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  مقدمه -1

هاست. هاي حوزه کامپیوتر از ضروریتهاي مختلف لزوم آشنایی با تخصصفناوري در شاخهامروزه با پیشرفت 

- ناپذیر تمامی تکنولوژينویسی است که بخش جداییهاي موثر و کاربردي در حوزه کامپیوتر برنامهیکی از مهارت

سنی کودك و نوجوان  ها و تجارب خود را از گروههاي موجود است. در صورتی که متقاضیان این حوزه آموزش

شوند. آغاز نمایند در زمان ورود به بازار کار و بدون سابقه کار به راحتی شغل موردنظر خود را یافته و جذب می

نویسی است که الزمه ي برنامهالزم به ذکر است که یکی از مشاغل کاربردي و پردرآمد در تمامی کشورها حرفه

- سازي مهارت دانشاکز علمی آموزشی است. لذا به منظور توسعه و غنیهر سازمان، اداره، ارگان، شرکت و مر

نویسی به عنوان یکی از مسیرهاي موثر در دستور کار مراکز علمی و آموزشی آموزان در این رشته، مسابقات برنامه

  قرار گرفته است.

    نویسیبرنامهمسابقه قوانین عمومی  -2

نویسی نویسی متوسطه و برنامهنویسی مقدماتی، برنامهبخش مجزاي برنامهنویسی در سه المپیاد برنامه -1 -2ماده 

  پیشرفته ارائه خواهد شد.

و یا افراد غیردانشجو گردد که برگزار میآزاد -دانشجوییآموزي و دانشبخش  دواین مسابقه در  -2-2ماده 

آموزي در دو همچنین بخش دانش نمایند.توانند در این المپیاد شرکت نیز می نویسیبه حوزه برنامهمندان عالقه

  .برگزار خواهد شدگروه سنی ابتدایی و متوسطه به صورت مجزا 

  نفره است. 2مسابقه به هر دو صورت انفرادي و تیمی امکان پذیر است که اعضاي هر تیم حداکثر  -3-1ماده 

  ابقه الزامی است.دقیقه قبل از شروع مس 45حضور داوطلبین در محل مسابقه حداکثر  -4-1ماده 
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  نویسی پیشرفتهبرنامه  نویسی متوسطهبرنامه  نویسی مقدماتیبرنامه  عنوان

 ,Scratch HTML, CSS  نویسیبرنامهنوع زبان 

JavaScript, .NET  
Python  

 حل مسئله سایتوب انیمیشن و بازي کامپیوتري  )خروجینوع برنامه (

پایه تحصیلی 

  مجاز

        ابتدایی

        متوسطه

        دانشجویی و آزاد

 

تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند. همچنین  -5-1ماده 

  رعایت حجاب اسالمی براي تمامی داوطلبین دختر در روز آزمون الزامی است.

کنندگان نفر است که چنانچه تعداد شرکت 30سنی) حداقل تعداد داوطلب در هر رشته و هر سطح (رده  -6-1ماده 

  گردد.کمتر از این میزان باشد آن سطح حذف می

  کنندگان الزامی است.تاپ براي تمامی شرکتداشتن لپهمراه -7-1ماده 

  باشد.می 13تا  9ساعت از  4سطوح تمامی براي  مدت مسابقه -8-1ماده 

 وجود ندارد.  ب در چند لیگ (سطح)امکان ثبت نام همزمان یک داوطل -9-2ماده 

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 cup-cademy.ir/viraa-www.vira  نامسایت ثبت

  هزار تومان 600  (به ازاي هر رشته) ثبت نام مبلغ

  

  جوایز نفرات برتر

 میلیون تومانی، تندیس و لوح تقدیر  1جایزه نقدي   اول گانبرگزید

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر  700جایزه نقدي   دوم برگزیدگان

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر  500جایزه نقدي   برگزیدگان سوم
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  مقدماتی نویسیبرنامه -2

  ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه است.آموزان دوره اول و دوم این سطح مختص دانش -1-2ماده 

شده در روز نویسی این سطح اسکرچ است که در آن داوطلب با توجه به موضوعات تعیینزبان برنامه -2-2ماده 

  مسابقه به ساخت بازي کامپیوتري یا انیمیشن در مورد آن موضوع خواهد پرداخت.

) Scratchافزار اسکرچ (اي تنها در نرمهاي رایانهزيکدها براي دو بخش ساخت انیمیشن و ساخت با -3-2ماده 

   قابل قبول است و استفاده از کدهاي آماده ممنوع بوده و موجب حذف تیم از رقابت خواهد شد.

