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مقدمه

این رویداد معتبرترین و با سابقه ترین رویداد در حوزه برنامه نویسی تلفن همراه در سطح کشور می باشد و از سال
 1392تا کنون 7 ،دوره این مسابقات در سطح کشور برگزار شده و تیم های برنامه نویسی متعددی را وارد بازار کار
کرده است .در این مسابقات تیم های برنامه نویس  48ساعت فرصت دارند تا نسخه اولیه یک برنامه تلفن همراه در
حوزه های مشخص شده توسط کمیته ارتباط با صنعت مسابقه را به تیم داوری تحویل دهند .در کل این مدت تیم ها
در محل برگزاری رویداد قرنطینه هستند و تیم های داوری و مشاور به صورت کامل بر نحوه عملکرد تیم ها نظارت
میکنند .در انتها تیم های برتر با نظر داور ها به مرحله نهایی راه پیدا میکنند و فرصت دارن تا مجددا برنامه خود را
برای داوران ارائه دهند.

هدف اصلی:

شناسایی برنامه نویسان مستعد و برجسته کشور ،شناسایی ایده های بکر و خالقانه و ورود این افراد به بازار کار
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مزایای مشارکت مجموعه ها و سازمانها در برگزاری ماراتون های برنامه نویسی
رديف
1
2
3
4

شرح خدمات دبیرخانه در هشتمین ماراتون برنامه نويسی کشور
عضویت در کمیته سیاستگذاری

( مشارکت در روند برگزاری رویداد )
عضویت در کمیته ارتباط با صنعت

( امکان طرح مسائل مورد نظر مجموعه به عنوان چالش اصلی مسابقه برنامه نویسی)
عضویت در کمیته علمی و داوری

( مشارکت در تعیین مالک و معیار های داوری و عضویت در تیم داوری اصلی مسابقات )
نصب بیلبورد تبلیغاتی مورد نظر حامی به مدت  10روز در دانشگاه صنعتی شریف
( به عنوان حامی ) MPM 8

حامی

حامی

حامی

طاليی

نقره ای

برنزی



-

-



-

-



-

-



-

-





-





-





-

30

20

10

عضویت در تیم مشاورین
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(حضور کارشناسان فنی حامی در سالن برگزاری مسابقات جهت نظارت بر نحوه عملکرد تیم ها به عنوان

6

در اختیار قرار دادن اطالعات کلیه شرکت کنندگان رویداد جهت جذب در مجموعه ها

مشاور)

7

نصب  100عدد پوستر تبلیغاتی مورد نظر حامی در محل دانشگاه صنعتی شریف به عنوان
حامی رویداد (  4هفته متوالی و هر هفته  25عدد پوستر )

8

اختصاص فضای مخصوص به مجموعه در محل برگزاری رویداد

9

اختصاص سخنرانی کلیدی مدیرعامل در مراسم اختتامیه

مترمربع

مترمربع

مترمربع





-

تبلیغات در:

10

سایت رسمی ،کانال رسمی تلگرامی ،ارسال پیامک و ایمیل انبوه به ثبت نام کنندگان در







رویداد

11

مصاحبه با مدیر عامل و درج در "تیرز رسمی مسابقات"





-

12

حضور افتخاری کارشناسان و مدیران مجموعه به عنوان مهمان ویژه در اختتامیه

 10نفر

 6نفر

 3نفر
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پخش تیزر تبلیغاتی مجموعه در میان برنامههای روز اختتامیه







 2عدد

 1عدد

-

 8عدد

 6عدد

 4عدد

14
15

نصب بنرهای تبلیغاتی بزرگ حامی دور تا دور سالن اصلی مسابقات ( به ابعاد  3در  2متر مربع)

امکان قراردادن استند تبلیغاتی درسالن مسابقات ،اختتامیه و سالن پذیرایی
امکان درج آرم ولوگوی مجموعه در فضاهای تبلیغاتی زیر:

16

سایت اینترنتی مسابقات ،بنر زمینه دیوار رسانه ای و بنر روی سن اختتامیه ،گواهینامه

17

امکان توزیع بروشورها و هدایای تبلیغاتی مجموعه در بسته هدایای هر رویداد

18







توسعه دهندگان ،تبلیغاتی و خبری و ...

لوح تقدیر از طرف دانشگاه صنعتی شریف به عنوان
مبلغ







حامی

حامی

حامی

طالیی

نقره ای

برنزی

500

350

200

میلیون
ریال

4

میلیون
ریال

میلیون
ریال

آنچه که باید در مورد ماراتون های برنامه نویسی تلفن همراه بدانید:
انتظار ما چیست ؟
با دیگر دوستان برنامه نویس ،گرافیست و ایده پرداز خود ،یک برنامه کاربردی موبایل طراحی و پیاده سازی کنید.
 48ساعت فرصت دارید تا طرح اولیه ی پروژه ی مد نظر خود را ارائه دهید.
چه چیزی برایمان مهم است؟
رابط کاربری :مطمئنا در  48ساعت نخواهید توانست بهترین کار خود را ارائه دهید یا تکمیل کنید ،برای ما مهم این
است که قدمهای اولیه را درست و با دلیل برداشته باشید ،و بخشی از آنچه که در آینده خواهیم دید را به ما نشان
دهید .مطمئنم قبول دارید که زیبایی یک برنامه مهم است ،حتی اگر در مرحله ی دمو باشد.
کاربرد پذیری و تجربه کاربری :مهم است که کاربران بدانند چگونه از برنامه شما استفاده کنند ،و این کار برایشان
ساده و لذت بخش باشد .دسترسی به بخشهای مختلف ،عملیاتها و امکانات برنامه آسان طراحی شده باشد تا کاربر
احساس سردرگمی نکند ،راحت و سریع به خواسته ی خود برسد و حس روی اعصاب بودن نداشته باشد .حتی المقدور
به این موضوع فکر کنید ،و برجسته ترین موارد را پیاده کنید ،تا ما هم بتوانیم حس نهایی را تست کنیم.

خالقیت :آنچه ما از داکیومنت های شما ،نوشته هایتان و کد برنامه ی شما خواهیم دانست ،این است که شما چقدر
م یتوانید خالق باشید .شما با چالش هایی روبرو خواهید بود ،میخواهیم بدانیم چگونه ساختار ،راه حل و برنامه های
خالقانه برای مقابله با این چالش ها ،چه در ایده پردازی ،چه در کاربرد پذیری و یا کد برنامه خواهید یافت.
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ایده پردازی :ایده ی خوب میبایست خوب پیاده شود .اما به هرحال قدم اول طرح ایده است .ایده ی خوب شرایط
خاصی دارد ،یا ایده ای نوآورانه است ،یا ایده ی موجود بهبود داده شده .اما ایده ی خوب را با معیارهایی میتوان
سنجید.
اینکه چه نیازی از مردم رفع میکند؟
جامعه ی تحت پوشش چقدر بزرگ است؟
قابلیت گسترش دارد؟
روشهای درآمد زایی مناسب دارد؟
از نظر فنی در زمان معقول قابل انجام است؟
سطح دانش آن چقدر است ،امکانات الزم آن وجود دارد؟
و…
هدف پروژه و درآمد زایی :اکثرا پروژه ها یک یا چندین هدف را دنبال میکنند ،آمده اند تا اطالعاتی جمع آوری کنند،
محصولی را بفروشند ،تبلیغ کنند و …..
درمورد پروژه ی خود به روشهای درآمد زایی فکر کنید .الزم است به صورت جزیی بدانید که قرار است چه چیزی
بدست بیاورید .نه اینکه فقط به این موض وع فکر کنید که برنامه یا سرویسی ایجاد کنید ،در شروع کار شما میبایست
به آنچه در آینده میخواهید نیز فکر کنید .لطفا به این موضوع اهمیت بیشتری دهید و خالقیت به خرج دهید.
برنامه نویسی و پیاده سازی :روش کار تیمی شما ،محیط برنامه نویسی ،تکنولوژی های استفاده شده ،ابزارهای به کار
گرفته شده و در آخر کد نوشته شده و روش کد نویسی شما نیز برای ما اهمیت دارد ،البته به اندازه ی  48ساعت
کار و در مقایسه با دیگر شرکت کنندگان .همواره دالیلی برای آنچه انجام میدهید داشته باشید و آن را با ما در میان
بگذارید ،تا بدانیم شما چگونه فکر کرده اید ،و چرا اینگونه عمل نموده اید.
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جزییات انجام پروژه :
این مسابقه  ،مسابقه برنامه نویسی موبایل خواهد بود .بنابراین وبسایت یا موارد مشابه مورد قبول نیست.
اگر برنامه شما نیاز به وب سرویس داشته باشد ،در صورت لزوم و صالح دید میبایست آن را نیز پیاده سازی کنید.
امکانات الزم و دسترسی های مربوطه جهت آپلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
در زبان برنامه نویسی و تکنولوژی های استفاده شده محدودیتی وجود ندارد ،اما جهت استفاده از موارد خاص ،با تیم
داوری و برگزار کنندگان هماهنگ کنید ،تا مطمئن باشید امکانات احتمالی مورد نیازتان نیز وجود داشته باشد .استفاده
از جاوا اسکریپت cross Platform ،ها Html ،و … مانعی ندارد .توجه فرمایید که دالیل شما برای استفاده از هر زبان
یا تکنولوژی برای ما مهم خواهد بود.
در تمام مراحل ،ارائه آنچه انجام میدهید برایتان با اهمیت باشد .توجه شود که شما میبایست با آنچه که طراحی و
پیاده سازی نموده اید ،به دیگران نشان دهید که به چه می اندیشیده اید ،چه کرده اید ،و در آینده چه کاری میتوانید
انجام دهید .بنابراین میتوانید از ابزارهای مختلف برای ارائه کارتان استفاده کنید .گزارش مختصری بنویسید ،گراف
ه ا و نمودار ها میتوانند اطالعات زیادی را در زمان کوتاه منتقل کنند .اسالیدهای مناسب میتواند نمایش خوبی برای
پروژه ی شما باشد .توجه کنید ،که امکان دارد تیم شما برای مرحله پایانی انتخاب شود ،شما میبایست روبروی حضار
ایستاده و از طرحتان دفاع کنید ،بنابراین به متن سخنرانی خود نیز فکر کنید.
فرم های گزارشی از طرف تیم برگزاری در اختیارتان قرار خواهد گرفت ،آنها را با دقت پر کنید ،تا داوران قبل از
مصاحبه با شما در جریان زیر و بم پروژه تان باشند.
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مراحل داوری :
در طول  48ساعت تیم ها برنامه های خود را در یکی از حوزه ها طراحی و اجرا خواهند نمود .هر حوزه معیار داوری
مربوط به خود را خواهد داشت ،بنابراین روند تکمیل پروژه میبایست با در نظر داشتن این معیارها انجام شود تا
باالترین امتیازها کسب گردد.
تیم اول داوری متشکل از دوستانی ست که هر کدام در موضوع خاصی از موضوع های باال تخصص دارند.در طول
فرآیند مسابقه ،داورها به سراغ تک تک تیم ها رفته و عالوه بر دادن مشاوره های الزم و مشاهده فعالیت ها و
دستاورد ها ،با تیم ها درمورد روش کار صحبت کرده و به تدریج امتیازات هر تیم را ثبت میکنند .این افراد نرم
افزار شما را با توجه به معیارهای حوزه ی انتخابی شما مورد بررسی قرار خواهند داد .امتیازات ثبت شده ،بهترین
تیم های هر حوزه را معرفی می کند .تا پایان مسابقه کسی از نتیجه ی این انتخاب با خبر نیست ،بنابراین تیمها
میبایست فرآیند تکمیل پروژه و موارد الزم دیگر را طبق روند گذشته ادامه دهند .در پایان  48ساعت و در مراسم
اختتامیه ،به تدریج اسامی تیم های راه یافته به مرحله دوم اعالم خواهد شد .هر تیم فرصت  10دقیقه ای برای ارائه
ی آنچه که طراحی و پیاده سازی نموده است را دارد .تیم دوم داوری بر اساس معیارهای هر حوزه ،رای های خود را
ثبت خواهد کرد .امتیازات داوری مرحله اول به عالوه امتیازات داوری مرحله دوم برترین برترین ها را مشخص خواهد
نمود.
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گزارش برگزاری هفتمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه
دانشگاه صنعتی شریف – باشگاه کسب و کار دانش بنیان
 28الی  30شهریور ماه 1398

