
 

 

 

 

 اطالعات و گزارش برگزاریکتابچه 

 و ارتباطات ششمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات

ICT Challenge 6 
 1400تیر ماه   25و   24

 به صورت مجازی و آنالین

 با موضوع:

Programming Challenge 

 با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی
Java،.Net   ،Python  ،Node.js  ،Go Lang ، PHP   
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 :مقدمه
 

کامپیوتر در تمام حوزه های زندگی فردی و اجتماعی انسان برای خود جا باز کرده است  فناوری و سالهاست
 تقریبا دور از ذهن است. و فناوری اطالعات و انجام بسیاری از امور بدون کامپیوتر

هایی به وجود آمده اند که پیش فناوری اطالعات بسیاری از فرآیندها را دست خوش تغییر کرده است. روش
 .شد به آن فکر کردوجود نداشته اند و حتی نمی از این

پیشرفت و پیشبرد فناوری اطالعات،  برنامه نویسان و متخصصان حوزه فناوری اطالعات از مهم ترین عامالن
 توفیقات شرکت های فناوری اطالعات هستند.و منابع انسانی عامل بسیاری از 

 ICTدر حوزه  توانمندمستعد و شناسایی افراد مجموعه مسابقاتی با هدف   ICT Challengeرویدادهای
 می باشد. 

تحت یک سری قوانین خاص و در جهت حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطالعات و این رویداد ها 
ند و شرکت کنندگان در این مسابقات جهت اشتغال به شرکت های فعال این حوزه ارتباطات برگزار می شو

 معرفی خواهند شد.

مورد هدف قرار گرفته و یک مسابقه برای حل   ICTکدام از این رویداد ها یک چالش خاص در حوزهدر هر 
 این چالش برگزار میشود. 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :مسابقاته دائمی دبیرخان

 
Group Sharif ICT   از زیر مجموعه های شرکت آریا راد شریف به عنوان طراح و مجری رویداد با همکاری

آغاز  1392ابتدای سال فعالیت خود را از مرکز نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف 
 برگزار نموده است. ICTو طی این سال ها رویدادهای متعددی را در حوزه 

 آغاز شد. 1400از ابتدای سال  ICT Challengeفعالیت های مربوط به ششمین دوره مسابقات 
این مسابقات در پنج دوره گذشته به صورت حضوری برگزار شده بود ولی برگزاری دوره ششم به علت 

 شیوع بیماری کرونا و لزوم جلوگیری از تجمعات، به صورت مجازی و آنالین برنامه ریزی شد.
  

 :به شرح زیر می باشددر راستای برگزاری مسابقات فعالیت های دبیرخانه 
 
 به عالقه مندان در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، شرکت ها و سازمان ها مستمر اطالع رسانی 

  برگزاری جلسات متعدد با سازمان ها، ارگان ها و شرکت های خصوصی و دولتی جهت شناسایی چالش

 بازار و ارائه این چالش ها در مسابقاتهای اصلی موجود در 

  تشکیل کمیته ارتباط با صنعت و کمیته داوری مخصوص رویداد ها با استفاده از صاحبان صنایع و مدیران

 ارشد و تصمیم گیر در این حوزه

 جذب مشارکت از مجموعه های خصوصی و دولتی 

 سازماندهی افراد عالقه مند به شرکت در رویداد 

 ده سازی و اجرایی در ارتباط با رویدادانجام امور آما 

 ارتباط با سازمان ها، شرکت ها و دانشگاه ها جهت اطالع رسانی رویداد 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 برگزار کنندگان و حامیان اصلی:

 

 برگزارکنندگان:

 دانشگاه صنعتی شریف

 و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف مرکز نوآوری فناوری اطالعات

Group Sharif ICT   (شرکت آریا راد شریف ) 
 

 یان اصلی:ماح

 شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
 بانک تجارت

 شرکت خدمات انفورماتیک
 شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

 شرکت به پرداز همراه سامانه اول )بهسا(  
 رایتلشرکت خدمات ارتباطی 

 شرکت رمزینکس
 شرکت ابر زس

 
 یان استراتژیک:ماح

 سازمان نظام صنفی رایانه ای
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
 ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

 
 :مسابقاتسازماندهی 

و ارتباطات دانشگاه صنعتی  اطالعات رئیس مرکز نوآوری فناوری، دبیرکل رویداد: جناب آقای دکتر ربیعی
 شریف

 Sharif ICTمدیر گروه ، : جناب آقای مهندس روزی طلبدبیر اجرایی و مسئول برگزاری

 سرپرست تیم داوری: احسان احسانی مقدم

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :شکل گیری مسابقاتکلی روند 
 

 انتخاب چالش ها ) کمیته ارتباط با صنعت (  -1

 .اولین مرحله در برگزاری رویداد ها مشخص کردن دقیق چالش اصلی مسابقه می باشد

با توجه به هدف اصلی رویداد که شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار می باشد، 
عت حل شده شوند که بعد از برگزاری رویداد موضوعی واقعی و مطرح در صن انتخاب می به روشیچالش ها 

 .باشد و امکان جذب شرکت کنندگان برتر در صنعت فراهم شود

در این راستا کمیته ارتباط با صنعت متشکل از شرکت ها، سازمان ها و ارگان های فعال در این حوزه تشکیل 
میشود. این مجموعه ها چالش های اصلی در حوزه فعالیت خود را مطرح می کنند و پس از بررسی و مشورت 

 .ش های اصلی مسابقه در این کمیته انتخاب می شودچال
 

 تشکیل پلتفرم مسابقه، مالک های داوری و خروجی های مورد انتظار ) کمیته علمی (  -2

پس از انتخاب چالش مورد نظر در کمیته ارتباط با صنعت نوبت به تعریف مسائل، پلتفرم مسابقه و مشخص 
 .کردن مالک و معیار داوری مسابقه میرسد

 باال واردم که شده تشکیل …در این راستا کمیته علمی متشکل از اساتید دانشگاه، فعالین حوزه مورد نظر و 
 .کنند می مشخص را
 

 مند جهت شرکت در مسابقه و امور دبیرخانه ای ) کمیته اجرایی (نجذب افراد توا -3

داوری به بخش اصلی رویداد پس از مشخص شدن چالش ها، صورت مسئله، پلتفرم مسابقه و مالک های 
عالوه بر این مورد کلیه  یعنی جذب افراد مستعد جهت شرکت در مسابقه و حل چالش های موجود می رسد.