ها زمینهاي از کارکترها و پسکمیته اجرایی مسابقات مجموعهبا توجه به محدودیت زمان مسابقه،  -1-3-2تبصر 

 دهد.در اختیار داوطلبین قرار میها را و اسپرایت

  وجود ندارد.  امکان ثبت نام همزمان یک داوطلب در چند لیگ (سطح) -4-2ماده 

  اجراي برنامه باید بدون خطا و وقفه باشد. -5-2ماده 

نویسی موضوع انتخابی هاي سنجش آثار، خالقیت داوطلب در طراحی و برنامهترین مالكیکی از مهم -6-2ماده 

  هاي موجود و آماده، داوطلب از ادامه رقابت حذف خواهد شد.از طرح بردارياست. در صورت کپی

نویسی ویراکاپ موضوعات سطح مقدماتی قبل از روز مسابقه تعیین و به تایید کمیته علمی برنامه -7-2ماده 

علمی، اسالمی و غیره خواهد هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، شهروندي، خواهد رسید. این موضوعات در حوزه

حفاظت محیط زیست،  کودکان کار،هاي اجتماعی، تهاجم فرهنگی، آسیب توانند شامل موازد زیر باشند:که می دبو

، حیات کاريجویی در مصرف آب، آلودگی محیط زیست، تفکیک زباله، راهنمایی و رانندگی، درختصرفه

، هاي ایرانی و حکایات جالب و آموزندهضرب المثل، دانشمندان و بزرگان علمی ایران، شعراشهدا، ، وحش

هاي قرآنی، حکایت مندرج در نهج داستان، مباحث مختلف از کتب علوم، ریاضی، ادبیات، قرآن، زبان انگلیسی

  .امامان، نماز، روزه، وضو، اربعین، احادیث، زندگی پیامبران و یا صحیفه سجادیه البالغه

، موضوع خود را به صورت تصادفی از میان موضوعات هر تیم پس از پذیرش در روز مسابقه -8-2ماده 

  هاي آن خواهد کرد.نویسی المانها و برنامهزمینهشده انتخاب کرده و شروع به طراحی کارکترها و پسمشخص
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  مسابقه بالمانع استداشتن کاغذ سفید، خودکار و تغذیه مختصر در روز همراه -9-2ماده 

  باشد:جدول امتیازات داوران به شرح ذیل می -10-2ماده 

  امتیاز  موضوع  امتیاز  موضوع  لیگ

نویسی برنامه

  مقدماتی

  200  نویسی بهینهبرنامه  200  ایده نوآورانه و خالقانه

  100  سازيقابلیت تجاري  100  طرحمیزان اثرگذاري 

تصاویر متناسب با ها و زمینهانتخاب کارکترها، پس

  موضوع

  100  هاي صوتی و تصویريکیفیت جلوه  100

  100  برداري اصالت طرح و عدم کپی  100  چیدمان و ارتباط صحیح عناصر 

  

  نویسی متوسطهبرنامه -3

آزاد) -آموزان مقطع ابتدایی، متوسطه و دانشجوییهاي سنی (دانشاین سطح براي داوطلبین تمامی رده -1-3ماده 

  است. مجاز

 نویسیانتخاب زبان و محیط برنامه سایت اینترنتی استبا توجه به این که موضوع این لیگ طراحی وب -2-3ماده 

  باشد.آزاد و بر عهده تیم می و همچنین بانک اطالعاتی (در صورت لزوم)

کند و نیازي به کفایت می CSSو  HTMLدو زبان  درآموزي طراحی صفحات براي بخش دانش -1-2-3تبصره 

  استفاده از بانک اطالعاتی امتیاز ویژه دارد.استفاده از بانک نیست. براي بخش دانشجویی طراحی صفحات وب 

اما استفاده از آن داده (بانک اطالعاتی) و اتصال آن به صفحه وب اختیاري است استفاده از پایگاه -3-3ماده 

  موجب امتیاز اضافی است.

در این لیگ، طراحی یک صفجه استاتیک بالمانع است اما طراحی یک صفحه پویا و تعاملی موجب  -4-3ماده 

  شود.افزایش امتیاز می

اجراي برنامه باید بدون خطا و وقفه باشد و در صورت استفاده از بانک اطالعاتی، ارتباطات صحیح  -5-3ماده 

  گیري باید برقرار باشد.فحه وب با بانک و امکانات گزارشص
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نویسی موضوع انتخابی هاي سنجش آثار، خالقیت داوطلب در طراحی و برنامهترین مالكیکی از مهم -6-3ماده 

  هاي موجود و آماده، داوطلب از ادامه رقابت حذف خواهد شد.برداري از طرحاست. در صورت کپی