تابستان 1398
9

مقدمه
این رویداد معتبرترین مسابقه برنامه نویسی در حوزه ی تلفن همراه کشور می باشد و از سال  1392تا کنون  7دوره
این مسابقات در سطح کشور برگزار شده و تیم های برنامه نویسی متعددی را وارد بازار کار کرده است .در این
مسابقات تیم های برنامه نویسی  48ساعت فرصت دارند تا نسخه اولیه یک برنامه تلفن همراه در حوزه های مشخص
شده توسط کمیته ارتباط با صنعت مسابقه را به تیم داوری تحویل دهند .در کل این مدت تیم ها در محل برگزاری
رویداد قرنطینه هستند و تیم های داوری و مشاور به صورت کامل بر نحوه عملکرد تیم ها نظارت میکنند .در انتها
تیم های برتر با نظر داور ها به مرحله نهایی راه پیدا میکنند و فرصت دارن تا مجددا برنامه خود را برای داوران ارائه
دهند.

هدف اصلی:
شناسایی تیم های برنامه نویسی برجسته کشور ،شناسایی ایده های بکر و خالقانه و ورود این تیم ها به بازار کار

10

کار گروه های هفتمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه:
 -1کمیته سیاست گذاری:
وظیفه این گروه بررسی روند برگزاری و انتخاب چالش های اصلی مسابقه می باشد.
در این راستا جلسه کمیته سیاست گذاری به تاریخ  23شهریور ماه در محل باشگاه کسب و کار دانش بنیان و با
حضور اسپانسرهای اصلی و طالیی رویداد برگزار شد.
اعضای این کمیته:
 -1شرکت سفرهای علی بابا  -2شرکت آسان پرداخت پرشین  -3شرکت ایماژ رایور (یکتانت)
 -4شرکت بیمه تعاون  -5شرکت فرابورس ایران  -6شرکت راهکارهای متن اول آریا

 -2کمیته علمی و داوری
وظیفه این گروه در ابتدا تعیین مالک و معیارهای داوری قبل از برگزاری و بررسی و امتیاز دهی تیم ها در حین
برگزاری مسابقه بود .این گروه در کل مدت  48ساعت مسابقه کنار تیم ها حضور داشتند و در کل مدت مسابقه
مشغول بررسی تیم ها بودند .اعضای این تیم شامل افراد زیر بود
جناب آقای احسان احسانی مقدم – جناب آقای حامد اسدی – جناب آقای مجتبی حدادی – جناب آقای علی مقدم –
جناب آقای امیر حسین اسالمی – سرکار خانم مسیحا رضوی از هسته مرکزی داوری مسابقات و نمایندگان محترم
شرکت سفرهای علی بابا و شرکت آسان پرداخت پرشین

 -3کمیته مشاورین
وظیفه اصلی این کمیته نظارت بر نحوه عملکرد تیم های شرکت کننده ،پاسخ دهی به سواالت و تیم ها در حین
برگزاری مسابقه بود ( .اعضای این کمیته در عین حال ارائه مشاوره به تیم ها ،شرکت کنندگان مسابقات را جهت
جذب در مجموعه های خودشان زیر نظر قرار داده بودند )
اعضای این کمیته شامل نمایندگان کلیه اسپانسرهای رویداد بود.
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چالش های انتخاب شده در هفتمین ماراتون برنامه نویسی کشور:
با توجه به هدف برگزاری رویداد و تاکید ماراتون برنامه نویسی بر هدفمند بودن چالش های مسابقه ،برای انتخاب
چالش های اصلی یک هفته قبل از برگزاری ماراتون در تاریخ  23شهریور ماه  1398و در سالن جلسات باشگاه کسب
و کار دانش بنیان جلسه کمیته سیاستگذاری تشکیل شد .نمایندگان حامیان رویداد و مجموعه های فعال در این حوزه
در این جلسه حضور یافتند.
با توجه به نیاز مجموعه های حاضر و بحث روز تکنولوژی چالش های این رویداد به شرح زیر انتخاب شدند.

 -1فناوری مالی و بیمه


روش های نوین فروش بیمه ) شامل فروش قسطی ، On Demand ،درمان شخصی و ) ...



تامین مالی جمعی ) (Crowd Fundingپاداش محور و مشارکتی



خودکار سازی فرآیندهای مالی تکراری و متداول) پرداخت ها ،پس اندازه ها و ) ...

 -2تبلیغات


شیوه های نوین د ر تبلیغات" تعاملی "موبایلی



جمع آوری هوشمندانه اطالعات منحصر به فرد و شناخت کاربر در راستای ارایه خدمات و تبلیغات

 -3گردشگری


گردشگری سالمت با تمرکز بر روی کاربران خارج از کشور



بازی وار سازی )  ( Gamificationگردشگری ،در طول مسیر و مقصد یا ترغیب افراد به سفر
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روند برگزاری مسابقه:
مسابقه راس ساعت  9صبح روز پنجشنبه  28شهریور ماه شروع شد و تا ساعت 7صبح روز شنبه  30شهریور ماه
ادامه داشت .در کل مدت  48ساعت تیم ها در محل مسابقه حضور داشتند و اجازه خروج از محیط مسابقات را
نداشتند.
صبح روز اول تیم های شرکت کننده در محل برگزاری رویداد حاضر شدند  .برای هر تیم یک میز در نظر گرفته شده
بود و تیم ها پس از دریافت کارت ورود به سالن و تکمیل فرم های اولیه در محل مشخص شده مستقر شدند.
پس از تکمیل مراحل پذیرش تیم داوری رویداد به توضیح در مورد چالش ها و نکات داوری پرداختند.
پس از توجیح کامل تیم ها فرم های انتخاب چالش و کلیات طرح بین تیم ها توزیع شد .تیم ها تا ساعت  2بعدازظهر
وقت داشتند تا این فرم ها را تکمیل کرده و به تیم داوری تحویل دهند .تیم داوری با بررسی کلیات ایده تیم ها و
با در نظر گرفتن اینکه ایده تکراری نبوده و قابلیت اجرا داشته باشد فرم ها را تایید کرده و تیم ها اجازه وارد شدن
به مرحله بعد را دریافت میگردند.
بعد از دریافت مجوز ورود به مرحله بعدی ،تیم ها مشغول اجرای طرح خود شده و تا ساعت  7صبح روز شنبه وقت
داشند تا ایده خود را به مرحله اولیه اجرا برسانند.
در کل این مدت تیم داوری و تیم مشاورین که عمدتا از حامیان رویداد بودند در محل برگزاری رویداد حضور داشته
و عالوه بر نظارت بر عملکرد تیم ها به آنها مشاوره هم می دادند.
حساس ترین مرحله مسابقه بخش داوری حضوری تیم ها بود .این مرحله از ساعت  9شب جمعه  29شهریور ماه شروع
شد و تا ساعت  12ظهر روز شنبه به طول انجامید .در این مرحله تیم ها بر اساس زمان تحویل فرم کلیات ایده به
ترتیب برای ارائه حضوری پروژه خودشان به دفتر تیم داوری فراخوانده می شدند و به تشریح ایده خود میپرداختند.
در کل مدت مسابقه کلیه امکانات رفاه ی از قبیل صبحانه ،نهار  ،شام ،نوشیدنی گرم ،محل استراحت مجزا مخصوص
آقایان و خانوم ها و  ...برای افراد آماده شده بود.
مرحله اول مسابقه ظهر روز شنبه به پایان رسید و تیم ها جهت حضور در مرحله دوم و اختتامیه آماده شدند.
مسابقه با برنامه زمان بندی به شرح زیر انجام شد.
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روز اول – پنجشنبه 28 ،شهریور
شرح برنامه

