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 به یاری اهورا مزدا

 

 نویسیکانتست برنامهنامه نخستین دوره از آیین

 همایش علمی زرتشتیان سراسر کشورهفدهمین 
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 نویسی رنامهب

  چیست؟ نویسیبرنامه 

های و دغدغهبه دلیل فراگیری تکنولوژی، پیشرفت زندگی بشری، حل مشکالت در جهان کنونی 

های نوین برای پیشرفت هرچه بیشتر زندگی از طرفی ابزارها و روش است.آسان گردیده ،زندگی

 است.بوجود آمده

 نویسی است. برنامههای زبانیادگیری  ،تر کرده هایی که زندگی را سادهابزار این یکی از

 و کامپایل را هاآن رنامه،بدون ب سیستم یک که دستوراتی نوشتن از است عبارت نویسی برنامه

 بردارد.رای در انتها دکند و نتیجهبه ترتیب اجرا می را ما دستورات

 بگیریم؟ یاد ار نویسی برنامه باید چرا واقعا 

 در زندگی افزار و چهدارد؛ چه در نرم وجود حلیراه ای،مسئله هر برای که گیریدمی یاد. 

 بودخواهید گشامشکل و کنندهتولید یک.  

 باشد. ذهنی ورزشتواند یک نوع می 

 دارد وجود آن برای خوبی یآینده. 

 کنید اجرایی را خود هایایده توانیدمی. 

 نحوه برگزاری

برای هر کدام از  _ مقدماتی و پایانی_در دو مرحله این مسابقه در دو سطح مبتدی و پیشرفته و 

 گردد.ها برگزار میسطح

 پیشرفته، به طور هم زمان روز جمعه،  و مبتدی سطح دو در مسابقات مرحله مقدماتی از این

 .گرددمیآغاز  بامداد ۱۰، ساعت ۱۳۹۹اسفند ماه  ۱

  چهارشنبه و پنجشنبه، مرحله پایانی در هر دوسطح مبتدی و پیشرفته به ترتیب، در روزهای

  گردد.بامداد آغاز می ۱۰ماه، ساعت  اسفند ۷و  ۶
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_ ها، مسابقه در یک مرحلهکنندگان در هر کدام از سطحتعداد شرکت: در صورت کم بودن ۱تبصره

 .شودبرگزار می ماه_  اسفند ۱

ساعت  ۴شود و مهلت ارسال کد شما داده میسوال  ۶، این سطحمقدماتی در مرحله  سطح مبتدی:

مرحله پایانی نیز  و نفر برتر از مرحله قبل شرکت کرده ۵در مرحله پایانی  است.پس از آغاز مسابقه 

 است. ساعت پس از آغاز  ۴ به مدت سوال ۶شامل 

ساعت  ۲شود و مهلت ارسال کد شما سوال داده می ۵ در مرحله پیشرفته این سطح، سطح پیشرفته:

مرحله و  تر از مرحله قبل شرکت کردهنفر بر ۵ این سطح نیز در مرحله پایانی است. پس از آغاز

 است.ساعت پس از آغاز  ۲ ه مدتب سوال ۵ پایانی نیز شامل

 محیط برگزاری

 گردد.( برگزار میQuera) )مقدماتی، پایانی( برای هر دو سطح در فضای کوئرا هر دومرحله

همچنین قابل ذکر است که مرحله مقدماتی، بصورت مجازی و مرحله پایانی بصورت حضوری برگزار 

 گردد.می

های محل بهتوانند کردن نیز میمرحله پایانی راه پیداکنندگان شهرستانی که به شرکت: ۲تبصره

 (شود.رسانی میمحل مسابقه اطالع) .مشخص شده در شهر خود مراجعه بکنند

 مراجعه کنید.  www.quera.irدرصورت آشنایی هر چه بیشتر با فضای کوئرا به

دوم )با رعایت تمام ذکر است به دلیل شیوع کرونا و شرایط خاص برگزاری مرحله : قابل۳تبصره

های بهداشتی(، چنانچه شرایط حضوری، محیا نباشد تیم برگزاری این مرحله را نیز بصورت پروتکل

 کرد.مجازی برگزار خواهد
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 سیستم داوری

ها و قوانین تعریف شده سایت کوئرا و همچنین نظارت این مسابقه بر اساس الگوریتمداوری 

 گیرد.انجام میبرگزارکنندگان این مسابقه 

  قوانین مسابقه

 تواند در یکی  از دو سطح مبتدی یا پیشرفته شرکت کنند.کننده تنها میهر شرکت 

 گردد.این مسابقات بصورت انفرادی برگزار می 

 باشد کننده نوشته شدهتوسط شخص شرکت دیارسال شده در مسابقات با یهاحلو راه کدها

 .وجود ندارد نیریو اجازه استفاده از کد سا

 نیدر ح یگرید یها در جاحلراه ایکنندگان در مسابقه مجاز به انتشار سؤاالت و شرکت 

 .ستندیمسابقه ن

 شده در تعیینسؤاالت، بعد از زمان  یحل براارسال راه امکانQuera  وجود ندارد. 

 از مسابقه د کاربر را نتوانیم کانون دانشجویان زرتشتیکوئرا و ب، صورت مشاهده تقل در

 .کند یریجلوگ زین یدر مسابقات آت شانیحذف کند و از شرکت کردن ا

 عبارتند از:  و پیشرفته  های قابل استفاده در بخش مبتدیزبانC ،C++ ،Python3.8 ،C# ،

JavaScript  وPhp 
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