 هکمیت عهده بر …امور دبیرخانه ای، هماهنگی ها، تبلیغات و اطالع رسانی رویداد، امور اجرایی روز مسابقه و
 .باشد می رویداد اجرایی

کمیته اجرایی با راه اندازی دبیرخانه رویداد کلیه امور مربوط به این بخش را انجام خواهد در این راستا 
 .داد

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 به صورت مجازی  مسابقات کلی برگزاریروند 

 
 این مسابقات یکی از رویدادهای مجموعه مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور

(ICT Challenge می باشد و دقیقا مطابق با قوانین و مقررات )ICT Challenge  .برگزار می شود 
و چالش های اصلی  زبان های برنامه نویسی پر کاربرد و پر طرفدار طراحی شدهبا تمرکز بر  رویداداین 

 رویداد با استفاده از این زبان های برنامه نویسی حل خواهد شد.

بدون هیچ محدودیتی می توانند در این مسابقات فعال در این حوزه می توانند  کلیه تیم ها و استارتاپ های
 .شرکت کنند

 و طی دو روز به صورت مجازی برگزار می شود. این مسابقات شامل دو مرحله می باشد
 ثبت نام در این مسابقات در قالب تیم ها دو الی چهار نفره و به صورت رایگان انجام می شود.

 تواند یک یا چند زبان برنامه نویسی را برای ورود به مسابقات انتخاب کند.هر تیم می 
 

 مرحله اول ) روز اول (
 .در مرحله اول مهارت حل مسئله تیم ها مورد سنجش قرار میگیرد

شرکت کنندگان در ابتدای مسابقه با ورود به پروفایل کاربری خود در سامانه مسابقات بدین صورت که 
برنامه نویسی می باشد و توسط کمیته ارتباط با واقعی در حوزه  های چالش سوال که از 10الی  7حدود 

 خواهند کرد.دریافت صنعت رویداد طراحی شده است را 
بح روز دوم مسابقات فرصت دارند تا چالش های مطرح شده را ص0011:سپس شرکت کنندگان تا ساعت  

 ی نمایند.حل کرده و پاسخ را در سامانه مسابقات بارگزار
 برگزار خواهد شد. روز و به صورت آنالیناین مسابقه، طی دو 

داوران و مربیان، در طول مسابقه در کنار شرکت کنندگان حضور دارند و به سواالت آنها پاسخ خواهند داد 
 و راهنمایی های الزم را انجام می دهند.

بایست با ایده پردازی، نصب و برپایی میتمام تیم ها چالش هایی دریافت خواهند کرد و طی مدت مسابقه 
ابزارهای مورد نیازشان، دانلود کتابخانه ها و ...، نسبت به پیاده سازی نرم افزاری برای حل چالش های 

 مربوطه اقدام کنند.
 مستندات و یا نرم افزار کارکننده پیاده سازی و نصب شده در پایان مسابقه تحویل تیم داوری خواهد شد.

 ستندات جهت داوری میبایست به سامانه داوری ارسال شود.کدها و م
 

 

 

 



 

 

 

 
 روند امتیاز گیری در مرحله اول و راه یابی به مرحله دوم:

 
مسابقات با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی مختلف اجرا می شود و سواالت در زبان های برنامه نویسی 

نویسی که انتخاب کنند می توانند چالش های مسابقه را مختلف مشابه است. یعنی تیم ها با هر زبان برنامه 
 پاسخ دهند.

 هر چالش یک امتیاز مشخص داشته و تیم ها با حل چالش ها امتیاز مربوطه را دریافت می کنند.
هر تیم می تواند یکی یا کلیه زبان های برنامه نویسی را انتخاب نماید و با حل چالش های بیشتر، امتیازات 

 دریافت کند.بیشتری را 
 تیمی که بیشترین امتیازات را کسب کرده باشند به مرحله دوم رویداد راه پیدا می کنند. 10در نهایت 

 
 مرحله دوم ) روز دوم (

 

 .در مرحله دوم خالقیت، نوآوری و ایده پردازی تیم ها مورد سنجش قرار خواهد گرفت
یافت کردند توسط کمیته داوری رویداد معرفی در روز دوم مسابقات تیم هایی که بیشترین امتیاز را در

 خواهند شد.
تیم های برتر می بایست طبق برنامه زمان بندی اعالم شده، جهت ارائه در جلسه پرسش و پاسخ آماده 

 شوند.
 دقیقه وقت داده می شود تا با طراحان چالش ها به بحث و گفتگو بنشینند.  15حدود هر تیم  بهبدین صورت 
افراد متخصص فنی شرکت های سرمایه گذار فعال  اساتید دانشگاه و است تیم داوری شاملالزم به ذکر 
 .می باشند در این حوزه

کلیه این مراحل به صورت مجازی و آنالین اجرا خواهد شد و تمامی شرکت کنندگان می توانند به صورت 
 مستقیم این مراحل را مشاهده کنند.

در مرحله دوم تیم های برتر مشخص خواهند ارائه حضوری با توجه نمره فنی هر تیم در مرحله اول و نمره 
 .شد و جوایز نقدی خود را دریافت خواهند کرد

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 :هدف مسابقه
 

یاده الگوریتمی، انتخاب معماری، پحل مسئله، تفکر بهترین افراد حاضر در مسابقه، از دید شناسایی و معرفی 
 است. ICT Challengeاز اهداف برگزاری متخصصان حرفه ای، ، به عنوان سازی و برنامه نویسی

این تیم ها و افراد آنها با امتیازات هر معیار به شرکت ها جهت تماس و همکاری های بیشتر معرفی خواهند 
 شد.

ها و مسائل چالشی و مطرح این حوزه از دیگر اهداف این  فناوریها،  عالوه بر این آشنایی تیم ها با شرکت
 مسابقه است.

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 در مسابقات: مزایای شرکت
 

با شرکت های مختلف حوزه کاری خود آشنا شده و فرصت های شغلی مناسب برایشان  هادر این مسابقه، تیم
 ایجاد میشود.

توانمندی های خود را در رقابتی سالم با دیگران محک بزنند و نقاط قوت و ضعف خود را همچنین میتوانند 
 بیابند.