زمان

پذیرش

 8:30الی 9:00

توضیحات اولیه و اعالم چالش های مسابقات

 9:00الی 9:30

انتخاب چالش و تدوین پروپوزال

 9:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

تحویل پروپوزال ها به تیم داوری

 14:00الی 16:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 16:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز دوم – جمعه  29شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس

 00:00الی 7:30

پذیرایی صبحانه

 7:30الی 8:30

فعالیت تیم های برنامه نویس

 8:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 14:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز سوم – شنبه  30شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس
پایان مسابقه

( راس ساعت  7:30صبح )

روند داوری استراحت و پذیرایی

 00:00الی 7:30
 7:30الی 12:00

پذیرایی نهار

 12:00الی 13:00

مراسم اختتامیه ،ارائه حضوری تیم های برتر ،داوری نهایی و اهدای جوایز

 13:00الی 17:30

14

تصاویر از روزهای مسابقه

15

16

روند داوری :
در طول  48ساعت تیم ها برنامه های خود را در یکی از چالش ها طراحی و اجرا کردند .هر چالش معیار داوری مربوط
به خود را خواهد داشت ،بنابراین روند تکمیل پروژه میبایست با در نظر داشتن این معیارها انجام میشد تا باالترین
امتیازها کسب گردد.
معیار های اصل ی و کلی داوری شامل ایده پردازی ،کار تیمی ،پیاده سازی ،گرافیک و تجربه کاربری بود.
تیم اول داوری متشکل از دوستانی بود که هر کدام در موضوع خاصی از موضوعات باال تخصص داشتند .در طول
فرآیند مسابقه ،داورها به سراغ تک تک تیم ها میرفتند و عالوه بر دادن مشاوره های الزم و مشاهده فعالیت ها و
دستاورد ها ،با تیم ها درمورد روش کار صحبت میکردند و به تدریج امتیازات هر تیم را ثبت میکردند .این افراد
نرم افزار تیم ها را با توجه به معیارهای حوزه ی انتخابی مورد بررسی قرار میدادند .امتیازات ثبت شده ،بهترین تیم
های هر حوزه را معرفی میکرد  .تا پایان مسابقه کسی از نتیجه ی این انتخاب با خبر نبود ،بنابراین تیمها میبایست
فرآیند تکمیل پروژه و موارد الزم دیگر را طبق روند گذشته ادامه میدادند .در پایان  48ساعت و در مراسم اختتامیه،
به تدریج اسامی تیم های راه یافته به مرحله دوم اعالم شد.
در مرحله دوم مسابقه و مراسم اختتامیه ،تیم های منتخب فرصت  10دقیقه ای برای ارائه ی آنچه که طراحی و پیاده
سازی نموده است را داشتند .در این مرحله تیم دوم داوری که شامل اعضای کمیته ارتباط با صنعت و نمایندگان
حامیان رویداد بودند بر اساس معیارهای هر حوزه ،رای های خود را ثبت کردند .امتیازات داوری مرحله اول به عالوه
امتیازات داوری مرحله دوم برترین برترین ها را مشخص خواهد کرد که در ادامه گزارش معرفی خواهند شد.
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تصاویر از مرحله دوم مسابقه ،ارائه تیم ها و داوری مرحله دوم

18

19

تیم های شرکت کننده در ماراتون هفتم:
ثبت نام رویداد در مرداد ماه  1398شروع شد و در این مدت  450نفر در قالب  100تیم ثبت نام و مدارک خود را
برای دبیرخانه ارسال کردند.
پس از بررسی رزومه ها و سوابق و با توجه به محدودیت در پذیرش 300 ،نفر در قالب  80تیم برای حضور در
مسابقات پذیرش شدند .این افراد از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کل کشور و تیم های مستقل
غیر دانشجویی بودند که در مسابقات شرکت کردند.
نکات قابل توجه:


از  80تیم پذیرفته شده  75تیم برای شرکت در مسابقات در محل برگزاری حاضر شدند.



در اتفاقی نادر از  75تیم 70 ،تیم تا پایان رویداد در مسابقات باقی ماندند .در سال های گذشته حدود 30
الی  40درصد شرکت کنندگان در حین برگزاری مسابقه انصراف می دادند.



شرکت کننده ها از شهر های تهران ،مشهد ،یزد ،کرمان ،آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،بوشهر،
اهواز ،زنجان ،همدان ،گیالن ،هرمزگان ،شیراز ،گلستان ،لرستان ،کردستان ،مرکزی و مازندران بودند.



 70در صد شرکت کنندگان از شهرستان بودند.



در این مسابقات از  30دانشگاه مختلف کشور شرکت کننده داشتیم.



شهر مشهد و اصفهان بیشترین تعداد شرکت کننده غیر تهرانی در مسابقات را داشت.



برای اولین بار در تاریخ برگزاری ماراتون یک تیم شامل سه خانم به مقام اول مسابقات رسید.



یک تیم از تیم های شرکت کننده در مقطع دبیرستان بودند.



در این دوره حدود  50نفر شرکت کننده خانوم داشتیم که بیشترین تعداد در سال های گذشته بود.



میانگین نمرات کسب شده تیم ها نصبت به سال گذشته  20درصد افزایش داشت.



 82درصد از شرکت کنندگان متقاضی استخدام در شرکت های حامی رویداد بودند.

الزم به توضیح است که رزومه کلیه افراد در اسناد رویداد موجود می باشد و اسامی و مشخصات تیم های پذیرفته
شده در مسابقات در وبسایت رویداد موجود می باشد.
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رتبه بندی تیم های شرکت گننده

رتبه

نام تیم

امتیاز کل

1
2

)While(1
چلسمه

4.3918
4.36

3
4
5

Dager
Ecorp
Thanos
گنو

4.29
4.2718
4.2687
4.0556

7

ژوپیتر

4.035

8

رابی دابی هاب داب

4.0121

9
10

GRGSoft
آیریا

3.9214
3.8875

11
12

neotech
بالد شاپور

3.4
2.850277778

13

بیدوایز

2.849404762

14

نویان

2.837757937

15
16
17
18

مرتو

2.831269841
2.827968254
2.823551587
2.771190476

6

19
20
21

echo
Dreaps
ibit
طراحان جوان

2.767857143
2.73634127
2.73234127

pattern
تکنو وب

22
23

RunTime
viana
کلیک

2.642539683

25

آریا استارز

2.626349206

26

پرشین کدرز

2.608174603

27

کروز

2.601666667

28

آی سی تو

2.587801587

29

ساختمان 4

2.585706349

30

فنجون

2.519079365

31

کیوکدی

2.48984127

32

آندرومدا

2.47975

33

gingerbread
گریپ فروت

2.459222222

24

34

2.719357143
2.682464286

2.433970238
21

2.418230159
2.404186508
2.355753968
2.337936508
2.272063492
2.263412698

sandbyte
Awin
debuildx
نام تیم

35
36
37

میراکل

39
40

dexsit
افرا

2.245753968
2.236916667

38

41
42

2.213849206

Foobar
شتاب نو

2.191468254
2.189801587
2.168305556

ntastastic
DeepBlue
تری باگرز

44
45
46

2.15118254

کلنگ

47

2.148531746
2.124722222
2.065111111

solution
BoldTeam
همدانز پروتک

48
49
50

1.993174603

code master
الف

51

1.959365079
1.941126984
1.918253968

syberPank
آمادای

1.840619048
1.800198413
1.78547619
1.745674603
1.732896825
1.68344246
1.683412698
1.656587302
1.648142857
1.45484127
1.262162698
1.225952381

