


 

 

2 

 
 

 جویی    سازی دانش   المللی برنامه   ی بین   بیست و یکمین مسابقه 

 یغربآسیا،سایتتهرانمنطقه
 ۹۳۱۸دانشگاهصنعتیشریف،

 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 

امباهدفسیتوسطانجمنای۹۱۱۱درسالجوییسازیدانشالمللیبرنامهمسابقاتبین
جویانبنانهادهشد.اینمسابقههرسالهنویسیگروهیدربیندانشارتقایتواناییبرنامه

ایبهشودوبرندگانمسابقاتمنطقهایدرنقاطمختلفجهانبرگزارمیصورتمنطقهبه
میمرحله طیمسابقاتمنطقهینهاییراه سالگذشته نقاطمختلفجهانیابند. ایدر

 دانش۰۰۵۵۵بیشاز از ۳۰۵۵جو به۹۹۵دانشگاه ماه مدتچهار مختلفجهاندر کشور
یجهانیجهانیراهیافتند.مسابقهیتیمبرتربهمسابقه۹۳۱رقابتپرداختندودرنهایت

ویژهبهعنوانالمپیکبرنامه اعتبار مجامععلمیاز ایبرخوردارنویسانشناختهشدهودر
چشم رشد زیر منحنی شرکتاست. تعداد منطقهگیر مسابقات کل در را درکنندگان ای

 دهد.هایمختلفنشانمیسال

 
 ۸۹۳۱ ای تهران در سال    ی منطقه   مسابقه 

درتهران۹۳۱۸یغربآسیاازسالجوییدرمنطقهسازیدانشالمللیبرنامهیبینمسابقه
شدهاست امسالبیستویکمیندورهوبههمتدانشگاهصنعتیشریفبرگزار یاین.

شودویمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشریفبرگزارمیمسابقاتبهمیزبانیدانشکده
پردازند.تیمبرتراینمسابقهدانشگاهداخلکشوربهرقابتمی۲۰نفرهازتیمسه۱۱طیآن

درکشورروسیه۹۳۱۱جوییکهسالسازیدانشیجهانیبرنامهبهچهلوچهارمینمسابقه
 شودراهخواهدیافت.برگزارمی
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 اهداف برگزاری 

تواننخبگاننویسیدانشیبرنامهیمسابقهبرگزاریساالنه ارتقاء جویینقشمهمیدر
تقویتمهارتبرنامه آنانداشتهاست. وایجادشوروهیجانمثبتدر هاینویسکشور

طراحیوپیاده وتقویتمهارتحلمسئله، زمانمحدود، در هایگروهیوسازیبرنامه
 کند.انجامکارتیمیازدیگراهدافیاستکهاینمسابقهدنبالمی

 

 حامی مسابقه 

متوالیشرکتکافه برایپنجمینسال حامیامسال بازار
یغربآسیادرتهرانخواهدبود.منطقهICPCیمسابقه

 رورااسکنکنید.بازارکدروبهترباکافهبرایآشناییبیش
 

 ی آرامش   محدوده  

سویبخشیاستکهاز(ChillZone)آرامشیمحدوده
افزودهتهرانایمنطقهیمسابقهبه۹۳۱۲ازسالبازارکافه
 شده است. دهندگانپنجتوسعهبخشتعدادیازایندر

 سرویسکافهمحصول بلد، دیوار، بازار، شامل بازار
این بسیاریاز که سرویسهوشمصنوعی، زیرساختو

شرکتICPCهایهایگذشتهدررقابتافرادخوددرسال
اختیاردرراخودتجربیاتونظراتتادارندحضوراند،کرده

 کنندگانبگذارند.شرکتدیگر
وتالشنویسانبرنامهمختلفهاینسلبینارتباطایجاد

توجهبهحدباالی برایافزایشسطحدانشفنیآنانبا
دغدغه علمی، کهاستمهمییرقابت توجه به درآن

مسابقاتدوره است.گرفتهخودبهتریتازهشکلیاخیر
 در وهایبازیانواعهمچنینبخشاین فکریچالشی

در)بردگیم(واوریگامیبرایشرکت استتا کنندگانمهیا
بهچالش زمانیرا اینمسابقه، هایمفرحکنارشرکتدر

 فکریبگذرانند.
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 ۸۹۳۱ در سال      بندی مسابقه    ی زمان   برنامه 