ها و اشاره به اشتباهات و اشکاالت، داورها و مربی های حاضر در مسابقه، در طول مسابقه عالوه بر داوری تیم
یطی صمیمی و دوستانه به صورت مشاوره های الزم را به آنها خواهند داد و این خود موقعیت یادگیری در مح

 کامال عملی را فراهم خواهد کرد.
 ICT Challengeبا جوایز ارزنده تقدیر خواهند شد و گواهی احراز رتبه برتر  های برتردر پایان نیز تیم

 دانشگاه صنعتی شریف را دریافت خواهند کرد.
  



 

 
 
 

 ها: چالش
 

مطرح شده در این مسابقه با مشورت کمیته ارتباط با صنعت مسابقه، انتخاب  هایسعی شده است چالش
 مورد اقبال شرکت های حاضر در مسابقه باشد. گردد و از مسائل

های ارائه شده از طریق روش های در نظر گرفته طوری مطرح خواهد شد که کیفیت راه حلها این چالش
 شده قابل اندازه گیری کمی و کیفی باشد.

ارائه دهد و عالوه بر آن به اصول  های بیشتریتیمی که بتواند با کیفیت ترین نرم افزار را برای حل چالش
 برنامه نویسی و کار تیمی توجه الزم را داشته باشد برنده مسابقه خواهد بود.

 دوبا ریتقمسابقه به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید و تیم ها  در صبحبه صورت جامع و شفاف  هاچالش
 اقدام کنند. هاز مهلت خواهند داشت تا با توجه به قوانین مسابقه نسبت به حل آنرو

 
به صورت کامل تشریح داده  ICT Challengeدر ادامه چالش های ارائه شده در ششمین دوره مسابقات 

 خواهد شد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 چالش اول ) بازی گو (
 متن سوال:

جهان است که  یها یباز نیاز محبوب تر یکیساله  3000 خچهیبا تار ،ینیشطرنج چ ای یچ یو  ایگو  یباز
 .دارد یحرفه ا کنیباز ونیلیم 27شود حدود  یزده م نیتخم
مشخص شده است و به  19در  19خطوط  یکه با شبکه یا. تختهباشدی( می)قلمرو ا ینیسرزم یباز کی گو

 یگریرنگ و د اهیس یهامهره یها دارا کنیاز باز یکی. گرددیم میتقس کنیدو باز نیب ینیعنوان قطعه زم
شروع  یتخته خال کیبا  یاز. بشودیم دهینام  (Stone)مهره ها سنگ نیرنگ است؛ ا دیسف یمهره ها یدارا

. دهندیقرار م ینقطه خال کی یسنگ را رو کیو در هر نوبت  کنندیم یبه نوبت باز کنانیشده و باز
 ،یها، و پس از بازنه درون مربع رندیگیها در تقاطع خطوط قرار ماست و سنگ اهیرنگ س یبازکننده شروع
صورت به عنوان  نیشوند که در ا ریممکن است سنگ ها محاصره و اس جهی. در نتشوندیها جابجا نمسنگ
 .حذف خواهند شد  Goاز تخته  (Prisoner)ریاس ای یزندان
 :دیبخوان ریز تیاز سا دیتوانیگو رو م یباز یکل نیقوان

yun.ir/question1 

 تیدر صفحه اول وبسا یگاه تیوبسا نیغذا دارد. ا نیسفارش آنال تیوبسا ان،یرانیا ریس ریاساط شرکت
 .دهدیسفارش غذا ارائه م فیتخف یقرار داده و به برندگان کدها یخاص یخود، باز

 ادهیپ ریز نیبا قوان وترینفر با کامپ کی یگو رو به صورت باز یباز خواهدیشما م میشرکت از ت نیا ندهینما
 :دیکن یساز

 .در نظر گرفته شود 9*9یصفحه باز

 capture goبا این قانون، بازی  goاولین اسیر، بازی را به نفع اسیر گیرنده خاتمه میدهد. )به بازی 
 میگویند.(

 الزم است ظاهر ساده برای بازی طراحی کنید.

 .همزمان چند نفر فراهم باشد یتحت وب بوده و امکان باز یبازالزم است 

 .به ثبت نام ندارد ازیکردن ن یباز

و حرفه ای که شرح روند کار شما، انتخاب های شما از لحاظ  Readme، لطفا gitدر هنگام ارائه کد بازی در 
 تکنولوژی و ابزار و همچنین چگونگی اجرای پروژه میباشد را بارگزاری فرمایید.

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امتتمام بخش یساز ادهیناکامل و عدم پ یساز ادهیپ

 .دییم به ارسال پاسخ نمالطفا از صحت پاسخ مطمئن شده و سپس اقدا
 

 :ارسال پاسخ
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 



 

 
 
 

 چالش دوم )بزرگترین عدد(
 

 متن سوال:
عدد  نیترها بزرگرا گرفته و با کنار هم قرار دادن آن یمنف ریغ حیاز اعداد صح یستیکه ل دیسیبنو یتابع

 را برگرداند. 9655044عدد  دیبا رد،یگی[ را م9 , 5 , 6 , 44 , 50] ستیل یممکن را برگرداند )مثالً وقت
 .رندیبه همان صورت مورد استفاده قرار بگ ستیبایم یاعداد چند رقم

 .عدد ارائه خواهد شد 50دامنه اعداد حداکثر تا 

 .رقم داشته باشد 5تا  تواندیهر عدد م

 د.در سمت چپ آن ارائه نخواهد ش 0با  یعدد

 .باشد 0ازاعداد ممکن است  یکی

 .ارائه نخواهد شد یعدد منف

 :دیتوجه داشته باش
با  دهیچیکه بتواند محاسبات پ دیارائه کن یخالقانه ا یباشد راه حل ها ازیممکن است ن د،یتوجه داشته باش

 .را انجام دهد ادیز یداده ها

 .ندارد یو کامل نرسد نمره ا یسوال اگر به جواب قطع نیا

 :ارسال پاسخ
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 کشور( چالش سوم )سامانه راه های
 

 متن سوال:
 دارد. یسیبه بازنو ازیکشور، ن کیسامانه کنترل تراف

 .میکرده ا یمعرف رانیا ینرم افزار میت نیما شما را به عنوان خبره تر
که بتواند با استفاده از منابع مختلف،  دیرا ارائه ده سیسرو یمعمار ستم،یبه عنوان طراح س رود،یم انتظار