، کارکتر، لوگو، زمینهپسز ااي کمیته اجرایی مسابقه مجموعهتوجه به محدودیت زمان مسابقه، با  -1-6-3تبصر 

  .را در اختیار داوطلبین قرار خواهد دادتصاویر و ویدئوها 

نویسی ویراکاپ خواهد سطح قبل از روز مسابقه تعیین و به تایید کمیته علمی برنامهاین موضوعات  -7-3ماده 

و غیره  ، فروشگاهیهاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، شهروندي، علمی، اسالمیضوعات در حوزهرسید. این مو

هاي اجتماعی، تهاجم فرهنگی، آسیببا موضوع دلخواه، فروشگاه اینترنتی هاي آن عبارتند از: خواهد بود که نمونه

جویی در مصرف آب، آلودگی محیط زیست، تفکیک زباله، راهنمایی حفاظت محیط زیست، صرفه کودکان کار،

هاي ایرانی و ضرب المثل، دانشمندان و بزرگان علمی ایران، شعراشهدا، ، ، حیات وحشکاريو رانندگی، درخت

هاي قرآنی، داستان، مباحث مختلف از کتب علوم، ریاضی، ادبیات، قرآن، زبان انگلیسی، حکایات جالب و آموزنده

  .امامان، نماز، روزه، وضو، اربعین، احادیث، زندگی پیامبران و یا صحیفه سجادیه حکایت مندرج در نهج البالغه

، موضوع خود را به صورت تصادفی از میان موضوعات هر تیم پس از پذیرش در روز مسابقه -8-3ماده 

  نویسی صفحات خود خواهد کرد.شده انتخاب کرده و شروع به طراحی و برنامهمشخص

  ایجاد لینک میان صفحات الزامی است.و  داوطلبصفحه توسط  3طراحی حداقل  -9-3ماده 

  در روز مسابقه ممنوع است. WordPressسایت همچون افزارهاي طراحی وباستفاده از نرم -10-3ماده 

ي خود، با باالبردن دست خود و حفظ نظم جلسه اتمام برنامه خود لب بعد از اتمام برنامههر داوط -11-3ماده 

نماید. پس از آن داور خروجی برنامه داوطلب را مشاهده کرده و برنامه با تمام ملزومات آن میرا به داور اعالم 

  هاي بعدي در اختیار داور قرار خواهد گرفت.جهت بررسی

  داشتن کاغذ سفید، خودکار و تغذیه مختصر در روز مسابقه بالمانع استهمراه -12-3ماده 

هاي ساعت، الکترونیکی و ارتباطی شامل تلفن همراه و کابل ارتباطیوسائل ورود تجهیزاتی همچون  -13-3ماده 

بایست ها قبل از ورود به سالن میتیمبه سالن مسابقات ممنوع است.  سازيفلش و سایر ابزارهاي ذخیرهد، هوشمن

  .وسایل اضافی خود را به برگزارکنندگان تحویل دهند
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  نویسی متوسطه در جدول زیر ذکر شده است.ي امتیازدهی در لیگ برنامهنحوه -14-3ماده 

  امتیاز  موضوع  امتیاز  موضوع  لیگ

نویسی برنامه

  متوسطه

  200  نویسی بهینهبرنامه  100  خالقیت و نوآوري

  CSS  200استفاده از   200  نتاستفاده از جاوا اسکریپ و دات

  50  مرورگرهاي مختلفنمایش یکسان در   100  برخورداري از سبد خرید و مشاهده اقالم انتخابی

  50  بردارياصالت طرح و عدم کپی  100  پذیر با صفحه نمایش کامپیوتر و موبایلتطبیق

  نویسی پیشرفتهبرنامه -4

  آزاد تعریف شده است.-مقطع متوسطه و دانشجویی آموزاندانشاین سطح براي  -1-4ماده 

که زمان کل  متوسط و سخت) تعریف خواهد شدسه سطح سوال (ساده، لیگ  هر تیم در اینبراي  -2-4ماده 

  ساعت خواهد بود. 4یابی به خروجی نوشتن برنامه و دست

  . امتیاز دارند 1000و سخت  500، متوسط 300سواالت سطح ساده  -3-4ماده 

داوطلب باید با اتمام سوال هر سطح کرد. د اهخو دریافتسه عدد بادکنک یم در روز مسابقه هر ت -4-4ماده 

توسط داور براي داوطلب ثبت دهی به سوال مربوطه زمان پاسختا  کندرا رها  )سطحسوال (بادکنک مربوط به آن 

  .شود

شود دیگر امکان بازگشت به سوال مربوطه و اصالح آن وجود زمانی که بادکنک هر سوال رها می -5-4ماده 

 نخواهد داشت.