 شنبه پنج
 آذر۰۸

۹۵:۵۵–۱:۵۵  هانامتیمثبت 
 یهمکف(طبقه–یمهندسیکامپیوتر)دانشکده

۹۵:۳۵–۹۵:۵۵  پذیرایی 

۹۹:۱۰–۹۵:۳۵  مدعوهایسخنرانی 
 دانشکده(۹۵۹)سالنخوارزمیواتاق

۹۳:۵۵–۹۰:۵۵  نمازوناهار 

۹۰:۵۵–۹۳:۳۵  سخنرانیکلیدیمراسمافتتاحیهو 
 )سالنجابرابنحیان(

۹۰:۳۵–۹۰:۵۵  پذیرایی 

۹۱:۵۵–۹۰:۳۵  یتمرینیمسابقه 
 یسوم(طبقه–یمهندسیکامپیوتر)سایتدانشکده

۹۱:۳۵–۹۱:۵۵  
 یآرامشمحدوده

CafeBazaarChillZone 
 یهمکف(طبقه–یمهندسیکامپیوتر)دانشکده

 جمعه
 آذر۰۱

۸:۵۵–۱:۳۵  هابهمحلمسابقهورودتیم 
 یسوم(طبقه–یمهندسیکامپیوتر)سایتدانشکده

۸:۳۵–۸:۵۵  هااستقرارتیم 

۹۳:۳۵–۸:۳۵  
 امسیجوییاینویسیدانشیبرنامهمسابقه

ICPC2019–TehranSite 

۹۰:۳۵–۹۱:۵۵  نمازوناهار 

۹۸:۵۵–۹۲:۵۵  مراسماختتامیهواهداءجوائز 
 )سالنجابرابنحیان(

۹۱:۵۵–۹۸:۵۵  شام 
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ی  مسابقه
 تهران

 تیم سوم دوم  تیم تیم اول سال

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۱۸ اولین

 — فردوسیمشهد صنعتیشریف ۹۳۱۱ دومین

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۸۵ سومین

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۸۹ چهارمین

 صنعتیامیرکبیر ملیسئولکره صنعتیشریف ۹۳۸۰ پنجمین

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۸۳ ششمین

 — شهیدبهشتی صنعتیشریف ۹۳۸۱ هفتمین

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف نانیانگسنگاپور ۹۳۸۰ هشتمین

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۸۲ نهمین

 — صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ۹۳۸۱ دهمین

 صنعتیامیرکبیر صنعتیشریف ملیتایوان ۹۳۸۸ یازدهمین

 — صنعتیشریف صنعتیامیرکبیر ۹۳۸۱ دوازدهمین

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۵ سیزدهمین

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۹ چهاردهمین

 — — صنعتیشریف ۹۳۱۰ پانزدهمین

 شهیدبهشتی تهران صنعتیشریف ۹۳۱۳ شانزدهمین

 — شهیدبهشتی صنعتیشریف ۹۳۱۱ هفدهمین

 — تهران صنعتیشریف ۹۳۱۰ هجدهمین

 — — صنعتیشریف ۹۳۱۲ نوزدهمین

 — — صنعتی شریف ۸۹۳۱ بیستمین

 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(۱شریف: کانادا-ونکوور ۰۲۲۸
 فردوسیمشهد:
 نرسیدنبهمسابقه

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۹۸شریف: آمریکا-هاوایی ۰۲۲۰

 آمریکا-لسآنجلس ۰۲۲۹
عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

عدمشرکتبهدلیل
 سیاستوزارتعلوم

 شریف:دیپلمافتخار ۰۱امیرکبیر: چک-پراگ ۰۲۲۲

 ۹۱امیرکبیر: ۹۱شریف: چین-شانگهای ۰۲۲۲

 بهشتی:عدماخذویزا ۹۳شریف: آمریکا-سنتانتونیو ۰۲۲۲

 ۰۲امیرکبیر: ۹۱شریف: ژاپن-توکیو ۰۲۲۱

 امیرکبیر:عدماخذویزا ۹۳شریف: کانادا-بنف ۰۲۲۱

 ۳۱امیرکبیر: ۹۱شریف: سوئد-استکهلم ۰۲۲۳

 ۳۲امیرکبیر: ۳۲شریف: چین-هاربین ۰۲۸۲

 عدماخذویزاامیرکبیر: ۹۳شریف: آمریکا-اورلندو ۰۲۸۸

 تهران:دیپلمفتخار ۳۲شریف: لهستان-ورشو ۰۲۸۰

 تهران:عدمشرکت ۰۱شریف: روسیه-پترزبورگسن ۰۲۸۹

 — ۱۰شریف: روسیه-ایکاترینبورگ ۰۲۸۲

 تهران:دیپلمافتخار ۹۰شریف: مراکش-مراکش ۰۲۸۲

 بهشتی:دیپلمافتخار ۹۱شریف: تایلند-پوکت ۰۲۸۲

 ۰۲تهران: شریف:عدماخذویزا آمریکا-رپیدسیتی ۰۲۸۱

 — ۳۹شریف: چین-پکن ۰۲۸۱

 — )مدالبرنز(۱شریف: پرتغال-پورتو ۰۲۸۱
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 Paradigm  آبادایسمیهنجفآموزشکدهفنیوحرفه