43

52
53
54

TopCode
codin
اورین

55
56

42
the winners
try with catch
ایموجی ناین

58
59
60

asdasd
M&M
کلیوکدان

62
63

57

61

64
65
66

1.225912698

esm
denev
الگوسازان تبریز

1.185198413

زاگرس بوکان

68

1.157777778
0.693015873

واگن پارس

69
70

meeseeks

22

67

تیم های برتر ماراتون

مقام اول
فرناز
نسترن
زینب
سادات

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

کامرانفر
احمدی
بنکدار
ایمانی

دانشگاه فردوسی مشهد
)while(1

دانشجوی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه فردوسی مشهد

23

مشهد

متولد 1377

مشهد

متولد 1378

مشهد

متولد 1377

مقام دوم

هادی
محمد
حسین
علی اکبر

لیسانس مهندسی کامپیوتر دانشگاه

داتلی بیگی
محمدی
معینی

آزاد نجف آباد
چلسمه

لیسانس مهندسی کامپیوتر دانشگاه
آزاد نجف آباد
لیسانس مهندسی کامپیوتر دانشگاه
آزاد نجف آباد

24

اصفهان

متولد 1372

اصفهان

متولد 1376

اصفهان

متولد 1375

مقام سوم

امیررضا

بهادرپور

سجاد

احمدی

حسین

اهلل رسانی

مهندسی عمران دانشگاه
اصفهان
Dagger

مهندسی کامپیوتر دانشگاه
بیرجند
مهندسی کامپیوتر دانشگاه
بیرجند

25

اصفهان

متولد 1375

مشهد

متولد 1376

بیرجند

متولد 1376

اختتامیه هفتمین ماراتون برنامه نویسی کشور:
پس از برگزاری  48ساعت مسابقه مدام و نفس گیر تیم ها برای استراحت چند ساعتی در محوطه باشگاه کسب و کار
دانش بنیان مشغول بودند .مراسم اختتامیه راس ساعت  14:00شروع شد .در این مراسم در ابتدا نمایندگان
حامیان رویداد به سخنرانی پرداختند ،سپس یازده تیم برتر توسط کمیته داوری رویداد معرفی شدند.
سپس تیم های معرفی شده هر کدام حدود  10دقیقه به دفاع از پروژه خود پرداختند .در این مدت داوران مرحله
دوم که همان اعضای کمیته سیاستگذاری رویداد بودند به این تیم ها نمره میدادند .پس اتمام اراده تیم ها ،کمیته
داوری حدود  15دقیقه وارد جلسه مشورتی شدند و تیم های برتر را معرفی کردند و تیم های اول تا سوم جوایز
خود را نقدا دریافت کردند.
جوایز تیم های برتر به شرح زیر پرداخت شد.
تیم اول :یکصد میلیون ریال
تیم دوم :سی میلیون ریال
تیم سوم :بیست میلیون ریال

برنامه زمان بندی اختتامیه

زمان

تشریفات افتتاحیه

 14:00الی 14:30

سخنرانی دکتر حمید رضا ربیعی

( دبیر کل ماراتون های برنامه نویسی کشور )
سخنرانی نماینده شرکت سفر های علی بابا
سخنرانی مدیر عامل شرکت بیمه تعاون

 14:30الی 15:30

سخنرانی نماینده شرکت یکتانت
ارائه توضیحات تیم داوری و معرفی تیم های برتر
پذیرایی میان وعده

 15:30الی 16:00

ارائه حضوری  11تیم برتر

 16:00الی 18:00

اعالم نتایج نهایی داوری و اهدای جوایز

 18:00الی 19:00

26

تصاویر مراسم اختتامیه

27

28

نتایج نظر سنجی انجام شده در حین برگزاری رویداد

نحوه اطالع رسانی و تبلیغات

%5 %12

عالي

%20

خوب
متوسط
ضعیف

%32
%31

بسیار ضعیف

کیفیت محل برگزاری

عالي

%1%13

%23

خوب
متوسط
ضعیف

%35

%28

بسیار ضعیف

نحوه پذیرایی
عالي

%8
%15%1

خوب
متوسط
ضعیف

%44

بسیار ضعیف

29

%32

نجوه برگزاری و برخورد تیم اجرایی

عالي

%3
%25

%13

خوب

متوسط

%19

ضعیف
بسیار ضعیف

%40

نحوه داوری و امتیازدهی

%5%4

عالي

%16

خوب
متوسط

%38

ضعیف
بسیار ضعیف

%37

کیفیت وبسایت مسابقه

عالي

%15

%7

%13

خوب
متوسط

%19

ضعیف
بسیار ضعیف

%46

30

آیا تمایل به استخدام در شرکت های حامی این
رویداد را دارید؟
بله
خیر
%16

خیر

بله
%84

آیا در دوره بعدی مسابقات شرکت می کنید؟

بله

%9

خیر
%91

نحوه آشنایی با برنامه
نامه سازمانی
%5
کانال تلگرامی
ایمیل

کانال تلگرامی
%41

خبرگزاری ها
%36

پیامک
خبرگزاری ها
نامه سازمانی

ایمیل پیامک
%11 %7
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حامیان رسانه ای رویداد

نمونه هایی از پوشش خبری رویداد در صدا و سیما:



پخش در اخبار سراسری شبکه سه مورخ 1398/06/28



پخش خبر در اخبار سراسری شبکه یک مورخ 1398/06/28



پخش در اخبار علمی و فرهنگی شبکه چهار ساعت مورخ 1398/06/28



تهیه گزارش توسط برنامه تلویزیونی دوربین هفت



گزارش خبری زنده از رویداد در رادیو ایران



پوشش خبری در خبرگزاری های معتبر کشور ( حداقل  35رپرتاژ خبری )



درج پست اطالع رسانی در شبکه های مجازی ( حداقل  100پست تلگرام ،اینستا و لینکدین )
32

حامیان اصلی ماراتون هفتم:

حامیان طالیی

حامیان نقره ای

حامیان برنزی
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برگزار کنندگان

دبیر کل رویداد:
جناب آقای دکتر ربیعی ( رئیس پژوهشکده نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف)
دبیر علمی رویداد:
جناب آقای دکتر حین اسدی ( مدیر مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف )
دبیر اجرایی رویداد:
جناب آقای مهندس محمد علی روزی طلب ( مدیر عامل شرکت آریا راد شریف )
سرپرست کمیته داوری:
مهندس احسان احسانی مقدم

طراح و مجری رویداد:
شرکت آریا راد شریف

تابستان 1398

34

گزارش برگزاری ششمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه
دانشگاه صنعتی شریف
 15الی  17شهریور ماه 1397

تابستان 1397
35

مقدمه
این رویداد معتبرترین مسابقه برنامه نویسی در حوزه ی تلفن همراه کشور می باشد و از سال  1392تا کنون  6دوره
این مسابقات در سطح کشور برگزار شده و تیم های برنامه نویسی متعددی را وارد بازار کار کرده است .در این
مسابقات تیم های برنامه نویسی  48ساعت فرصت دارند تا نسخه اولیه یک برنامه تلفن همراه در حوزه های مشخص
شده توسط کمیته ارتباط با صنعت مسابقه را به تیم داوری تحویل دهند .در کل این مدت تیم ها در محل برگزاری
رویداد قرنطینه هستند و تیم های داوری و مشاور به صورت کامل بر نحوه عملکرد تیم ها نظارت میکنند .در انتها
تیم های برتر با نظر داور ها به مرحله نهایی راه پیدا میکنند و فرصت دارن تا مجددا برنامه خود را برای داوران ارائه
دهند.

هدف اصلی:
شناسایی تیم های برنامه نویسی برجسته کشور ،شناسایی ایده های بکر و خالقانه و ورود این تیم ها به بازار کار

36

جلسه کمیته ارتباط با صنعت جهت انتخاب چالش های مسابقات:
با توجه به هدف برگزاری رویداد و تاکید ماراتون برنامه نویسی بر هدفمند بودن مسابقات ،برای انتخاب چالش های
اصلی یک هفته قبل از برگزاری ماراتون به تاریخ  10شهریور ماه  1397و در سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری
دانشگاه صنعتی شریف جلسه کمیته ارتباط با صنعت تشکیل شد  .نمایندگان حامیان رویداد و مجموعه های فعال در
این حوزه در این جلسه حضور یافتند.
با توجه به نیاز مجموعه های حاضر و بحث روز تکنولوژی چالش های این رویداد به شرح زیر انتخاب شدند.
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چالش ها انتخاب شده برای ششمین ماراتون برنامه نویسی:
پس از برگزاری جلسه بررسی های انجام شده توسط کمیته ارتباط با صنعت و کمیته علمی رویداد چالش های زیر
انتخاب شدند .اعضای کمیته ارتباط با صنعت شامل نمایندکان شرکت های زیر بود:
مجموعه کافه بازار ،مجموعه علی بابا ،مسابقه تلوزیونی برنده باش (شرکت افکار ایرانیان هوشمند )،بانک مسکن،
شرکت راهکارهای همراه کارینا ،مجموعه فناپ ،شتابدهنده امید ،مجموعه  ، *780#سازمان فرا بورس ایران

 -1گردشگری


خدمات کاربردی برای گردشگری سالمت

 -2فناوری مالی


تامین مالی جمعی ) (Crowd Fundingپاداش محور و مشارکتی



مدیریت مالی شخصی (هوشمندانه یا خودکا ر و یا بازی وار(

 -3محتوا و تبلیغات


شیوه های نوین تبلیغات" تعاملی "موبایلی



تولید محتوای چند رسانه ای


جمع سپاری در تولید محتوای چند رسانه ای با تاکید بر پایش ،ارزش گذاری محتوا ،ارزش گذاری تولید کننده