 .پاسخ دهد یورود یداده ها یبه حجم باال
ب توجه شما را به چند خبر جل د،یسامانه داشته باش نیبه ا یاطالعات ارسال یاز حجم باال یریآنکه تصو یبرا

 :کنمیم
 هاروز گذشته در جادهراه ها اظهار داشت: کل تردد ثبت شده در شبانه تیریمرکز مد اتیمسئول سالن عمل"

 8/5نسبت به روز قبل  یدستگاه ترددشمار فعال جاده ا 2265اطالعات حاصل از رصد   نیبر اساس آخر
 16راه ها  کیرافدر ت نیسنگ هینقل لیسهم وسا نیمدت همچن نیدر هم دهد،ینشان م شیدرصد افزا

 ".صبح ثبت شد 4تا  3ساعات  نیتردد ب نیو کمتر 19تا  18ساعات  نیتردد ب نیشتریدرصد، ب
 در آزادراه یاتردد جاده نیشتریروز گذشته بها گفت: در شبانهراه تیریمرکز مد اتیمسوول سالن عمل"

هزار  100تهران با -هزار تردد، آزادراه کرج 115با  نیقزو-هزار تردد و آزادراه کرج 116کرج با -تهران
 "تردد، ثبت شد.

پشت  یلیتعط یعدد در روزها نیتردد در شبانه روز باشد و ا ونیلیم کی ،یآمار تردد جاده ا دیفرض کن
 د.تردد برس ونیلیم 5 یعنیعدد  نیبرابر ا 5نوروز به  دیع التیسرهم، مثل تعط

 .کشور وجود دارد یدر راه ها ینظارت نیدورب 400تردد شمار و حدود  نیدورب 2300 دیفرض کن

 .دارد ازیزمان ن هیثان 1شما  سیوب سرو یخواندن پالک و فراخوان ایشمارش  یبرا نیهر دورب دیفرض کن

از  تافیو ساعت، سرعت )در خیتردد ها به صورت تار نیشما، ثبت ا سیوب سرو یازمندیتنها ن دیفرض کن
در صورت وجود(، محور  یاز ورود افتی(، رنگ مشاهده شده )دریاز ورود افتی(، شماره پالک )دریورود

 .)قابل استخراج از کد دستگاه( است

 :به شما ارائه شده است زیمختلف ن سیچند وب سرو
حداکثر  هیثان 1) دهدیرا اطالع م هینقل لهیتخلف وس زانیپالک م افتیکه با در یتخلفات رانندگ سیوب سرو

 (زمان پاسخ

کند   یم یبودن خودرو را بررس یپالک، رنگ خودرو و نوع خودرو، سرقت افتیسرقت که با در سیوب سرو
نوع خودرو و رنگ آن با پالک مطابقت ندارد.  ایثبت شده است،  یپالک به عنوان سرقت ایصورت که  نیبد

توسعه داده شده اند و اطالعات ارائه شده توسط آنها  داینوع خودرو و رنگ خودرو جد صیتشخ یسامانه ها
 نانید اطمدرص یبا عدد نیکار نکنند، بنابرا یاشتباه باشد، مثال در شب به درست ایممکن است کامل نبوده 

 . کندیبودن خودرو را گزارش م یسرقت 100تا  0 نیب یبا ارائه عدد ایسامانه  نی. اکنندیش مرا گزار
 



 

 
 
 

اطالع داده شود.اما اگر عدد کوچکتر از  سیا گشت پلی ستگاهیبود، الزم است به ا  80اگر عدد بزرگتر از 
 (حداکثر زمان پاسخ هیثان 3.  )رندیگیدر روند مورد استفاده قرار م یارائه شده بعد یبود، داده ها  80

سرعت و پالک خودرو و  افتیمجاز که با در ریخودرو با سرعت غ مهیجهت جر سیپل اتییاجرا سیوب سرو
 (حداکثر زمان پاسخ هیثان 2) کندیخودرو اقدام م مهیاطالعات محور، نسبت به جر

 لومتریک 70از  شیسرعت آن ب ایباشد،  یکه خودرو سرقت یگشت که در صورت سیاطالع به پل سیوب سرو
مستقر  یتومان باشد به گشت ها ونیلیم 5از  شیآن ب یخالف یبده زانیم ایاز سرعت مجاز باشد  شتریب

 (حداکثر زمان پاسخ هیثان 2. )دهدیدر محور جهت توقف خودرو اطالع م

 :دییاقدام نما ستمیس یدر جهت طراح د،یمختلف مرتبط را شناخته ا یحال که سامانه ها
 زایمورد ن رساختیز

 یزبان و تکنولوژ

 یشنهادیپ یمعمار

 یشنهادیپ یها سیتابید

 زایمورد ن یها اگرامید

 و .....
 دیبه نظرم، با کنم،یدارد و کمتر از فکر م اریمهندس متره و مع کی. دیو حساب شده پاسخ ده قیلطفا دق

 .دیداشته باش لیدل دیدهیهر آنچه ارائه م یبرا دیدقت کن نیبنابرا کند،یباشد و ... استفاده م نطوریا
Readme که خالصه کار شما در آن نوشته شده باشد یبه طور د،یمناسب ارائه ده. 

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امتارائه ناکامل و عدم ارائه تمام بخش

 .دییلطفا از صحت پاسخ مطمئن شده و سپس اقدام به ارسال پاسخ نما
 

 :ارسال پاسخ
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ان(سوال چهارم )باشگاه مشتری
 

 متن سوال:
 یانیترکنند. مش یم نیبرند را تضم ایشرکت  کیطول عمر کسب و کار  یوفادار بقا انیتجارت مشتر یایدر دن

برقرار کنند احتماال در بلند مدت در کنار شما خواهند ماند و به شما  یخدمات شما ارتباط عاطف ایکه با برند 
 .دیابیمدت دست  لنددر ب داریدرآمد پا کیکنند عالوه بر رشد درآمد خود به  یکمک م

 یدر خواست کمک کرده است.در کارگزار یمشتر یوفادار یمدلساز یاز شما برا یکارگزار یابیبازار ریمد
 ارزش معامالت باالتر باشد ایباشد و  شتریدرآمد بر اساس کارمزد معامالت است.هر چقدر تعداد معامالت ب

 .شود یم دیتول یشتریکارمزد ب
 یگروه بند نیچالش بهتر نیشما قرار داده شده است در ا اریدر اخت یهفته کارگزار کیمعامالت  ستیل

بدهد، به هر  یکارمزد به مشتر فیتخف % 50حداکثر تا  یو اگر قرار باشد کارگزار دیرا ارائه کن انیمشتر
 وند.ش بیترغ شتریب یرگذا هیسرما ایو  شتریمعامالت ب یبرا انیکه مشتر دیده یم فیگروه چقدر تخف

Readme که خالصه کار شما در آن نوشته شده باشد یبه طور د،یمناسب ارائه ده. 