ال، زمان سوال مورد نظر توسط داور براي داوطلب ثبت دهی به هر سوبه محض اتمام زمان پاسخ -6-4ماده 

  خواهد شد.

در صورتی که اتمام سوالی به پایان برسد و داوطلب بادکنک سوال مورد نظر را رها نکند زمان سوال  -7-4ماده 

هد مورد نظر براي داوطلب ثبت نخواهد شد و در نتیجه داوطلب امتیاز زمان را براي سوال مورد نظر از دست خوا

  داد.
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پایتون خواهد بود اما محدودیتی براي انتخاب نسخه، توزیع و محیط نویسی این لیگ زبان برنامه -8-4ماده 

 نویسی وجود ندارد. برنامه

ي خود را به داور نشان خروجی برنامه بایددهی به هر سوال به پایان برسد داوطلب زمانی که پاسخ -9-4ماده 

  در اختیار داور قرار دهد.به همراه ملزومات آن  را سوال مورد نظرداده و برنامه مربوط به 

تمام کد  در زمان تحویل به داور سیستم ایجاد کرده و پوشه به نام خود بر روي هر داوطلب یک -1-9-4تبصره 

نماید و ذخیره میدر داخل پوشه و نام فایل را به شماره سوال  ذخیره کرده Notepadرا در فایل متنی  هابرنامه

  نماید.کپی میرا بر روي فلش داور که شامل کدهاي همه سواالت است پوشه خود 

نویسی از داور ممنوع است و داور سواالت فنی در مورد ساختارهاي برنامهدر روز مسابقه پرسیدن  -10-4ماده  

  تنها در مورد سواالت اجازه راهنمایی و توضیح را دارد.

  فه باشد.اجراي برنامه باید بدون خطا و وق -11-4ماده 

  ترتیب حل سواالت دلخواه بوده و اولویتی براي حل سواالت وجود ندارد. -12-4ماده 

ها در صورت برابري تیم .تاسامتیاز حاصل از حل صحیح سواالت  مجموعبرابر با امتیاز کل هر تیم  -13-4ماده 

ابر داشته باشند (از هاي امتیاز و زمان حل بردر صورتی که تیم برتر است.تیم  کنندهاز نظر امتیاز، زمان کمتر تعیین

نویسی، ها از نظر تعداد متغیرها، ساختارهاي برنامهساعت استفاده کرده باشند) مالك امتیازدهی بهینگی برنامه 4کل 

  شود.که توسط داور تعیین میخواهد بود و غیره گرایی ءشی توابع،

در صورتی که پاسخ داوطلب براي سوالی اشتباه باشد و بادکنک آن سوال را رها نکرده باشد یک  -14-4ماده 

مرتبه دیگر اجازه اصالح برنامه بدون جریمه را دارد. اما در صورتی که تعداد دفعات اصالح برنامه براي یک 

زمان اضافی به زمان حل تمام سواالت اضافه دقیقه  10مرتبه باشد به ازاي هر مرحله اصالح  2سوال بیش از 

  خواهد شد.

 )زمان سپري شده از آغاز مسابقه(زمان سواالت حل شده شده براي هر تیم برابر با مجموع زمان ثبت -15-4ماده 

  .است به ازاي هر ارسال اشتباه براي سوال هاي حل شده هجریمهاي ي زماناضافهبه 
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هاي ساعت، وسائل الکترونیکی و ارتباطی شامل تلفن همراه و کابل ارتباطیورود تجهیزاتی همچون  -16-4ماده 

بایست ها قبل از ورود به سالن میتیم به سالن مسابقات ممنوع است. سازيفلش و سایر ابزارهاي ذخیرهد، هوشمن

  .ل اضافی خود را به برگزارکنندگان تحویل دهندوسای

  داشتن کاغذ سفید، خودکار و تغذیه مختصر در روز مسابقه بالمانع است.ههمرا -17-4ماده 

بخش دانشجویی  درباشند. اما ابل حل میگرایی قآموزي بدون نیاز به شیءسواالت بخش دانش -18-4ماده 

  گرایی است.ی در نظر گرفته شده است که نیازمندي شیءسواالت

اي است. امتیازي) به صورت کتبی و چهارگزینه 300آموزي (سواالت اول دانش سواالت مرحله -19-4ماده 

خواهند نویسی و غیره ها، حطاهاي برنامهنویسی، خروجی برنامهساختارهاي برنامهدر مورد بخش این سواالت 

نویسی آموزي به صورت برنامهبخش دانشامتیازي)   1000و  500(سواالت بود. سواالت مرحله دوم و سوم 

  نویسی خواهد بود.به صورت برنامه خواهد بود. سواالت بخش دانشجویی براي هر سه مرحله