تسهیل تولید محتوای چند رسانه ای

 -4شخصی


راهکارهای موبایلی برای ایجاد آرامش



بازی با محوریت کشف عالیق ،آرزو ها و تمایالت فردی

38

روند برگزاری مسابقه:
مسابقه راس ساعت  9صبح روز پنجشنبه  15شهریور ماه شروع شد و تا صبح روز شنبه  17شهریور ماه ادامه داشت.
در کل مدت  48ساعت تیم ها در محل مسابقه حضور داشتند و اجازه خروج از محیط دانشگاه را نداشتند.
صبح روز اول تیم های شرکت کننده در محل برگزاری رویداد حاضر شدند  .برای هر تیم یک میز مشخص شده بود
و تیم ها پس از دریافت کارت ورود به سالن و تکمیل فرم های اولیه در محل مشخص شده مستقر شدند.
پس از تکمیل مراحل پذی رش تیم داوری رویداد به توضیح در مورد چالش ها و نکات داوری پرداخت و تیم ها سواالت
خود را مطرح کردند .پس از توجیح کامل تیم ها فرم های انتخاب ایده و جزییات طرح بین تیم ها توزیع شد .تیم ها تا
ساعت  4عصر وقت داشتند تا این فرم ها را تکمیل کرده و به تیم داوری تحویل دهند .تیم داوری با بررسی ایده
تیم ها و با در نظر گرفتن اینکه ایده تکراری نبوده و قابلیت اجرا داشته باشد فرم ها را تایید کرده و تیم ها اجازه
وارد شدن به مرحله بعد را دریافت میگردند.
بعد از دریافت مجوز ورود به مرحله بعدی ،تیم ها مشغول اجرای طرح خود شده و تا ساعت  7صبح روز شنبه وقت
داشند تا ایده خود را به مرحله اولیه اجرا برسانند.
در کل این مدت تیم داوری و تیم مشاورین که عمدتا از حامیان رویداد بودند در محل برگزاری رویداد حضور داشته
و عالوه بر نظارت بر عملکرد تیم ها به آنها مشاوره هم می دادند.
بدین ترتیب عال وه بر اینکه حامیان رویداد بر عملکرد تیم هایی که چالش های مورد نظرشان را انتخاب کردند نظارت
میکردند ،با بقیه افراد حاضر در مسابقه از نزدیک آشنا می شدند.
در کل مدت مسابقه کلیه امکانات رفاهی از قبیل صبحانه ،نهار  ،شام ،نوشیدنی گرم ،محل استراحت مجزا مخصوص
آقای ان و خانوم ها و  ...برای افراد آماده شده بود.
مرحله اول مسابقه صبح روز شنبه به پایان رسید و تیم ها جهت حضور در مرحله دوم و اختتامیه آماده شدند.
مسابقه با برنامه زمان بندی به شرح زیر انجام شد.
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روز اول – پنجشنبه 15 ،شهریور
شرح برنامه

زمان

پذیرش

 8:30الی 9:00

توضیحات اولیه و اعالم چالش های مسابقات

 9:00الی 9:30

انتخاب چالش و تدوین طرح جزئیات ایده

 9:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

تحویل پروپوزال ها به تیم داوری

 14:00الی 16:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 16:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز دوم – جمعه  16شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس

 00:00الی 7:30

پذیرایی صبحانه

 7:30الی 8:30

فعالیت تیم های برنامه نویس

 8:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 14:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز سوم – شنبه  17شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس
پایان مسابقه

 00:00الی 7:30

( راس ساعت  7:30صبح )
استراحت و پذیرایی

 7:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 12:30الی 13:30

مراسم اختتامیه ،ارائه حضوری تیم های برتر ،داوری نهایی و اهدای جوایز

 13:30الی 17:00
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تصاویر از روزهای مسابقه:

41

42

روند داوری :
در طول  48ساعت تیم ها برنامه های خود را در یکی از چالش ها طراحی و اجرا کردند .هر چالش معیار داوری مربوط
به خود را خواهد داشت ،بنابراین روند تکمیل پروژه میبایست با در نظر داشتن این معیارها انجام میشد تا باالترین
امتیازها کسب گردد.
معیار های اصلی و کلی داوری شامل ایده پردازی ،کار تیمی ،پیاده سازی ،گرافیک و تجربه کاربری بود.
تیم اول داوری متشکل از دوستانی بود که هر کدام در موضوع خاصی از موضوعات باال تخصص داشتند .در طول
فرآیند مسابقه ،داورها به سراغ تک تک تیم ها میرفتند و عالوه بر دادن مشاوره های الزم و مشاهده فعالیت ها و
دستاورد ها ،با تیم ها درمورد روش کار صحبت میکردند و به تدریج امتیازات هر تیم را ثبت میکردند .این افراد
نرم افزار تیم ها را با توجه به معیارهای حوزه ی انتخابی مورد بررسی قرار میدادند .امتیازات ثبت شده ،بهترین تیم
های هر حوزه را معرفی میکرد  .تا پایان مسابقه کسی از نتیجه ی این انتخاب با خبر نبود ،بنابراین تیمها میبایست
فرآیند تکمیل پروژه و موارد الزم دیگر را طبق روند گذشته ادامه میدادند .در پایان  48ساعت و در مراسم اختتامیه،
به تدریج اسامی تیم های راه یافته به مرحله دوم اعالم شد.
در مرحله دوم مسابقه و مراسم اختتامیه ،تیم های منتخب فرصت  10دقیقه ای برای ارائه ی آنچه که طراحی و پیاده
سازی نموده است را داشتند .در این مرحله تیم دوم داوری که شامل اعضای کمیته ارتباط با صنعت و نمایندگان
حامیان رویداد بودند بر اساس معیارهای هر حوزه ،رای های خود را ثبت کردند .امتیازات داوری مرحله اول به عالوه
امتیازات داوری مرحله دوم برترین برترین ها را مشخص خواهد کرد که در ادامه گزارش معرفی خواهند شد.
تیم داوری این دوره شامل افراد زیر بود
 -1احسان احسانی مقدم

 -4پیام دارابی

 -2سینا سرشکی

 -5مسیحا رضوی

 -3مجتبی حدادی
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تصاویر از مرحله دوم مسابقه ،ارائه تیم ها و داوری مرحله دوم

44

تیم های شرکت کننده در ماراتون ششم:
ثبت نام رویداد در مرداد ماه  1397شروع شد و در این مدت  470نفر در قالب  140تیم ثبت نام و مدارک خود را
برای دبیرخانه ارسال کردند.
پس از بررسی رزومه ها و سوابق و با توجه به محدودیت در پذیرش 300 ،نفر در قالب  80تیم برای حضور در
مسابقات دعوت شدند .این افراد از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کل کشور و تیم های مستقل
غیر دانشجویی بودند که در مسابقات شرکت کردند.
نکات قابل توجه:


شرکت کننده ها از شهر های تهران ،مشهد ،یزد ،کرمان ،آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،بوشهر،
اهواز ،زنجان ،همدان ،گیالن ،هرمزگان ،شیراز و مازندران بودند.



 70در صد شرکت کنندگان از شهرستان بودند.



در این مسابقات از  33دانشگاه مختلف کشور شرکت کننده داشتیم.



شهر مشهد و اصفهان بیشترین تعداد شرکت کننده غیر تهرانی در مسابقات را داشت.



هر سه تیم برتر این دوره از مسابقات از شهر مشهد بودند و این اولین بار بود که یک تیم از دانشگاه صنعتی
شریف در سه تیم برتر مسابقات حضور نداشت.



سه تیم از تیم های شرکت کننده در مقطع دبیرستان بودند.



در این دوره حدود  30نفر شرکت کننده خانوم داشتیم که بیشترین تعداد در سال های گذشته بود.



میانگین نمرات کسب شده تیم ها نصبت به سال گذشته  20درصد افزایش داشت.



حدود  70درصد از شرکت کنندگان متقاضی استخدام در شرکت های حامی رویداد بودند.

الزم به توضیح است که رزومه کلیه افراد در اسناد رویداد موجود می باشد و اسامی و مشخصات تیم های پذیرفته
شده در مسابقات در وبسایت رویداد موجود می باشد.
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رتبه بندی تیم های شرکت گننده

رتبه

نام تیم

نمره نهایی

1

Fun++

17.595

2

پپرونی

17.569

3

Let Monkeys

17.055

4

Meta

16.895

5

Arena

16.668

6

نیسان آبی

16.518

7

رادیب

16.374

8

سفید

16.335

9

Asynchronous

15.965

10

قندیل

15.958

11

karen

15.333

12

Temp

14.217

13

android#

13.853

14

Royal

6.267

15

یوشیتا

6.067

16

انیاک

6.067

17

کلیک

6.067

18

KS2

6.000

19

سندان

5.867

20

abdipor

5.850

21

Loopers

5.800

22

پاستیل

5.667

23

هندونه

5.667

24

آئورا

5.667

25

کارا

5.650

26

مارس سابق

5.533

27

Quad Core

5.467

28

Nova

5.200

29

Syntax

5.200

30

نام تیم

5.150

31

?How You Doing

5.133

32

codeOtblics

5.067

33

سنجاق

5.000
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34

نانو سافت

4.800

35

بلوط

4.733

36

ESM

4.733

37

Nerve

4.667

38

برگ تیم

4.533

39

آسمان

4.467

40

beauful mind

4.400

41

yoyo

4.250

42

آراز نت ورک

3.867

43

مانجارو

3.850

44

semicodou

3.800

45

L8

3.733

46

پرومگند

3.533

47

loser

3.533

48

پیکار

3.467

49

آپایرون

3.433

50

zed signal

3.250

51

بولدوزر

3.150

52

ویستا

2.867

53

K3rnel

2.667

54

وینستوری

2.533

55

403

0.000

56

smart++

0.000
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تیم های برتر ماراتون
پس از داوری نهایی تیم های به شرح زیر رده بندی شدند.