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امترائه ناکامل و عدم ارائه تمام بخش

 .دییلطفا از صحت پاسخ مطمئن شده و سپس اقدام به ارسال پاسخ نما
 

 ارسال پاسخ:
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 چالش پنجم ) استراتژی(
 

 متن سوال:
و  یشرط یها یاستراتژ فیمعامالت سهام تعر یبخش ها  نیحال جذاب تر نیو در ع نیتر دهیچیاز پ یکی

که  کنند یم فیتعر یمختلف یها یو فروش سهام استراتژ دیخر یها برا یکارگزار انیهوشمند است.مشتر
الع به کاربر اط ایکند و  یفروش سهام م ای دیخودکار شروع به خر نیشد ماش جادیا یآن استراتژ طیاگر شرا

 .دهد یم
 کیچالش از شما خواسته شده  نیدر ا دیکن یم تیسهام فعال نیتوسعه معامالت آنال میشما در ت دیفرض کن

Strategy Engine است ریکه به شرح ز دیکن یساز ادهیپ: 
 شود یم فیتعر پایخودرو و سا رانیدو شرکت ا یها برا یاستراتژ
 .شود یم فیسهام شرکت تعر متیق یها رو یاستراتژ
 دارد یمشتر 100 یکارگزار
 :راستیبه شرح ز انیچند مشتر یمثال استراتژ بعنوان
 .تومان شد به او اطالع دهد 250از  شتریب پایسهام سا متیاگر ق :1 یمشتر
تومان  240خودرو کمتر از  رانیسهام ا متیتومان شد و ق 250از  شتریب پایسهام سا متیاگر ق :2یمشتر

 .بود به او اطالع دهد
 .تومان شد به او اطالع دهد 240از  شتریخودرو ب رانیا متیاگر ق :3 یمشتر
 رانیو ا پایسا یبرا دیجد متیق کی هیثان 1کند. هر  فیتعر یاستراتژ  nتواند یهر کدام م یمشتر 100

 .شود یم جادیخودرو ا
 .دیکن یساز ادهیو پ دیده شنهادیرا پ  Strategy Engine کی یتوجه به مفروضات باال معمار با

Readme که خالصه کار شما در آن نوشته شده باشد یبه طور د،یمناسب ارائه ده. 

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امتارائه تمام بخشارائه ناکامل و عدم 

 .دییلطفا از صحت پاسخ مطمئن شده و سپس اقدام به ارسال پاسخ نما
 

 ارسال پاسخ:
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 سوال ششم ) پشتیبان گیری(
 

 متن سوال:
 یها لیفا افتیکه با در د،یسیبنو یدیاندرو یگوش یاز اپ ها یریگ بانیپشت یبرا یبرنامه ا سیوب سرو

apk امکان ارائه آنها را داشته باشد ازیآنها کند و در صورت ن یساز رهیاقدام به ذخ. 
 .و کارا تر شود عتریمختلف سر یبه روش ها تواندیبرنامه م نیکه ا دیداشته باشتوجه 

 .دیکن یساز ادهیروش با امکانات جالب را پ نیو بهتر دیبه خرج ده تیلطفا خالق
 .باشد ادیز تواندیم لهایتعداد فا هک دیتوجه داشته باش

 .است گیگ کیها حداکثر  لیحجم فا

 .انجام خواهد شد یبه صورت هفتگ یریگ بانیپشت

مختلف آن را نصب داشته  یورژن داشته باشند و افراد مختلف ورژن ها نیچند توانندینرم افزارها م
 .باشند

 .فرد نصب شده است یگوش یورژن از هر نرم افزار رو کی

 .آنکه از مارکت ها حذف شده اند ایست،  یاختصاص ایوجود ندارند،  یمارکت چیه یاز نرم افزارها رو یبرخ

 .دیکن یساز ادهیمربوطه را پ یها سیالزم است وب سرو

Readme که خالصه کار شما در آن نوشته شده باشد یبه طور د،یمناسب ارائه ده. 

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امتارائه ناکامل و عدم ارائه تمام بخش

 .دییشده و سپس اقدام به ارسال پاسخ نمالطفا از صحت پاسخ مطمئن 
 

 :ارسال پاسخ
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 سوال هفتم ) کیف پول(
 

 متن سوال:
 ب: کشف تقلیطبقه بند

 :فرض ها شیپ
( نیکو تینوع رمز ارز )بطور مثال ب کیارسال و پرداخت  یپول مشترک برا فیک کی تالیجید یهر صراف

 .کاربران خود دارد یبرا

 .(یسیاز حروف و اعداد انگل یبیباشد. )ترک یم یکارکتر 42رشته  کیپول به شکل  فیآدرس ک

 bnb136ns6lfw5zs8jk4n…gf43: پول فینمونه آدرس ک
 باشند. )با یقابل احصاء م نیبالک چ تیسا قیاز طر تالیجید یکابران صراف یو برداشت ها زیوار هیکل

 ی(پول صراف فیک یکارکتر 42ادرس  یجستجو

پول خود مقدار مورد نظر از رمز ارز را به  فیک قیکاربر ابتدا از طر:  تالیجید یصراف کیرمز به  زینحوه وار
 کند. هر تراکنش یم جادیا نیتراکنش انتقال در شبکه بالک چ کیانتقال داده و  یپول صراف فیادرس ک

. باشد یم نیدر شبکه بالک چ یریو رد گ یشود قابل شناسائ یم دهینام TXIDکه  کتایشناسه  کیانتقال با 
 .باشد یم یسیاز حروف و اعداد انگل یبیترک یکارکتر 64رشته  کی کتای اسهشن نیا

  :F220984DBEF…F7567947TXID کینمونه 
 یکاربر وارد اکانت خود در صراف ؛یپول صراف فیبه آدرس ک ،یپول شخص فیپس از انتقال رمز ارز از ک