 Not Good But Better  دانشگاهارومیه

  antithesis 

 Daghighe90  دانشگاهآزاداسالمیخوراسگان

 jellycrap  دانشگاهآزاداسالمیقزوین

 Ma amadeim_ii_Ma amadeim  دانشگاهآزاداسالمیقم

 SCC LIAU  دانشگاهآزاداسالمیالهیجان

 Coding Kills  دانشگاهآزاداسالمیمشهد

  Nemesis 

 Knockout Kings  دانشگاهآزاداسالمیهمدان

 Victor  دانشگاهآزاداسالمیکرج

 Hakuna Matata  دانشگاهاصفهان

 Bellona  دانشگاهالزهرا

 Plus 5o4  دانشگاهامامرضامشهد

 Ravens 1  دانشگاهبجنورد

 DuckDuckCome  دانشگاهبناب

 Full Metal Programmer  سینادانشگاهبوعلی

  Dragon-nest 

 cactus  دانشگاهبیرجند

 AnimalFarmNineteen84  المللیامامخمینیدانشگاهبین

 The Hateful Three  دانشگاهتبریز

 aRandomFunnyPhrase  دانشگاهتهران

  Press any key to continue.. 

  Kardak 

 Fallen  دانشگاهجهرم

 HSU  دانشگاهحکیمسبزواری

 ۸۹۳۱ ای    ی منطقه   کننده در مسابقه   های شرکت   تیم 
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 Maravel  دانشگاهخلیجفارس

 TeamNameCensored  دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

  Son of a Code 

 ..Ummm  دانشگاهخیاممشهد

 Unknowns  دانشگاهدامغان

 THR34  دانشگاهرازیکرمانشاه

 Pas Ma Ye Moz Bardashtim  دانشگاهزنجان

 Null  دانشگاهسمنان

 Shazde Kocholoo  دانشگاهسیستانوبلوچستان

 upside down  دانشگاهشاهرود

 Rose  دانشگاهشهرضا

 omae wa mou shindeiru  دانشگاهشهیدباهنرکرمان

  PSG.LGD 

 Drunk Dog  دانشگاهشهیدبهشتی

  The orGnull Gorazzers 

  Paradigm Shift 

 Wrong An$wer  دانشگاهشیخبهایی

 Dynamic Flow  دانشگاهشیراز

  Farshad Bazi 

 EZ AS PI  دانشگاهصنعتیاصفهان

 Mike Haunt  دانشگاهصنعتیامیرکبیر

  nom_mAS_F 

  Serendipity The Rebellion 

 TripleAliz  دانشگاهصنعتیبابل

 TAHMELAPACHME  دانشگاهصنعتیبیرجند

 Synergy - Reputation  دانشگاهصنعتیسجاد

 Maravel  دانشگاهخلیجفارس

 کننده )ادامه(   های شرکت   تیم 
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 NimRoo  دانشگاهصنعتیشریف

  AkbarJuuje 

  MAST 

 B@B  دانشگاهصنعتیشیراز

 QWERTY  دانشگاهصنعتیهمدان

 NoNetNovember  دانشگاهعلموصنعتایران

 dornika  دانشگاهعلموفرهنگ

 suudagjfoaerjwwofi  دانشگاهفردوسیمشهد

  We Miss Beny 

  Quas Wex Exort 

 Murph  دانشگاهفنیومهندسیبوئینزهرا

 Rusty Bug  دانشگاهقم

 Admin:Admin  دانشگاهمازندران

 ByGoosh  دانشگاهمحققاردبیلی

 Qandoo  دانشگاهولیعصر

 Uraniburg  دانشگاهپیامنورمشهد

 ): Pacha ojo soz mia  دانشگاهپیامنورهمدان

 Caps Lock  دانشگاهکردستان

 Plankters  دانشگاهگلستان

 jetbrains  دانشگاهگنبدکاووس

 estefaadeye abzaari  دانشگاهگیالن

 foot & half  دانشگاهیزد

  O_o 

 NameError  موسسهآموزشعالیآلطه

 Knock knock  موسسهآموزشعالیشهابدانش

 Mazust98  موسسهآموزشعالیصنعتیمازندران

 LoL  موسسهآموزشعالیکاشمر

 کننده )ادامه(   های شرکت   تیم 
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 ی دانشگاه   نقشه 



 

 جویی  نویسی دانش المللی برنامه ی بین دفتر مسابقه
 یمهندسیکامپیوتر،دانشگاهصنعتیشریفدانشکده

 ،تهران،ایران۹۹۹۰۰-۲۰۹۱صندوقپستی
 ۱۰۱۲-۲۲۵۹تلفنودورنگار:

http://icpc.sharif.edu 