مقام اول

نام تیم

نام

نام
خانوادگی

تاریخ تولد

تحصیالت

شهر

FUN++

جواد

مهدویان

1376

دانشگاه فردوسی |کامپیوتر

خراسان
رضوی| مشهد

FUN++

محمد
امین

علیزاده
گلستانی

1376

دانشگاه فرودسی مشهد | کامپیوتر

خراسان
رضوی| مشهد

FUN++

مهدی

خزاعی نژاد

1375

دانشگاه فردوسی مشهد| کامپیوتر

خراسان
رضوی| مشهد

FUN++

مهدی

غیور

1376

دانشگاه فردوسی مشهد | کامپیوتر

خراسان
رضوی| مشهد
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چالش انتخابی

مدیریت مالی شخصی
(هوشمندانه یا خودکار
و یا بازی وار)

مقام دوم

نام تیم

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

تحصیالت

پپرونی

محمد

رئوفنیا

1374

صنعتی شاهرود| کامپیوتر

پپرونی

امین

اخوان صفار

1375

فردوسی مشهد| کامپیوتر

پپرونی

مرصاد

اصالتی

1376

فردوسی مشهد| کامپیوتر

پپرونی

محمدرضا

عزیزی

1374

فردوسی مشهد| کامپیوتر
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شهر

جمع سپاری در تولید
محتوای چند رسانه
ای با تاکید بر پایش،
ارزش گذاری محتوا،
ارزش گذاری تولید
کننده

مقام سوم

نام تیم

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

تحصیالت

let monkeys

امیر

بابایی

1375

فردوسی| مهندسی برق

let monkeys

سید یاسین

میر نیک زاد

1377

دانشگاه صنعتی سجاد| کامپیوتر

let monkeys

مهدی

حسین زاده
بحرینی

1375

دانشگاه صنعتی سجاد| کامپیوتر

let monkeys

محمد
حسین

خیاط مشهدی

1375

دانشگاه صنعتی سجاد| کامپیوتر
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شهر

تامین مالی جمعی
()crowdfunding
پاداش محور و مشارکتی

اختتامیه ششمین ماراتون برنامه نویسی کشور:
پس از برگزاری  48ساعت مسابقه مدام و نفس گیر تیم ها برای استراحت چند ساعتی در محوطه دانشگاه مشغول
بودند .مراسم اختتامیه راس ساعت  13:30دقیقه شروع شد .در این مراسم در ابتدا نماینگان حامیان رویداد به
سخنرانی پرداختند ،سپس ده تیم برتر توسط کمیته داوری رویداد معرفی شدند.
سپس تیم های معرفی شده هر کدام حدود  10دقیقه به دفاع از پروژه خود پرداختند .در این مدت داوران مرحله
دوم که همان اعضای کمیته ارتباط با صنعت رویداد بودند به این تیم ها نمره میدادند .پس اتمام اراده تیم ها ،کمیته
داوری حدود  15دقیقه وارد جلسه مشورتی شدند و تیم های برتر را معرفی کردند و تیم های اول تا سوم جوایز
خود را نقدا دریافت کردند.
جوایز تیم های برتر به شرح زیر پرداخت شد.
تیم اول :هفتاد میلیون ریال
تیم دوم :پنجاه میلیون ریال
تیم سوم :سی میلیون ریال

برنامه زمان بندی اختتامیه

زمان

تشریفات افتتاحیه

 13:30الی 13:40

سخنرانی دکتر حمید رضا ربیعی

( دبیر کل ماراتون های برنامه نویسی کشور )
مهدی کاووسی فر رییس اداره کل فناوری اطالعات بانک مسکن
مدیر عامل شرکت ناواکو
سامان فائق -شرکت افکار ایرانیان هوشمند

 13:30الی 15:00

غفارپور  -شرکت راهکار های همراه کارینا
حمید رضا حامدی مدیر عامل شرکت رادصا
سید رضا کاظمی مدیر عامل شتابدهنده امید
پذیرایی میان وعده

 15:00الی 15:15

ارائه حضوری  10تیم برتر

 15:15الی 17:00

اعالم نتایج نهایی داوری و اهدای جوایز

 17:00الی 17:30
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تصاویر مراسم اختتامیه

52

حامیان رسانه ای رویداد

نمونه هایی از پوشش خبری رویداد در صدا و سیما:



پخش در اخبار ساعت  21:00شبکه خبر مورخ 1397/06/15



پخش خبر در اخبار ساعت  22:00شبکه سه مورخ 1397/06/15



پخش در اخبار علمی و فرهنگی شبکه  4ساعت  20:00مورخ 1397/06/15



تهیه گزارش توسط برنامه تلویزیونی دوربین هفت



گزارش خبری زنده از رویداد در رادیو ایران

53

نمونه هایی از پوشش خبری رویداد در خبرگزاری ها

54

حامیان اصلی ماراتون ششم:

حامیان الماسی

حامیان طالیی

حامیان نقره ای

حامیان برنزی

55

برگزار کنندگان

دبیر کل رویداد:
جناب آقای دکتر ربیعی ( رئیس پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف )
دبیر علمی رویداد:
جناب آقای دکتر حین اسدی ( مدیر مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف )
دبیر اجرایی رویداد:
جناب آقای مهندس محمد علی روزی طلب ( مدیر عامل شرکت آریا راد شریف )
سرپرست کمیته داوری:
مهندس احسان احسانی مقدم

طراح و مجری رویداد:
شرکت آریا راد شریف

تابستان 1397
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گزارش خالصه از برگزاری
ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور ( ماراتون پنجم )
دانشگاه شهید چمران اهواز
 5الی  7بهمن ماه 1396
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مقدمه:
پنجمین دوره ی ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه بر اساس پیشنهاد همکاری و میزبانی دانشگاه شهید چمران
اهواز و به طور دقیق تر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز به مدیریت جناب آقای دکتر محمد
جواد رشتی پس از تایید دبیر علمی ماراتون جناب آقای دکتر حمید رضا ربیعی ،آماده اجرا در استان خوزستان و
شهر اهواز شد.
زمان و محل برگزاری پنجمین ماراتون:
 5الی  7بهمن ماه  _1396دانشگاه شهید چمران اهواز_سالن شهید تندگویان
پذیرش از ساعت  8صبح  5ام بهمن ماه در سالن شهید تندگویان.
فعالیت دبیرخانه:
دبیرخانه پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در تهران فعالیت خود را از آبان ماه سال  1396آغاز
کرد .همچنین در اهواز نیز دبی رخانه ای زیر نظر مدیریت نوآوری و خالقیت در حال جذب اسپانسر برای پنجمین
دوره این رویداد بود.
شرکت کنندگان در رویداد:
 113نفر متقاضی شرکت در پنجمین ماراتون بودند که پس از بررسی و تایید نهایی 68 ،نفر در قالب  22تیم
آماده ورود به رقابت شدند.
 2تیم از همدان 14 ،تیم از خوزستان و استان های ایالم،کرمانشاه،اصفهان ،تهران،آذربایجان شرقی و
غربی،مرکزی هر کدام یک تیم در این مسابقات شرکت کردند؛ همچنین تعداد خانم های شرکتکننده در این
رقابت  12نفر و تعداد آقایان  56نفر بود؛ رنج سنی افراد شرکتکننده در این مسابقات نیز از  19سال تا 34
سال بوده است.

58

شروع ماراتون:
با هماهنگی های انجام شده با دانشگاه شهید چمران اهواز استثناعا در این دوره یک روز قبل از شروع ماراتون
یعنی چهارشنبه  4بهمن ماه  1396خوابگاه آقایان و بانوان و همچنین وسیله ایاب ذهاب در اختیار شرکت
کنندگانی که از سایر استان ها به اهواز آمده بودند قرار گرفت تا برای شروع ماراتون در صبح روز  5ام دچار
مشکل نشوند.
پذیرش طبق برنامه راس ساعت  8درسالن تربیت بدنی شهید تندگویان -دانشگاه شهید چمران اهواز صورت
گرفت.

روند برگزاری رویداد:
در این ماراتون شرکت کنندگان در مدت زمان  48ساعت فرصت داشتند تا نسخه اولیه یک نرم افزار موبایل را با
موضوع مشخص شده از طرف کمیته داوری برنامه نویسی و ارایه کنند .گروه ها با حضور در محل مسابقه ،امکان خروج
از محل تا پایان مدت زمان ماراتن را نداشتند ،تأمین محل استراحت ،وعده های غذایی و اینترنت پر سرعت بر عهده
برگزار کنندگان بود.
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چالش های اصلی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه
برای انتخاب چالش های اصلی مسابقات یک هفته قبل از برگزاری هر ماراتون جلسه کمیته ارتباط با صنعت تشکیل
شده و نمایندگان مجموعه های فعال در این حوزه به این جلسه دعوت می شوند .با توجه به نیاز مجموعه های حاضر و
بحث روز تکنولوژی و همچنین بومی سازی ایده ها ،چالش های این رویداد به شرح زیر انتخاب شد:
سالمت


سالمت در زندگی شهری در شهرهایی با هوای آلوده و بحران آب



بازی وار سازی ) (Gamificationبرای ارتقا سالمت و محیط زیست

ارایه خدمات


خدمات مکان (موقعیت) محور



خدمات گردشگری و تشریفات



محتوا ،اطالع رسانی و تبلیغات

بازی های محتوا محور


فروش ،ارایه و معرفی محتوای متنی و چند رسانه ای



ورزش و سرگرمی



مسابقات هواداری ورزشی



بازی با محوریت کشف عالیق ،آرزوها و تمایالت فردی

ایده ی هر تیم باید یکی از چالش های باال را مورد پوشش قرار میداد و در صورت پوشش دادن چند چالش باید
نزدیکترین چالش به موضوع ایده انتخاب میشد.

