقه

مسابقهی منطقهای تهران در سال ۷۹۳۱
امدرمنطقهیغربآسیاازسال ۹۳۷۱درتهرانوبههمت

نویسیای 
سی


یبرنامه

مسابقه
.امسالبیستمیندورهیاینمسابقاتبهمیزبانی


دانشگاهصنعتیشریفبرگزارشدهاست
دانشکدهی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود و طی آن   ۱ ۰تیم

دانشگاهداخلکشوربهرقابتمیپردازند.یکتادوتیمبرتراینمسابقهبه

سهنفرهاز ۸۱

سیام که در فروردین  ۹۳۱۱در کشور
چهل و سومین مسابقهی جهانی برنامهنویسی ای 
پرتغالبرگزارمیشودراهخواهندیافت.
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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
گروهیوانجامکارتیمیازدیگراهدافیاستکهاینمسابقهدنبالمیکند.


حامی مسابقه
امسالبرایچهارمینسالمتوالیشرکتکافهبازاربهعنوان

یکی از شرکتهای دانشبنیان برآمده از فارغالتحصیالن
دانشگاه صنعتی شریف ،حامی اصلی مسابقهی منطقهای
سیام در تهران خواهد بود .برای آشنایی بیشتر با
ای 

بازارکدروبهرورااسکنکنید.


کافه

محدودهی آرامش
ازسوی
که 
بخشیاست 

آرامش ) (ChillZone

ی
محدوده 

مسابقهی

به 
کافهبازار برای اولین بار در سال گذشته  
 
بخش

این 
منطقهای تهران افزوده شده است .در  


اپلیکیشنهای دیوار و بلد ،که

کافهبازار و 
برنامهنویسان  

بسیاری از آنها خود در سالهای گذشته در رقابتهای
وتجربیات
نظرات 

دارند 
تا

حضور 

امشرکتکرده 
اند،

ای 
سی

برنامهنویسان حاضر بگذارند و

دیگر 
خود را در اختیار  
آید.
وجود  

به 
ها  
آن 
بین  
تری  
واسطه 

راحتتر و  
بی

ارتباط 
نویسان


برنامه
مختلف 

های 
نسل 
بین  
ارتباط  

ایجاد 

که توجه به آن در دو دورهی اخیر
است  

مهمی 

ی
دغدغه 

بخش

است.در 
این

گرفته

خود
به 
تری 

شکل 
تازه

مسابقات

های چالشی و رومیزی (بردگیم) و
بازی 
انواع  

همچنین 

مهیااست.
کننده 


شرکت
نویسان


اوریگامیبرایبرنامه
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برنامهی زمانبندی مسابقه در سال ۷۹۳۱
۷:۴۴–۹۴:۴۴
۹۴:۴۴–۹۴:۳۴
۹۴:۳۴–۹۹:۰۸

پنجشنبه
۹۱آذر

۹۹:۴۴–۹۳:۴۴
۹۳:۳۴–۹۸:۴۴
۹۸:۴۴–۹۸:۳۴
۹۸:۳۴–۹۷:۴۴

۹۷:۴۴–۹۱:۳۴

نامتیمها


ثبت
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


پذیرایی
هایمدعو
سخنرانی 


(سالنخوارزمیواتاق۹۴۹دانشکده)

نمازوناهار
مراسمافتتاحیهوسخنرانیکلیدی
(سالنجابرابنحیان)

پذیرایی
سیام
یتمرینیای 


مسابقه
(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر–طبقهیسوم)


محدودهیآرامش

CafeBazaarChillZone
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


۷:۳۴–۱:۴۴
۱:۴۴–۱:۳۴

جمعه
۳۴آذر

۱:۳۴–۹۳:۳۴
۹۰:۴۴–۹۸:۴۴
۹۰:۴۴–۹۱:۴۴
۹۱:۴۴–۹۱:۴۴

ورودتیمهابهمحلمسابقه

(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر–طبقهیسوم)