 TXIDشامل نوع رمز ارز، مقدار رمز ارز و  یافتی. )اطالعات درندینما یشده و انتقال خود را ثبت م تالیجید
 .انتقال(

جستجو و  نیتراکنش ثبت شده را در شبکه بالک چ تالیجید یصراف یمرحله موتور جستجو نیدر ا
پول  فیداشت و آدرس ک قیتطب نیاز شبکه بالک چ یافتیاطالعات ثبت شده کاربر با اطالعات در کهیدرصورت

 تیف پول  سایکاربر در ک یباشد مبلغ انتقال داده شده را به عنوان موجود یکی یمقصد با آدرس صراف
 یصراف تیرا در سا یزیرمز ارز وار لیمرحله کاربر امکان معامله و تبد نیاز ا . پسردیگ یدر نظر م یصراف

 .خواهد داشت

 :نحوه تقلب
نموده اند به شکل مدام  یساز اهیو پ یکه طراح یهوشمند یها شنیکیاپل ایبات ها و  لهیبه وس نیمتقلب

جه قابل تو یزیمبلغ وار کهیاستخراج نموده و در صورت نیرا از شبکه بالک چ یصراف کیبه  یزیمبلغ وار
بت با اکانت خود ث یت صرافیتر در سا عیاستفاده نموده و انتقال را سر یکننده اصل زیباشد از غفلت وار

 یدر سامانه ثبت کنند موجود لیالقاعده اگر موفق شوند تراکنش را زودتر از شخص اص ی. علندینما یم
 یصراف تیثبت کرده باشند سا رترید و چنانچه دپول کاربر متقلب ثبت خواهد ش فیشده در ک زیوار

راه متقلب به هم یبرا یسکیر چیداد، که ه اهدرا به متقلب خو "است یتراکنش تکرار" یخطا غامیپ تالیجید
 .نخواهد داشت و بقول معروف سنگ مفت و گنجشک مفت



 

 
 
 

 :طرح مسئله
امکان تقلب مورد اشاره در آن صفر  کهیبطور یبهتر و مناسب تر جهت انتقال رمز ارز به صراف یارائه روش

 :ریز طیباشد با در نظر گرفتن شرا
در  نیوجود ندارد. )چرا که شبکه بالک چ نیبه شبکه بالک چ یپارمتر ایشناسه  چیامکان اضافه کردن ه

 (باشد ینم تالیجید یصراف اریاخت

. باشد وجود ندارد یپول کاربران، که مبداء تراکنش م فیبه ک یپارامتر ایمقدار و  چیامکان اضافه کردن ه
 اریباشند و در اخت یمختلف م یها یکاربران متنوع بوده و مربوط به کمپان یپول ها فیپر واضح است که ک

 .ستندین جتالید یصراف

 
 تیدر سا رییوجود دارد )هرگونه تغ تالیجید یرمز ارز به صراف زیثبت وار ندیدر فرا رییامکان هرگونه تغ

 .است( ریامکان پذ تیبودن سورس کد سا اریبه جهت در اخت تالیجید یصراف

 
Readme که خالصه کار شما در آن نوشته شده باشد یبه طور د،یمناسب ارائه ده. 

 .ردیگیتعلق م ازیها، با نظر داوران به نسبت امتارائه ناکامل و عدم ارائه تمام بخش

 .دییو سپس اقدام به ارسال پاسخ نمالطفا از صحت پاسخ مطمئن شده 
 

 :ارسال پاسخ
که  یمربوطه را وارد کرده و در صورت تیگ نکیاست ل یسوال، کاف ازیامت افتیارسال پاسخ و در یبرا

 .دیمد نظرتان است، آن را وارد کن یحیتوض
  



 

 
 

 : قوانین
 

مامی کنید که تمسابقه تائید میشرط حضور در مسابقه، پذیرش تمامی قوانین زیر است. شما با حضور در 
 پذیرید و به آنها پایبند هستید:قوانین زیر را می

ای در طی برگزاری مسابقه الزامی است. عدم رعایت هر کدام از رعایت کلیه موازین اخالقی، شرعی و حرفه
 تواند باعث حذف تیم شود.این موازین، به تشخیص کمیته داوری و تیم اجرایی، می

ها، حق هیچ گونه همکاری با بقیه چهار نفره باشند. هیچ کدام از اعضای گروه حداکثربایست یها مگروه
 ها را ندارند.گروه

های اعالم شده در زمان برگزاری مسابقه الزامی است. در این راستا تاکید مجددی بندیرعایت کلیه زمان
 شود.های مختلف میبر رعایت زمان تحویل خروجی

ها، خرابکار، دستکاری، عدم رعایت شئونات رقابت سالم و ...  به تشخیص تیم داوری سایر تیمدخالت در کد 
 باعث حذف تیم خواهد شد.

ها از افرادی غیر از نفرات اعالمی به کمیته برگزاری استفاده کنند. ها مجاز نیستند تا در تهیه خروجیتیم
 یرش نیستند.ها مجاز به تغییر اعضای خود، بعد از پذهمچنین تیم

رعایت مالحظات حقوق مالکیت فکری و معنوی در استفاده از هر گونه اثر بر عهده تیم های شرکت کننده 
 بوده و مدیریت مسابقه مسئولیتی بر عهده ندارد.

و مستند ها( سرویسسایت و وبداکیومنت معماری، تمامی کدهای باز سمت سرور )وبمسابقه، در پایان 
سازی شده، نحوه کامپایل، راهنمای نصب و استفاده از کدهای های پیادهبندی شامل تشریح ویژگیجمع

زاری بایست تحویل کمیته برگمیتواند تاثیرگذار باشد، تحویلی، و هر توضیح دیگری که در داوری کد شما می
موارد ذکر شده  شود.ها میونه رقابتگروه از گرد های تحویلی، سبب حذفگردد. هر گونه نقصی در خروجی

و دریافت شده تنها جنبه داوری داشته و نیز جهت استناد در صورت وجود انتقاد یا مشکل مورد استفاده 
 قرار خواهند گرفت.
های آماده که دیگران هم به صورت عمومی به آنها دسترسی دارند مجاز است، اما استفاده از کتابخانه
 ختصاصی، از پیش نوشته شده و ... غیرمجاز است.استفاده از کدهای ا

اعضای تیم موظف هستند با صبر و حوصله به سواالت داوران پاسخ دهند، بی احترامی به داوران و کادر 
 اجرایی باعث حذف تیم خواهد شد.