60

مراحل داوری:
در طول  48ساعت تیم ها برنامه های خود را در یکی از حوزه ها طراحی و اجرا خواهند نمود .هر حوزه معیار داوری
مربوط به خود را خواهد داشت ،بنابراین روند تکمیل پروژه میبایست با در نظر داشتن این معیارها انجام شود تا
باالترین امتیازها کسب گردد.
تیم اول داوری متشکل از دوستانی ست که هر کدام در موضوع خاصی از موضوع های باال تخصص دارند.در طول
فرآیند مسابقه ،داورها به سراغ تک تک تیم ها رف ته و عالوه بر دادن مشاوره های الزم و مشاهده فعالیت ها و
دستاوردها ،با تیم ها درمورد روش کار صحبت کرده و به تدریج امتیازات هر تیم را ثبت میکنند .این افراد نرم افزار
شرکت کنندگان را با توجه به معیارهای حوزه ی انتخابیشان مورد بررسی قرار خواهند داد .امتیازات ثبت شده،
بهترین تیم های هر حوزه را معرفی می کند .تا پایان مسابقه کسی از نتیجه ی این انتخاب با خبر نیست ،بنابراین تیمها
میبایست فرآیند تکمیل پروژه و موارد الزم دیگر را طبق روند گذشته ادامه دهند .در پایان  48ساعت و در مراسم
اختتامیه ،به تدریج اسامی تیم های راهیافته به مرحله دوم اعالم خواهد شد .هر تیم فرصت  5دقیقه ای برای ارائه
ی آنچه که طراحی و پیاده سازی نموده است را دارد .تیم دوم داوری بر اساس معیارهای هر حوزه ،رای های خود را
ثبت خواهد کرد .امتیازات داوری مرحله اول به عالوه امتیازات داوری مرحله دوم برترین برترین ها را مشخص خواهد
نمود.
تیم داوری :احسان احسانی مقدم (سرپرست تیم داوری) ،پیام دارابی ،امید احمدیان ،سورنا شجاعی ،اسماعیل
یاراحمدی ،احسان واثقی و صادق باروت کوب
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مراسم اختتامیه در تاالر دانشکده اقتصاد – دانشگاه شهید چمران اهواز راس ساعت  13:30روز شنبه  7بهمن ماه
 1396آغاز گردید.
این مراسم با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد رشتی (مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران اهواز)،
سرکار خانم مهندس اسماعیلی (مشاور  ITاستانداری) ،جناب آقای دکتر سید جمشید افشانی (معاون فناوری پارک
علم و فناوری خوزستان) و آقای مهندس احسان احسانی مقدم (سرپرست داوری ماراتون برنامه نویسی کشور) همراه
بود که در انتهای سخنرانی آقای مهندس احسانی مقدم  10 ،تیم راه یافته به مرحله دوم داوری اعالم شدند.
تیم های منتخب راه یافته به مرحله دوم هر کدام از این تیم ها به مدت  5دقیقه فرصت داشتند تا ایده و برنامه
خود را برای کمیته داوری مرحله دوم ارائه دهند.
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تیم های اول تا سوم ماراتون اهواز ( ماراتون پنجم )

63

گزارش برگزاری چهارمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه
دانشگاه صنعتی شریف
 23الی  25شهریور ماه 1396

تابستان 1396
64

چهارمین دوره ی ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه به تاریخ  23الی  25شهریور ماه سال  1396و در محل
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
چالش های اصلی چهارمین ماراتون برنامه نویسی
برای انتخاب چالش های اصلی مسابقات یک هفته قبل از برگزاری هر ماراتون جلسه کمیته ارتباط با صنعت تشکیل
شده و نمایندگان مجموعه های فعال در این حوزه به این جلسه دعوت می شوند .با توجه به نیاز مجموعه های حاضر و
بحث روز تکنولوژی چالش های این رویداد به شرح زیر انتخاب شد.

سالمت



سالمت در زندگی شهری در شهرهایی با هوای آلوده

بازی وار سازی (  ) Gamificationبرای ارتقا سالمت

فناوری مالی




تامین مالی جمعی  CrowdFundingپاداش محور ،وام و مشارکتی
رفتارشناسی کاربران در حوزه مالی و بانکی

کیف پول الکترونیک و پرداخت خرد و بسیار خرد

مسئولیت اجتماعی




اطالع رسانی و فرهنگ سازی درمورد بحران آب
افزایش کیفیت زندگی اقشار خاص ،مانند جانبازان ،معلوالن ،روشن دالن و افراد سالمند

بازی برای کنترل ترافیک شهر برای فرهنگ سازی رانندگی بهتر

ورزش و سرگرمی



مسابقات هواداری ورزشی

بازی با محوریت کشف عالیق ،آرزوها و تمایالت فردی
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روند برگزاری رویداد

روز اول –  23شهریور
شرح برنامه

زمان

پذیرش

 8:00الی 9:00

توضیحات اولیه و اعالم چالش های مسابقات

 9:00الی 9:30

انتخاب چالش و تکمیل فرم جزئیات ایده

 9:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

تحویل فرم ها به تیم داوری

 14:00الی 16:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 16:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز دوم –  24شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس

 00:00الی 7:30

پذیرایی صبحانه

 7:30الی 8:30

فعالیت تیم های برنامه نویس

 8:30الی 13:00

پذیرایی نهار

 13:00الی 14:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 14:00الی 20:00

پذیرایی شام

 20:00الی 21:00

فعالیت تیم های برنامه نویس

 21:00الی 24:00

روز سوم –  25شهریور
فعالیت تیم های برنامه نویس

 00:00الی 7:30

پایان مسابقه ( راس ساعت  7:30صبح )
 7:30الی 13:00

استراحت و پذیرایی
مراسم اختتامیه ،ارائه حضوری تیم های برتر ،داوری نهایی و اهدای جوایز
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 13:00الی 17:00
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مراحل داوری :
در طول  48ساعت تیم ها برنامه های خود را در یکی از حوزه ها طراحی و اجرا خواهند نمود .هر حوزه معیار داوری
مربوط به خود را خواهد داشت ،بنابراین روند تکمیل پروژه میبایست با در نظر داشتن این معیارها انجام شود تا
باالترین امتیازها کسب گردد.
تیم اول داوری متشکل از دوستانی ست که هر کدام در موضوع خاصی از موضوع های باال تخصص دارند.در طول
فرآیند مسابقه ،داورها به سراغ تک تک تیم ها رفته و عالوه بر دادن مشاوره های الزم و مشاهده فعالیت ها و
دستاوردها ،با تیم ها درمورد روش کار صحبت کرده و به تدریج امتیازات هر تیم را ثبت میکنند .این افراد نرم افزار
شما را با توجه به معیارهای حوزه ی انتخابی شما مورد بررسی قرار خواهند داد .امتیازات ثبت شده ،بهترین تیم های
هر حوزه را معرفی می کند .تا پایان مسابقه کسی از نتیجه ی این انتخاب با خبر نیست ،بنابراین تیمها میبایست فرآیند
تکمیل پروژه و موارد الزم دیگر را طبق روند گذشته ادامه دهند .در پایان  48ساعت و در مراسم اختتامیه ،به تدریج
اسامی تیم های راهیافته به مرحله دوم اعالم خواهد شد .هر تیم فرصت  10دقیقه ای برای ارائه ی آنچه که طراحی
و پیاده سازی نموده است را دارد .تیم دوم داوری بر اساس معیارهای هر حوزه ،رای های خود را ثبت خواهد کرد.
امتیازات داوری مرحله اول به عالوه امتیازات داوری مرحله دوم برترین برترین ها را مشخص خواهد نمود.

شرکت کنندگان در ماراتون:
ثبت نام رویداد در مرداد ماه  1396انجام شد که در این مدت  550نفر در قالب  150تیم برنامه نویسی ثبت نام و
مدارک خود را برای دبیر خانه ارسال کردند.
پس از بررسی رزومه ها و سوابق و با توجه به محدودیت در پذیرش 300 ،نفر در قالب  90تیم برای حضور در
مسابقات دعوت شدند .این افراد از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کل کشور در مسابقات شرکت
کردند.
تهران ،مشهد ،یزد ،کرمان ،آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،بوشهر ،خراسان ،خوزستان ،زنجان ،همدان،
گیالن ،هرمزگان ،شیراز و مازندران برای حضور در این رویداد دعوت شدند.
اسامی تیم ها و افراد در لینک زیر موجود است
http://mpm.sharif.ir/teams
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تیم های منتخب راه یافته به مرحله دوم
هر کدام از این تین ها به مدت  10دقیقه فرصت داشتند تا ایده و برنامه خود را برای کمیته داوری مرحله دوم ارائه
دهند.
تیم
آبان
Pierate
Pcha
نیسان آبى
دونات
GARA
بلوط
یخمک
تیمچه
Cyberoxi
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تیم های برتر ماراتون
پس از داوری نهایی تیم های به شرح زیر رده بندی شدند.