استقرارتیمها

سیام
جوییای 


نویسیدانش

یبرنامه

مسابقه
ACMICPC2018–TehranSite
نمازوناهار
مراسماختتامیهواهداءجوائز
(سالنجابرابنحیان)

شام
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تیمهای راهیافته از سایت تهران به مسابقات جهانی
مسابقهی

سال

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

اولین

۹۳۷۱

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

دومین

۹۳۷۱

صنعتیشریف

فردوسیمشهد

—

سومین

۹۳۱۴

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

چهارمین

۹۳۱۹

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

پنجمین

۹۳۱۹

صنعتیشریف

ملیسئولکره

صنعتیامیرکبیر

ششمین

۹۳۱۳

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

هفتمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

—

هشتمین

۹۳۱۸

نانیانگسنگاپور

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

نهمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

دهمین

۹۳۱۷

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

یازدهمین

۹۳۱۱

ملیتایوان

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

دوازدهمین

۹۳۱۱

صنعتیامیرکبیر

صنعتیشریف

—

سیزدهمین

۹۳۱۴

صنعتیشریف

تهران

—

چهاردهمین

۹۳۱۹

صنعتیشریف

تهران

—

پانزدهمین

۹۳۱۹

صنعتیشریف

—

—

شانزدهمین

۹۳۱۳

صنعتیشریف

تهران

شهیدبهشتی

هفدهمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

—

هجدهمین

۹۳۱۸

صنعتیشریف

تهران

—

نوزدهمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

—

—

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


۰۲۲۷

ونکوور-کانادا

شریف(۱:مدالنقره)

۰۲۲۰

هاوایی-آمریکا

شریف۹۱:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۹

لسآنجلس-آمریکا

عدمشرکتبهدلیل

عدمشرکتبهدلیل

سیاستوزارتعلوم

سیاستوزارتعلوم

۰۲۲۲

پراگ-چک

امیرکبیر۹۷:

شریف:دیپلمافتخار

۰۲۲۲

شانگهای-چین

شریف۹۷:

امیرکبیر۹۷:

۰۲۲۲

سنتانتونیو-آمریکا

شریف۹۳:

بهشتی:عدماخذویزا

۰۲۲۱

توکیو-ژاپن

شریف۹۰:

امیرکبیر۹۰:

۰۲۲۲

بنف-کانادا

شریف۹۳:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۳

استکهلم-سوئد

شریف۹۰:

امیرکبیر۳۰:

۰۲۷۲

هاربین-چین

شریف۳۰:

امیرکبیر۳۰:

۰۲۷۷

اورلندو-آمریکا

شریف۹۳:

امیرکبیر:عدماخذویزا


۰۲۷۰

ورشو-لهستان

شریف۳۰:

تهران:دیپلمفتخار

۰۲۷۹

سنپترزبورگ-روسیه


شریف۹۷:

تهران:عدمشرکت

۰۲۷۲

ایکاترینبورگ-روسیه

شریف۰۸:

—

۰۲۷۲

مراکش-مراکش

شریف۹۸:

تهران:دیپلمافتخار

۰۲۷۲

پوکت-تایلند

شریف۹۰:

بهشتی:دیپلمافتخار

۰۲۷۱

رپیدسیتی-آمریکا

شریف:عدماخذویزا

۸
تهران ۰ :


۰۲۷۲

پکن-چین

شریف۳۹:

—

مسابقهی
جهانی

مکان برگزاری

فردوسیمشهد:
نرسیدنبهمسابقه
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تیمهای شرکتکننده در مسابقهی منطقهای ۷۹۳۱
Paradigm
msz
Urmia dummies

ایسمیهنجفآباد


آموزشکدهفنیوحرفه
دانشکدهفنیدکترشریعتیتهران
دانشگاهارومیه

Shire Shire Pir
Not Good

Faral
Binary Minds
LIAU
!Fazeto doos daraM
KIAU
GrassessOfPhysicsRemovers
Bellona
!?why so serious