جه وهای حاضر در مسابقه پاسخ دهند. تتوانند به سواالت نمایندگان شرکتاعضای تیم در صورت تمایل می
  داشته باشید، آنها ممکن است پیشنهادات شغلی مناسب برای شما داشته باشند.



 

 

 
 :داوری

 

 .تیم داوری در طول مسابقه در کنار شما خواهد بود
حائزان رتبه های برتر این مسابقه در حل مسئله، معماری نرم افزار، روش های برنامه نویسی، امکانات ویژه 
زبان، اصول پایه و حرفه ای زبان برنامه نویسی، مفاهیم شی گرا، استفاده از کتابخانه ها، پایگاه های داده، 

 دارند. مهارت کافی... کار تیمی، داکیومنت کردن کدها، تست، امنیت و 
مهندسی امتیاز خواهد داشت و بنابراین استفاده از تکنولوژی ها، کتابخانه ها، ابزار و ... با دلیل و تفکر 

 کنندگان میبایست برای هر آنچه انجام میدهند، دلیل و هدف داشته باشند.شرکت
 ها امتیاز خواهند داد:داوران با توجه به موارد زیر به تیم

 صورت مسئلهحل چالش منطبق با  .1

 ایده پردازی و مستند کردن راه حل .2

 زمانبندی و پیشرفت پروژه .3

 معماری سیستم .4

 کانفیگ و برپایی سیستم .5

 کارتیمی .6

 امنیت سرویس .7

 های انجام شده بر روی سرویستست .8

 رفتار شکست سیستم .9

 های متناسببهره بردن از تکنولوژی .10

 طراحی مناسب دیتابیس .11

 داکیومنت کد، معماری و ... .12

 از ابزار برای تسهیل فرآیند کد نویسی، ساخت و انتشار استفاده .13

 و ... .14
های مختلف سرعت، امنیت و ها و روشها و معیارهای ذکر شده، داوران با استفاده از ابزارعالوه بر مالک

 ها امتیاز خواهند داد. کارایی سرویس شما را تست کرده و با توجه به نتایج بدست آمده به تیم
ها با رای کمیته داوران مشخص شده و در اختتامیه  از آنها ساس امتیازات ارائه شده، برتریندر پایان بر ا

 شود.تقدیر می
با توجه به تعداد باالی تیم های شرکت کننده، سامانه داوری متناسب با تعداد مسائل حل شده، شانس برنده 

را دارند مورد داوری قرار میگیرند.  شدن تیم ها را محاسبه کرده و تیم هایی که شانس اول تا سوم شدن
و روال داوری تا پیدا کردن تیم  دهد هر تیم بعد از داوری یا حائز رتبه شده یا شانس آن را از دست می

 .میابدبرتر ادامه های 
  



 

 
 

 :مسابقات استفاده از سامانهنحوه 
 

 پروفایل را با دقت تکمیل کنید.جهت ورود به بخش مسابقه ابتدا الزم است ثبت نام کرده و اطالعات 
 پس از ورود به سامانه، در بخش راست صفحه، نام تیم خود را مشاهده میکنید.

 در صورتی که نام تیم شما ثبت نشده یا درست نیست، لطفا از طریق بخش پیام ها به ما اطالع دهید.
کدام قادر به دیدن متن سوال  در پایین این بخش، سواالت مسابقه را مشاهده کرده و با کلیک بر روی هر

 خواهید بود. در پایین هر سوال امکان ارسال پاسخ وجود دارد.
برای خود حسابی ایجاد کرده و هم تیمی های خود را در  http://git.sharifIct.irالزم است با ورود به آدرس 

 آن وارد کنید.
و شما امکان ورود خواهید داشت.  حساب ایجاد شده، به صورت دوره ای توسط داوران تایید خواهد شد

 پس بعد از ثبت نام مدتی جهت تایید صبر کنید.
کردن مصنوعات الزم، آدرس آن را در  pushپروژه مربوط به هر سوال را ایجاد کرده و پس از پاسخ دهی و 

 گیت، ذیل هر سوال در سامانه مسابقات ارائه دهید تا امتیاز آن سوال برایتان ثبت شود.
شته باشید که سواالت امتیازهای مختلف دارند و به محض ارسال هر سوال سامانه آن سوال را توجه دا

 برای شما حل شده در نظر میگیرد و امتیاز آن را برای شما لحاظ میکند.
تیم داوری به ترتیب از تیمی با باالترین امتیاز ثبت شده، نسبت به بررسی پاسخ ها اقدام میکند. ممکن 

 ر سوال باقی بماند یا کسر شود.ه است امتیاز
داوری تیم ها تا زمانی ادامه میابد که سه تیم اول لیست جز تیم های داوری شده باشند و داوری در این 

 بخش به پایان میرسد.
 اطالعات بیشتر در سایت ارائه شده است.

با اطالعات خواسته شده بعد از انتخاب سواالت و پاسخ به آنها سورس فایل پاسخ خود را در سامانه داوری 
 یل در ادامه توضیح داده شده است.آپلود کنید. اطالعات مورد نیاز برای آپلود فا

 توانید در سامانه داوری مجموع امتیاز تیم خود را نیز مشاهده کنید.همچنین می
 

 قرار ها فقط از طریق ارسال فایل به سرور داوری مسابقات مورد بررسی ها به چالشتمامی پاسخ
 خواهد گرفت.

  در سرویس امتیازات، رده بندی تیم ها وجود دارد. اگر تیم داوری فقط به رده بندی چند تیم اول
 بسنده کند، بعد از قطعی شدن امتیازات تیم های اول مسابقه پایان میابد.

