بیست و یکمین مسابقهی بینالمللی برنامهسازی دانشجویی
منطقهیغربآسیا،سایتتهران

دانشگاهصنعتیشریف۹۳۱۸،

رئیس افتخاری مسابقه
سرپرست سایت تهران
دبیر مسابقه

دکترمحمدقدسی
دکترحمیدضرابیزاده


مسئول کمیتهی علمی

دکترمحمدعلیآبام

مسئول کمیتهی فنی

مهندسکامرانباور

مسئول روابط عمومی

دکترمهدیجعفری

مسئول طراحی و گرافیک
مسئول ثبتنام
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دکترمحمودفتوحیفیروزآباد

سیدمحمدمهدیموسویان
محمدرضابهرامی

معرفی
سیامباهدف
توسطانجمنای 

سازیدانشجوییدرسال ۹۱۱۱


المللیبرنامه

مسابقاتبین
نویسیگروهیدربیندانشجویانبنانهادهشد.اینمسابقههرساله


ارتقایتواناییبرنامه
شودوبرندگانمسابقاتمنطقهای به


ایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمی

صورتمنطقه

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

دانشجو از  ۳۰۵۵دانشگاه  ۹۹۵کشور مختلف جهان در مدت چهار ماه به

۰
بیش از   ۰۵۵۵
جهانیراهیافتند.مسابقهیجهانی

ی
تیمبرتربهمسابقه 

رقابتپرداختندودرنهایت ۹۳۱

به عنوان المپیک برنامهنویسان شناخته شده و در مجامع علمی از اعتبار ویژهای برخوردار
است .منحنی زیر رشد چشمگیر تعداد شرکتکنندگان را در کل مسابقات منطقهای در
هایمختلفنشانمیدهد.


سال

مسابقهی منطقهای تهران در سال ۸۹۳۱
جوییدرمنطقهیغربآسیاازسال ۹۳۱۸درتهران


سازیدانش

المللیبرنامه

یبین

مسابقه
و به همت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است .امسال بیست و یکمین دورهی این
یمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیشودو


مسابقاتبهمیزبانیدانشکده
دانشگاهداخلکشوربهرقابتمیپردازند.تیمبرتراینمسابقه

تیمسهنفرهاز۲ ۰

طیآن ۱ ۱
سازیدانشجوییکهسال۹۳۱۱درکشورروسیه


یجهانیبرنامه

بهچهلوچهارمینمسابقه
برگزارمیشودراهخواهدیافت.
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اهداف برگزاری
برگزاری ساالنهی مسابقهی برنامهنویسی دانشجویی نقش مهمی در ارتقاء توان نخبگان
برنامهنویس کشورو ایجاد شور و هیجان مثبت در آنان داشته است .تقویت مهارتهای

حل مسئله ،طراحی و پیادهسازی برنامه در زمان محدود ،و تقویت مهارتهای گروهی و
انجامکارتیمیازدیگراهدافیاستکهاینمسابقهدنبالمیکند.


حامی مسابقه
امسال برای پنجمین سال متوالی شرکت کافهبازار حامی
منطقهیغربآسیادرتهرانخواهدبود.

مسابقهی ICPC

بازارکدروبهرورااسکنکنید.


ترباکافه

برایآشناییبیش

محدودهی آرامش
بخشیاستکهازسوی

آرامش ) (ChillZone

ی
محدوده 

تهرانافزوده

منطقه 
ای

مسابقه 
ی

به 
بازارازسال  ۹۳۱۲

 
کافه

توسعهدهندگان پنج

این بخش تعدادی از 
شده است .در  
کافهبازار شامل بازار ،دیوار ،بلد ،سرویس
محصول  
زیرساخت و سرویس هوش مصنوعی ،که بسیاری از این
هایگذشتهدررقابتهای ICPCشرکت


افرادخوددرسال
دراختیار
را 
خود 


تجربیات
نظرات 
و

دارند 
تا

حضور

کرده 
اند،

شرکتکنندگانبگذارند.

دیگر
 
نویسان وتالش


برنامه
مختلف 

های 
نسل 
بین  
ارتباط  

ایجاد 

برایافزایش سطح دانش فنیآنان با توجه به حد باالی
که توجه به آن در
است  

مهمی 

ی
رقابت علمی ،دغدغه 
گرفته است.