دانشگاهآزاداسالمیقزوین
دانشگاهآزاداسالمیقم
دانشگاهآزاداسالمیالهیجان
دانشگاهآزاداسالمیمشهد
دانشگاهآزاداسالمیکرج
دانشگاهاصفهان
دانشگاهالزهرا
دانشگاهامامرضامشهد

Alt+F4

دانشگاهبناب

mikasa

دانشگاهبوعلیسینا


Freaks & Geeks
js.h
}Expert {Coders
The Hateful Three
_team0
HajAgha

دانشگاهبیرجند
دانشگاهبینالمللیامامخمینی

دانشگاهتبریز
دانشگاهتحصیالتتکمیلیعلومپایهزنجان
دانشگاهتهران

A bonus to Sara, The DJ to Z.
NeshesTeam
!asdf
Eververse
DELETE FROM TEAM WHERE UNI<>HSU

squanchers
MSA
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دانشگاهجهرم
دانشگاهحکیمسبزواری
دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

)تیمهای شرکتکننده (ادامه
دانشگاهخوارزمی
دانشگاهخیاممشهد

Adult Code
3SUM

دانشگاهزنجان

Gill Bates

دانشگاهسمنان

Robert Kalkhoran

دانشگاهسیستانوبلوچستان

For a few Dollars..

دانشگاهشاهرود
دانشگاهشهیدباهنرکرمان

umop ǝpisdn
cheto?
While true
Hatta hanooyam maloom ni?

دانشگاهشهیدبهشتی

ARP
Doggy Sweat
Back Alley Dominators
Gorazzers

دانشگاهشهیدچمراناهواز
دانشگاهشیخبهایی
دانشگاهشیراز

Overconfident
Wrong An$wer
MFNQOC
IAAA
Incredibles 3

دانشگاهصنعتیاصفهان

Daedalus
Parallelogram
HashMac

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

Tatiana
Whatever
Temporarily Rebellion

دانشگاهصنعتیبابل
دانشگاهصنعتیسجاد

Codinston
BFS.
Synergy - Reputation.

دانشگاهصنعتیهمدان
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good game ez

تیمهای شرکتکننده (ادامه)
Kolompeh

دانشگاهصنعتیشریف

Deadlines Deadpolygons
Kamerana
Oh Toh! We're coming
ZalBloDal

Be Yade Salar
Kashani
Penny, Penny, Penny

دانشگاهعلموصنعتایران

دانشگاهعلوموفنونمازندران
دانشگاهغیاثالدینجمشیدکاشانی

دانشگاهفردوسیمشهد

)(New Arrange
Bozonghereh
Maybe Last Contest
know no algorithms
besparma

ByGoosh
The 3.KalePook
Just for fun
Free-fall
)Bargaaaaaam :
)Wasted Talent(s

دانشگاهفنیوحرفهایقم

دانشگاهقم

دانشگاهمحققاردبیلی
دانشگاهولیعصر
دانشگاهپیامنورمشهد
دانشگاهپیامنورنجفآباد

دانشگاهپیامنورهمدان
دانشگاهکاشان

SO11

دانشگاهکردستان

Haise

دانشگاهگلستان

Uganda knuckles
Byte me
)new phantom:

دانشگاهگنبدکاووس
دانشگاهگیالن
دانشگاهیزد

?who let devs out
AT_ACMT
ProgrammerZ
Floyd
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موسسهآموزشعالیآلطه
موسسهآموزشعالیشهابدانش
موسسهآموزشعالیکاشمر

نقشهی دانشگاه
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دفتر مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی ایسیام
دانشکدهیمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریف

صندوقپستی،۰۸۹۷-۹۹۹۸۸تهران،ایران
تلفنودورنگار۰ ۰۴۹-۱۹۰۰:
http://icpc.sharif.edu

