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  كانون دانشجويان زرتشتي 

 ١٤٠٠بهمن 



  نويسي  رنامهب

   چيست؟   نويسيبرنامه  

هاي مشكالت و دغدغهبه دليل فراگيري تكنولوژي، پيشرفت زندگي بشري، حل  در جهان كنوني  
ابزارها و روش  است.آسان گرديده  ،زندگي بيشتر زندگي از طرفي  پيشرفت هرچه  براي  نوين  هاي 

  است.بوجود آمده

  نويسي است.  برنامههاي  زبانيادگيري    ،تر كرده هايي كه زندگي را سادهابزار  اين  يكي از

برنامه،  سيستم  يك  كه  دستوراتي  نوشتن  از  است  عبارت  نويسي  برنامه  و  كامپايل  را  هاآن  بدون 
  بردارد.راي در انتها دكند و نتيجهبه ترتيب اجرا مي  را  ما  دستورات

  نحوه برگزاري 

 ساعت ١٤٠٠ماه    بهمن  ٢٦    شنبهسهروز    در  پيشرفته  و  مبتدي  سطح   دو  در  مسابقات  اين ،
  . گرددمي  برگزار  پسين(سطح پيشرفته)  ٢(سطح مبتدي) و  بامداد  ١٠

ساعت   ٣شود و مهلت ارسال كد شما  داده ميسوال    ٦،  اين سطحمقدماتي  در مرحله    مبتدي: سطح  
  است. پس از آغاز مسابقه  

ساعت   ٣شود و مهلت ارسال كد شما  سوال داده مي  ٥  در مرحله پيشرفته اين سطح،   سطح پيشرفته: 
  است.   پس از آغاز

 خود را به همراه داشته باشند.   رنتنتاي  و   لپتاپ  بايستكنندگان ميشركت  

  محيط برگزاري 

  گردد.) برگزار ميQuera(   ) در فضاي كوئرامبتدي، پيشرفته( مرحله  دو هر  

  مراجعه كنيد.   www.quera.irدرصورت آشنايي هر چه بيشتر با فضاي كوئرا به



ا:  ١تبصره تمام  گفتني  رعايت  با  برگزاري  شرايط خاص  و  كرونا  شيوع  دليل  به  هاي پروتكلست 
شود و در صورت اخطار داده مي  ها را رعايت نكنند به كساني كه پروتكل گيرد وصورت مي  بهداشتي

   كننده شود.تواند موجب حذف شركتهمراهي نكردن مي

  سيستم داوري 

الگوريتمداوري   اساس  بر  مسابقه  نظارت اين  همچنين  و  كوئرا  سايت  شده  تعريف  قوانين  و  ها 
مي انجام  مسابقه  اين  خطايي    گيرد.برگزاركنندگان  مشاهده  صورت  حذف   مسابقه   ناظردر  حق 

  كننده از كانتست را دارد. شركت

   قوانين مسابقه

 تواند در يكي  از دو سطح مبتدي يا پيشرفته شركت كنند. كننده تنها ميهر شركت  

 گردد.صورت انفرادي برگزار ميهاين مسابقات ب  

 باشد   كننده نوشته شدهتوسط شخص شركت  ديارسال شده در مسابقات با  ي هاحلو راه  كدها
  .وجود ندارد  نيري و اجازه استفاده از كد سا

 ن ي در ح  يگريد   يها در جا حلراه  ايكنندگان در مسابقه مجاز به انتشار سؤاالت و  شركت 
  .ستنديمسابقه ن

 شده در  تعيينسؤاالت، بعد از زمان   ي حل براارسال راه  امكانQuera   وجود ندارد.  
 تقل  در از مسابقه نتوانيم  كانون دانشجويان زرتشتي كوئرا و  ب،  صورت مشاهده  را  د كاربر 

 .كند  يريجلوگ زين  يدر مسابقات آت   شانيحذف كند و از شركت كردن ا

 عبارتند از:    و پيشرفته    هاي قابل استفاده در بخش مبتديزبانC  ،C++  ،Python3.8  ،C# 
 و ...

  : با توجه به شرايت اگر در نحوه برگزاري برنامه تغييري ايجاد شود اطالع رساني خواهد شد.٢تبصره 

 

  كانون دانشجويان زرتشتي