خود 
به  
تازهتری  
شکل  

دورهی اخیر مسابقات 

های چالشی و فکری
بازی 
انواع  

همچنین 

بخش 

در این 
(بردگیم)و اوریگامی برای شرکتکنندگان مهیا است تا در
کنار شرکت در این مسابقه ،زمانی را به چالشهای مفرح
فکریبگذرانند.
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برنامهی زمانبندی مسابقه در سال ۸۹۳۱
۱:۵۵–۹۵:۵۵
۹۵:۵۵–۹۵:۳۵
۹۵:۳۵–۹۹:۱۰

پنجشنبه
۰۸آذر

۹۰:۵۵–۹۳:۵۵
۹۳:۳۵–۹۰:۵۵
۹۰:۵۵–۹۰:۳۵
۹۰:۳۵–۹۱:۵۵

۹۱:۵۵–۹۱:۳۵

نامتیمها


ثبت
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


پذیرایی
هایمدعو
سخنرانی 


(سالنخوارزمیواتاق۹۵۹دانشکده)

نمازوناهار
مراسمافتتاحیهوسخنرانیکلیدی
(سالنجابرابنحیان)

پذیرایی
مسابقهیتمرینی

(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر–طبقهیسوم)


محدودهیآرامش

CafeBazaarChillZone
طبقهیهمکف)

(دانشکده یمهندسیکامپیوتر–


۱:۳۵–۸:۵۵
۸:۵۵–۸:۳۵

جمعه
۰۱آذر

۸:۳۵–۹۳:۳۵
۹۱:۵۵–۹۰:۳۵
۹۲:۵۵–۹۸:۵۵
۹۸:۵۵–۹۱:۵۵

ورودتیمهابهمحلمسابقه

(سایتدانشکدهیمهندسیکامپیوتر–طبقهیسوم)


استقرارتیمها

سیام
جوییای 


نویسیدانش

یبرنامه

مسابقه
ICPC2019–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

۹۳۱۸

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

دومین

۹۳۱۱

صنعتیشریف

فردوسیمشهد

—

سومین

۹۳۸۵

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

چهارمین

۹۳۸۹

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

پنجمین

۹۳۸۰

صنعتیشریف

ملیسئولکره

صنعتیامیرکبیر

ششمین

۹۳۸۳

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

هفتمین

۹۳۸۱

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

—

هشتمین

۹۳۸۰

نانیانگسنگاپور

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

نهمین

۹۳۸۲

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

دهمین

۹۳۸۱

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

—

یازدهمین

۹۳۸۸

ملیتایوان

صنعتیشریف

صنعتیامیرکبیر

دوازدهمین

۹۳۸۱

صنعتیامیرکبیر

صنعتیشریف

—

سیزدهمین

۹۳۱۵

صنعتیشریف

تهران

—

چهاردهمین

۹۳۱۹

صنعتیشریف

تهران

—

پانزدهمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

—

—

شانزدهمین

۹۳۱۳

صنعتیشریف

تهران

شهیدبهشتی

هفدهمین

۹۳۱۱

صنعتیشریف

شهیدبهشتی

—

هجدهمین

۹۳۱۰

صنعتیشریف

تهران

—

نوزدهمین

۹۳۱۲

صنعتیشریف

—

—

بیستمین

۸۹۳۱

صنعتی شریف

—

—

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


۰۲۲۸

ونکوور-کانادا

شریف(۱:مدالنقره)

۰۲۲۰

هاوایی-آمریکا

شریف۹۸:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۹

لسآنجلس-آمریکا

عدمشرکتبهدلیل

عدمشرکتبهدلیل

سیاستوزارتعلوم

سیاستوزارتعلوم

۰۲۲۲

پراگ-چک

امیرکبیر۰۱:

شریف:دیپلمافتخار

۰۲۲۲

شانگهای-چین

شریف۹۱:

امیرکبیر۹۱:

۰۲۲۲

سنتانتونیو-آمریکا

شریف۹۳:

بهشتی:عدماخذویزا

۰۲۲۱

توکیو-ژاپن

شریف۹۱:

امیرکبیر۰۲:

۰۲۲۱

بنف-کانادا

شریف۹۳:

امیرکبیر:عدماخذویزا

۰۲۲۳

استکهلم-سوئد

شریف۹۱:

امیرکبیر۳۱:

۰۲۸۲

هاربین-چین

شریف۳۲:

امیرکبیر۳۲:

۰۲۸۸

اورلندو-آمریکا

شریف۹۳:

امیرکبیر:عدماخذویزا


۰۲۸۰

ورشو-لهستان

شریف۳۲:

تهران:دیپلمفتخار

۰۲۸۹

سنپترزبورگ-روسیه


شریف۰۱:

تهران:عدمشرکت

۰۲۸۲

ایکاترینبورگ-روسیه

شریف۱۰:

—

۰۲۸۲

مراکش-مراکش

شریف۹۰:

تهران:دیپلمافتخار

۰۲۸۲

پوکت-تایلند

شریف۹۱:

بهشتی:دیپلمافتخار

۰۲۸۱

رپیدسیتی-آمریکا

شریف:عدماخذویزا

۰
تهران ۲ :