 
 ها و مشاهده امتیازسامانه داوری جهت ارسال فایل

http://Sharifict.ir/ICTChallenge 
 



 

 
 

 

 گزارش اجرای مسابقات

 

 شد. تیر ماه آغاز 24 روز 9:00حیه مسابقات راس ساعت افتتا

 به آدرس زیر مشاهده بفرمایید: Sharif ICTفیلم کامل افتتاحیه را می توانید از طریق کانال آپارات 

https://www.aparat.com/v/HVor8 

 

 .صبح آغاز شد 11:00 یه، مسابقات به صورت رسمی از ساعتبرگزاری مراسم افتتاحپس از 

 برنامه زمان بندی روز اول مسابقات به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 ( تیر 24روز اول مسابقه ) پنجشنبه 

 زمان مدت زمان توضیحات شرح برنامه

 افتتاحیه
 تشریفات افتتاحیه

 سخنرانی  های کلیدی
 روند برگزاری مسابقهتوضیحات در خصوص 

 10:00الی  9:00 دقیقه  60

 کارگاه آموزشی
 یبر هوش مصنوع یدرآمد

 یگیب لیا یمهد
 شرکت فناپ یهوش مصنوع یفن سرپرست

  10:30الی  10:00 دقیقه 30

 مسابقه

 تیر 24روز پنجشنبه  10:30شروع مسابقه: 
 ساعت فرصت دارند 24تیم ها 

 تا چالش های مسابقه را حل کنند. 
 تیر 25جمعه  10:30پایان مسابقه: ساعت 

 24:00الی  10:30 ساعت  24

 پایان مسابقه در روز اول

https://www.aparat.com/v/HVor8


 

 

 

 

 صبح روز قبل به بررسی و 11:00روز دوم مسابقات در حالی ادامه پیدا کرد که شرکت کنندگان از ساعت 
 حل چالش ها مشغول بودند.

 25صبح روز جمعه  11:00سامانه مسابقات راس ساعت طبق اعالم قبلی در خصوص مهلت ارسال پاسخ ها، 
 تیر ماه بسته شد.

تیمی که بیشترین امتیاز  10دقیقه به بررسی پاسخ های ارسالی پرداخت و  60سپس تیم داوری به مدت 
 را کسب کرده بودند برای حضور در مرحله دوم مسابقات معرفی کرد.

 شد. شروعی و تیم های برتر مسابقه بنابراین مرحله دوم مسابقات با حضور تیم داور

 به آدرس زیر قابل مشاهده است: Sharif ICT رحله از مسابقات در کانال آپاراتفیلم کامل این م

https://www.aparat.com/v/CXkge 

 

و با توجه به امتیازات دریافت شده در  توسط تیم ها شده در نهایت تیم داوری با بررسی توضیحات ارائه
 مرحله اول، سه تیم برتر مسابقات را انتخاب کردند. این مرحله طبق برنامه زمان بندی زیر اجرا شد.

 

 

 

 

 ( تیر 25جمعه مسابقه )  دومروز 

 زمان مدت زمان توضیحات شرح برنامه

 10:30الی  00:00 ساعت  24 تیر 25جمعه  10:30پایان مسابقه: ساعت    مسابقه

 مرحله پرسش و پاسخ

تیم برتر که بیشترین امتیاز را دریافت کردند در این  10
 مرحله مورد سنجش شفاهی قرار میگیرند

تیم های برتر به ترتیبی که اعالم می شود به صورت مجازی و 
 آنالین به صحبت با تیم داوری می پردازند

 15:30الی  12:30 دقیقه 180

 اختتامیه
 تشریفات اختتامیه

 در مورد روند مسابقه اعالم توضیحات تیم داوری
 اعالم تیم های برتر و اهدای جوایز

 16:00الی  15:30 دقیقه  30

 پایان مسابقات

https://www.aparat.com/v/CXkge


 

 

 

 

 تیم های برتر مسابقات

 ایمرام متی:  اول مقام
 یفالحت نیحس ریام ،یمیابراه نای، س یموسو یمصطف دیس

 
 مرغیس متی: دوم مقام

 انیسلمان نیحس ،یمیابراه دیحم
 

 IBIT متی: سوم مقام
 یقائم یمحمد مهد ،یاحمد یعل ریام ،یواحد نیحس ریام ،یمانیصالح سل محمد

 

 تصویری از سامانه مسابقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آمار و اطالعات کلی از شرکت کنندگان
 

 تیم بودند.  190نفر در قالب  412شرکت کنندگان در این مسابقات 
 تفکیک شرکت کنندگان بر اساس دانشگاه محل تحصیل:

 شرکت کنندگان در این مسابقات به ترتیب تعداد از دانشگاه های زیر در مسابقه شرکت کردند.
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی 

انشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه بناب، مشهد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، د
دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه تهران شمال و علوم تحقیقات، دانشگاه اصفهان، 
دانشگاه مازندران، دانشگاه گیالن، دانشگاه سمنان، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه 

گاه ، دانشنیقزو ینیامام خم یالملل نیبیی، دانشگاه رجا دیشه ریدب تیتربن اهواز، دانشگاه شهید چمرا
 دیهش، دانشگاه دانشگاه ایوانکی، رازیدانشگاه ش، دانشگاه زنجان، علم و فرهنگ، دانشگاه کرمانشاه یراز

 پور یشمس
 تفکیک شرکت کنندگان بر اساس محل سکونت:

 به ترتیب بیشترین تعداد نفرات به شرح زیر می باشد.شرکت کنندگان در این مسابقات 
تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، سمنان، شاهرود، کاشان، سنندج، ارومیه، زنجان، اهواز، یزد، رشت، 

 بندر انزلی، اراک، ایالم، الهیجان، قائم شهر
 تفکیک شرکت کنندگان بر اساس تاریخ تولد

 کنندکان درصد شرکت 55سال:  25بازه سنی تا 
 درصد شرکت کنندگان 35سال:  30الی  25بازه سنی: 
 درصد کل شرکت کنندگان10به باال:  30بازه سنی 

 تفکیک شرکت کنندگان بر اساس رشته تحصیلی:
 تحصیالت شرکت کنندگان در این مسابقات به ترتیب تعداد در رشته های زیر بود.

ی، فیزیک، فناوری اطالعات، مهندسی پزشکی، امنیت مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، هوش مصنوعی، ریاض
 اطالعات، صنایع، حسابداری، هوا و فضا، 

 تفکیک شرکت کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی:
 درصد کل شرکت کنندگان 20دیپلم: 

 درصد کل شرکت کنندگان 55کارشناسی: 
 درصد کل شرکت کنندگان 25: و باالتر کارشناسی ارشد

 بر اساس تمایل به استخدام در شرکت های عضو کمیته ارتباط با صنعت تفکیک شرکت کنند گان
 درصد شرکت کنندگان متمایل به بررسی پیشنهادات کاری شرکت ها بودند. 75

 



 

 

 :مسابقات پوشش خبری

 در خبرگزاری های کشور ICT Challengeگوشه ای از پوشش خبری ششمین دوره مسابقات 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 حامیان رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


