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با سمت سرپرست، عضو،  گرید یمهایدر ت میت کیحضور عضو  نیداشته باشد. بنابرا تیعضو میت کیتنها در  دیبا یهر فرد م. ۱

 .ستین ریامکان پذ یگریهر عنوان د ایاستاد راهنما 

شرط  نیبا ا باشدیاند بالمانع م منتشر شده یبه صورت عموم ۲0۱7که قبل از شروع سال  ییاز سورس کدها مهایت یاستفاده . ۲ 

 کرده باشند. جادیآن ا یرو یموثر راتییکه تغ

استفاده کننده از آن خواهد  یمهایشدن تمام ت Disqualifyشرکت کننده منجر به  یمهایکد ت انیوجود اشتراک مشهود در م. ۳ 

 منتشر نشده باشند. یاست که به طور عموم ییشد. منظور از اشتراک کد، کدها

سال  کی به مدت میت یمسابقات، اعضا یهمزمان با برگزار ایو  تیصالح دییتا یدر مرحله  مهایشدن ت Disqualifyدر صورت . ۴ 

 محروم خواهند شد. رانیاز شرکت در مسابقات آزاد ا

 طیشرا اعمال نظر تحت هرگونه یبرا یفن ی تهیرا مشخص کرده و حق کم یاستگذاریس یشکل کل ن،یطول مسابقات، قوان در

 :ازیباشد. مدارک مورد ن یمحفوظ م ینشده و خاص ینیشبیپ

 یدههایدر رابطه با ا یفن حاتیشامل توض یا حداکثر ده صفحه یمقاله  کی، که عبارتست از TDP ای یگزارش فن. 1
 .ندهیآ یبرنامه ها نیآن و همچن یتوسط اعضا میشده در سورس کد ت یساز ادهیپ

 .a مهایت نیبود، بنابرا واهددر مسابقات خ مهایشرکت ت تیصالح دییتا یبرا یفن ی تهیمرجع قضاوت کم نیمهمتر یگزارش فن 

 کنند. یشده توسط خودشان را در آن معرف یادهسازیپ یدههایا نیمهمتر دیبا

 b. محسوب شده و اضافه کردن  ییدرج شده نها یدرج شده باشد. نام ها ینخست گزارش فن یدر صفحه  دیبا میت ینام کامل اعضا

 منتج خواهد شد. میت دنش Disqualifyبه  تیصالح دییاعضا بعد از تا ییجا جابه ای

 c . نوشته شود. یسیانگل ای یتواند به زبان فارس یم یگزارش فن 

شده  یمعرف یدههایا یادهسازیپ یکننده  قیتصد توانندیکه م ییشامل صحنه ها م،یت یالگ مربوط به باز یلهایفا. 2
 باشند. یفن گزارشدر

a.  داده شوند. لیتوانند تحو یم لیو حداکثر پنج فا کیحداقل 

b. داده شود.  لیتحو یفن ی تهیهمراه آنها به کم دیبا زیالگ ن یلهایمربوط به فا حاتیشامل توض یمتن وستیپ کی 

 شامل: م،یت ییاجرا یلهایاز فا ویآرش لیفا کی. ۳

a . ستایکه به صورت ا ینریبا یلهایفا  (Static) شدهاند لیکامپا. 

b .یپتهایاسکر Start  وKill میکامل ت یاجرا یبرا. 

c .در زمان اجرا به آنها وابسته اند ینریبا یلهایو ... که فا ماتیتنظ یلهایتمام فا. 



به  یفن ی تهیکم یبرا "Qualification Materials - TEAMNAME“  با موضوع   یلیمیا مهر ۱ خیحداکثر تا تار دیبا میت هر

 کیدر قالب  دیمدارک با یکند همه  وستیو موارد خواسته شده در باال را به آن پ دیارسال نما  nasircup@kn2c.irآدرس 

است در صورت نبود  یهینخواهند شد. بد یکه به صورت پراکنده مدارک خود را فرستاده باشند، بررس ییمهایفرستاده شود. ت لیمیا

 نخواهد شد. دییشرکت در مسابقات تا یبرا میت تیصالح از،یاز مدارک مورد ن کیهر 

 نیمسابقات اعالم خواهد شد. بنابرا تیدر وب سا نیقوان یباشد در صفحه  دهیرس یفن ی تهیکه مدارکشان به دست کم ییمهایت نام

 لیمیآدرس ا قیمسئله را از طر دیصفحه مشاهده نکرد نیخود را در ا میساعت پس از ارسال مدارک نام ت 7۲ یکه ط یدر صورت

 .دیکن یریگیذکر شده پ

 .دیبگذار انیبا ما در م nasircup@kn2c.ir آدرس قیآن را از طر دیتوانیوجود هرگونه ابهام م درصورت