۰۲۸۱

پکن-چین

شریف۳۹:

—

۰۲۸۱

پورتو-پرتغال

شریف(۱:مدالبرنز)

—

مسابقهی
جهانی

مکان برگزاری

فردوسیمشهد:
نرسیدنبهمسابقه
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تیمهای شرکتکننده در مسابقهی منطقهای ۸۹۳۱
Paradigm
Not Good But Better

ایسمیهنجفآباد


آموزشکدهفنیوحرفه
دانشگاهارومیه

antithesis
Daghighe90
jellycrap
Ma amadeim_ii_Ma amadeim
SCC LIAU
Coding Kills

دانشگاهآزاداسالمیخوراسگان
دانشگاهآزاداسالمیقزوین
دانشگاهآزاداسالمیقم
دانشگاهآزاداسالمیالهیجان
دانشگاهآزاداسالمیمشهد

Nemesis
Knockout Kings
Victor
Hakuna Matata
Bellona

دانشگاهآزاداسالمیهمدان
دانشگاهآزاداسالمیکرج
دانشگاهاصفهان
دانشگاهالزهرا

Plus 5o4

دانشگاهامامرضامشهد

Ravens 1

دانشگاهبجنورد

DuckDuckCome
Full Metal Programmer

دانشگاهبناب
دانشگاهبوعلیسینا


Dragon-nest
cactus
AnimalFarmNineteen84
The Hateful Three
aRandomFunnyPhrase

دانشگاهبیرجند
دانشگاهبینالمللیامامخمینی

دانشگاهتبریز
دانشگاهتهران

Press any key to continue..
Kardak
Fallen
HSU
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دانشگاهجهرم
دانشگاهحکیمسبزواری

تیمهای شرکتکننده (ادامه)
Maravel
TeamNameCensored

دانشگاهخلیجفارس
دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

Son of a Code
Ummm..
Unknowns
THR34

دانشگاهخیاممشهد
دانشگاهدامغان
دانشگاهرازیکرمانشاه

Pas Ma Ye Moz Bardashtim

دانشگاهزنجان

Null

دانشگاهسمنان

Shazde Kocholoo
upside down
Rose
omae wa mou shindeiru

دانشگاهسیستانوبلوچستان
دانشگاهشاهرود
دانشگاهشهرضا
دانشگاهشهیدباهنرکرمان

PSG.LGD
Drunk Dog

دانشگاهشهیدبهشتی

The orGnull Gorazzers
Paradigm Shift
Wrong An$wer
Dynamic Flow

دانشگاهشیخبهایی
دانشگاهشیراز

Farshad Bazi
EZ AS PI

دانشگاهصنعتیاصفهان

Mike Haunt

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

nom_mAS_F

Serendipity The Rebellion
TripleAliz
TAHMELAPACHME
Synergy - Reputation
Maravel

دانشگاهصنعتیبابل
دانشگاهصنعتیبیرجند
دانشگاهصنعتیسجاد
دانشگاهخلیجفارس

9

تیمهای شرکتکننده (ادامه)
NimRoo

دانشگاهصنعتیشریف

AkbarJuuje
MAST
B@B
QWERTY
NoNetNovember
dornika
suudagjfoaerjwwofi

دانشگاهصنعتیشیراز
دانشگاهصنعتیهمدان
دانشگاهعلموصنعتایران
دانشگاهعلموفرهنگ
دانشگاهفردوسیمشهد

We Miss Beny
Quas Wex Exort
Murph
Rusty Bug
Admin:Admin
ByGoosh
Qandoo
Uraniburg
(Pacha ojo soz mia :

دانشگاهفنیومهندسیبوئینزهرا
دانشگاهقم
دانشگاهمازندران
دانشگاهمحققاردبیلی
دانشگاهولیعصر
دانشگاهپیامنورمشهد
دانشگاهپیامنورهمدان

Caps Lock

دانشگاهکردستان

Plankters

دانشگاهگلستان

jetbrains

دانشگاهگنبدکاووس

estefaadeye abzaari
foot & half

دانشگاهگیالن
دانشگاهیزد

O_o
NameError
Knock knock
Mazust98
LoL
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موسسهآموزشعالیآلطه
موسسهآموزشعالیشهابدانش
موسسهآموزشعالیصنعتیمازندران
موسسهآموزشعالیکاشمر

نقشهی دانشگاه
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دفتر مسابقهی بینالمللی برنامهنویسی دانشجویی
دانشکدهیمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریف

صندوقپستی،۲۰۹۱-۹۹۹۰۰تهران،ایران
تلفنودورنگار۲ ۲۵۹-۱۰۱۲:
http://icpc.sharif.edu

