
 

 

 خدا ه نامب

 معرفی رشته مسابقه

آموزان برای یادگیری نویسی ایجاد انگیزه در دانشتوسعه برنامه باهدف و است مرحله دو دارای با پایتون نویسیبرنامه آزمون

در رقابتی سالم و آموزنده به کسب و تقویت مهارت  است که شدهارائهنویسی دانش آموزان متوسطه اول و دوم بهتر برنامه

 خود بپردازند. نویسیبرنامه

 : شرکت در آزمون آنالیناول مرحله

 اول مرحله ذکرشده قوانین طبق و کنند شرکت شدهطراحی آزمون در مجازی صورتبه باید کنندگانشرکت در مرحله اول

 .ند یافتخواه را دوم مرحله بهها د. پس از اتمام این مرحله از میان افراد برتر، تعدادی از بهترینبرسانن پایان به را

 .باشدنمیرشته مجاز  انفرادی است و تشکیل تیم در این صورتبهشرکت در این مسابقه  -1ماده 

 .دهند توسعه python زبان با را شدهداده پروژه هستند موظف نندگانکشرکت -2ماده 

 .گردد آپلود قوانین طبق پروژه کامل کد سورس همراه به و باشد (py) فرمت با فایل قالب در باید نهایی خروجی -3ماده 

 وجود آزمون تکرار قابلیت صورت این غیر در شود انجام شدهمشخص زمان طبق باید پاسخ به آن و آزمونشرکت در  -4ماده 

 .شد خواهید حذف مسابقات دور از فرد و ندارد

 وردنیازمو مستندات د اس قوانین اختصاصی رشته ضبط نماینبر اس آثار خود راباید کنندگان در این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 مترهای پارا د یافت. مالک ارزیابیبه مرحله دوم راه خواهن هاتیمارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین  مستندات

 یکسان خواهد بود. صورتبه هاتیمو شرایط ارزیابی برای همه  باشددر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 

 : مسابقه حضوریدوم مرحله

 و کنند شرکت شدهمشخص محل در حضوری صورتبه ذکرشده قوانین طبق هستند موظف نندگانکشرکت مرحله ایندر 

شوند. افرادی که بیشترین این مرحله افراد بر اساس امتیاز کسب کرده مرتب می پایان در .برسانند اتمام به را شدهداده پروژه

 نفرات برتر معرفی خواهند شد. عنوانبهامتیاز را کسب کرده باشند 

 در (py) فرمت و قالب در را پروژه فایل و پروژه کد سورس و کرده طی را مراحل هستند موظف نندگانکشرکت -5ماده 

 .نیستند مجاز باشند نداشته پایتون خروجی که محیطی هر و از استفاده بنابراین ؛دهند قرار تیم داوری اختیار



 

 

است  دهشنصبنویسی برنامه موردنیاز افزارهاینرمشخصی خود را که بر روی آن  تاپلپکنندگان باید تمامی شرکت -6ماده 

 شود.قرار داده نمی هاکنندهشرکتسیستمی از طرف برگزارکننده مسابقات در اختیار  .بیاورندبه همراه را 

 باشد.کننده میبه عهده خود شرکت تاپلپمسئولیت نگهداری  (1تبصره 

 .نمایند استفاده هم پایتون رهایکامپایل از هرکدام از وانندتمی کنندگانشرکت -7ماده 

خواهد  کنندهشرکتو منجر به حذف  باشدنمی جایز مسابقات حین در اینترنتاز قبل آماده و  هایفایل از استفاده -8ماده 

 شد.

 .باشند کد شبه دارای باید شدهنوشته هایبرنامه - 9ماده 

 و رسیدن به پاسخ صحیح مالک کسب نمره است. بود نخواهد مهم ماشین در هامالگوریت اجرای زمان -11ماده 

 .بود خواهد یکسان صورتبه افراد همه برای سؤاالتو  نویسیبرنامه موضوع -11ماده 

 اول مرحله ازتیاممعیارهای 

 مفهوم معیار امتیازدهیمعیار 

 سرعت عمل برنامه نوشتنو  حلراهزمان یافتن 

 سؤاالتپاسخ صحیح به 
و رسیدن به  سؤاالتحل 

 نتیجه

 دوم مرحله متیازاتا

 مفهوم معیار امتیازدهیمعیار 

 اجرای بدون خطا باید بدون خطا اجرا شود و همچنین نباید باگی داشته باشد. شدهنوشتهکدی که 

نباید دستورات تکراری وجود داشته باشد و همچنین باید مرتب  شدهنوشتهدر کد 

 تواند از تکرار دستورات جلوگیری کند.باشد. استفاده از توابع در کد می
 کد بودنتمیز 

گذاری شده باشد جوری که هرکسی بتواند کد نباید نامفهوم باشد، باید دقیق نام

 خود توضیح باشد(.) بدهدآن کد را بخواند و توضیح 
 بودن کد درکقابلخوانا و 

 های هوشمندانه برای حل مسئله.استفاده از الگوریتم و روش
استفاده از الگوریتمی 

 مناسب



 

 

پیچیده و سخت باشد که نتوانیم به آن ویژگی اضافه یا حذف  قدریبهکد نباید 

 کنیم.
 بودن کد پذیرانعطاف

 ترمرتبکدی  تواندمینویسی پایتون در برنامه comment قابلیتاستفاده از 

 ایجاد کند.

داشتن راهنما 

(comment) 

 سرعت عمل نویسیالگوریتم و نوشتن برنامه سازیپیادهزمان 

 آموزشیوبینارهای 

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برمرحله اول  شرکت در آزموننام، پس از ثبت

 

http://www.siccup.ir/