مقام اول

آبان

سودابه

بلوری

مریم

جدیدی

جاوید

مومنی

عارف

بحرینی نژاد

مقام دوم

Pierate

امین

شاه نظری

رسول

سامانی

محمود

باقری

عادل

دادرس

مقام سوم

یخمک

محمد حسین

محمدی

علی اکبر

معینی

هادی

داتلی بیگی
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مقام چهارم :

دونات

فریبا

خورسندی

امین

شعبانی نژاد

نگار

طلوع ناصری

مصطفی

امامی

مقام پنجم:

Cyberoxi

محمدمسعود

عزیزپور

مجتبی

اسماعیلی

محمدمهدی

کهول

پرهام

گودرزی

مقام ششم:
Pcha

عارف

اکبری

شهاب

پاپون

مقام هفتم:

نیسان آبى

على

توانا

سید عرفان

داودی

پویا

نجفی

محمد

فراهانی

مقام هشتم:

تیمچه

علی

مالزمیان

علیرضا

سعیدی رضوانی

علی

ابراهیمی

بهزاد

نعمت مراد

مقام نهم:

بلوط
مقام دهم:

GARA

میالد

باقری

مرتضی

مرادی فرد

میالد

کاظمی

ساسان

ابراهیمی

کیمیا

درازگیسو

الناز

احمددوست

داوود

ابراهیم آبادی

سعید

منصوریان
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روند برگزاری اختتامیه
شرح برنامه

زمان

تشریفات افتتاحیه

 13:30الی 13:45

سخنرانی حمیدرضا دکتر ربیعی

(دبیر کل رویداد و رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف)
سخنرانی دکتر محمدرضا موحد

(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف)
سخنرانی دکتر روبن غنی پور

(مدیر تجاری سازی و توسعه برند های گروه سرمایه گذاری اول سازان(اول مارکت)
سخنرانی مهندس ایمان عقیلیان

(مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات وادی رایمندان)

 13:45الی 14:00
 14:00الی 14:15
 14:45الی 15:00
 15:00الی 15:15

توضیحات روند داوری و اعالم 10تیم برتر

 15:15الی 15:30

پدیرایی میان وعده

 15:30الی 16:00

ارائه حضوری  10تیم برتر

 16:00الی 17:00

اعالم نتایج نهایی داوری و اهدای جوایز

 17:00الی 17:30

سخنرانان اصلی اختتامیه
 -1دکتر حمید رضا ربیعی

دبیر کل رویداد و رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
-2دکتر موحد
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
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حامیان رسانه ای رویداد

نمونه هایی از پوشش خبری رویداد در صدا و سیما:



پخش در اخبار ساعت  18:30شبکه خبر مورخ 1396/06/23



پخش خبر در اخبار ساعت  22:00شبکه سه مورخ 1396/06/23



پخش در اخبار علمی و فرهنگی شبکه  4ساعت  20:00مورخ 1396/06/24



پخش در اخبار ساعت  23:30شبکه خبر مورخ 1396/06/25



تهیه گزارش توسط برنامه تلویزیونی دوربین هفت



گزارش خبری زنده از رویداد در رادیو ایران
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نمونه هایی از پوشش خبری رویداد در خبرگزاری ها:
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حامیان اصلی ماراتون چهارم:

77

گزارش برگزاری سومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
دانشگاه صنعتی شریف
 18الی  20شهریور ماه 1395
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مقدمه:
پس از برگزاری موفق دو دوره ماراتون برنامه نویسی در سال  93و  94و بر اساس برنامه ریزی قبلی مبنی بر
این که این رویداد به صورت دوره ای هر ساله و در کل کشور برگزار شود ،سومین دوره رویداد در شهریور ماه
سال  1394برگزار شد.

شرکت کنندگان در رویداد:
حدود  700متقاضی برای شرکت در این مسابقات درخواست ارائه کردند که از این میان ،ثبت نام  250نفر در
غالب  60تیم توسط دبیرخانه مسابقات تأیید شد که در این میان  20تیم از پایتخت 13 ،تیم از شهر مشهد،
 6تیم از اصفهان 5 ،تیم از یزد 3 ،تیم از شیراز و  3تیم از گیالن ،استان های گرگان ،مرکزی ،گلستان و همدان
هر کدام  2تیم و قم ،آذربایجان غربی و کردستان هر کدام یک تیم در این مسابقات شرکت کردند؛ همچنین
تعداد خانم های شرکتکننده در این رقابتها به  30نفر و تعداد آقایان به  170نفر میرسید؛ و رنج سنی افراد
شرکتکننده در این مسابقات نیز از  14سال تا  35سال بوده است.

زمان و مکان برگزاری رویداد:
این مسابقات در تاریخ  18الی  20شهریور ماه سال  1395به مدت  48ساعت در طبقه همکف ساختمان سلف
دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین اختتامیه رویداد در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف
برگزار شد.
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روند برگزاری رویداد:
در این ماراتون دانش آموزان ،دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های سراسر کشور در قالب تیمهای سه
یا چهار نفره در مدت زمان  48ساعت فرصت داشتند تا نسخه اولیه یک نرم افزار موبایل را با موضوع مشخص
شده از طرف کمیته داوری برنامه نویسی و ارایه کنند .گروه ها با حضور در محل مسابقه ،امکان خروج از محل
تا پایان مدت زمان ماراتن را نداشتند ،تأمین محل استراحت ،وعده های غذایی و اینترنت پر سرعت بر عهده
برگزار کنندگان بود.
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برنامه زمان بندی روز اختتامیه 1395/06/20
1

شروع رسمی اختتامیه

13:30

2

قرائت قرآن و خوش آمد گویی

 13:30الی 13:45

3

سخنرانی دکتر ربیعی ( دبیرکل مسابقات )

 13:45الی 14:00

4

سخنرانی جناب آقای دکتر خوانساری ( معاون وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران )

 14:00الی 14:15

5

سخنرانی جناب آقای دکتر رشتچیان
( معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف )

 14:15الی 14:30

6

تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان و حامیان

 14:30الی 14:45

7

پذیرایی میان وعده

 14:45الی 15:00

8

سخنرانی حامیان برنامه

 15:00الی 16:00

9

ارائه حضوری  10تیم برتر

 16:00الی 17:30

10

اعالم نتیجه داوری و اهدای جوایز

 17:30الی 18:00

سخنرانان ویژه اختتامیه:
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داوری مسابقات:
داوری مسابقات در دو مرحله انجام شد.
مرحله اول داوری توسط هسته مرکزی تیم داوری رویداد انجام شد که به صورت شبانه روزی و در کل مدت
 48ساعت مسابقه بر عملکرد تیم ها نظارت داشتند .لذا در مرحله اول از بین  60تیم شرکت کننده  13تیم
برتر به مرحله نهایی و داوری مرحله دوم راه پیدا کردند.
مرحله دوم داوری برای  13تیم راه یافته به مرحله نهایی مسابقات توسط نمایندگان کمیته ارتباط با صنعت
ماراتون برنامه نویسی و همچنین تعدادی از هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
انجام شد و تیم ها اول تا سیزدهم به شرح زیر مشخص شدند.
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تیم های برتر ماراتون سوم به ترتیب

رتبه

نام تیم

امتیاز نهایی

چالش انتخایب تیم

1

مهربانه

103.275

فروش کاال و خدمات ،و تخفیف ها ،مبتین بر مکان
فعیل و قابل تغییر کاربر

2

فيبز

98.68

شیوه های نوین تبلیغات موباییل

3

نارنگي

98.55

فروش کاال و خدمات ،و تخفیف ها ،با تاکید بر روش
های خالقانه و نوین پرداخت

4

Loopers

97.2

جمع سپاری ( )Crowd Sourcingدر ارزش سنجی
اطالعات و محتوا

5

Binary

95.85

فروش کاال و خدمات ،و تخفیف ها ،مبتین بر مکان
فعیل و قابل تغییر کاربر

6

مايا

87.75

مشارکت جمعی ( )Funding Crowdدر تامین مایل ،وام
و پرداخت

7

Baloot Games

87

بازی با رویکرد حفظ منابع طبیعی و محیط زیست

8

فراز

87

جمع سپاری ( )Crowd Sourcingدر ارزش سنجی
اطالعات و محتوا

9

هويج

85.05

فروش کاال و خدمات ،و تخفیف ها ،مبتین بر مکان
فعیل و قابل تغییر کاربر

10

پين آف

82.5

فروش کاال و خدمات ،و تخفیف ها ،مبتین بر مکان
فعیل و قابل تغییر کاربر

11

Eat, Sleep, Code,
Repeat

82.35

شیوه های نوین تبلیغات موباییل

12

BOOOGH

76.95

شیوه های نوین تبلیغات موباییل

13

vdevelop

66.15

شیوه های نوین تبلیغات موباییل
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رده بندی سایر تیم ها:

رتبه
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

نام تیم
بارکد
نارنجي
Baloot Apps
S.F.M
چابک
ويتامين ج
BASTANI
امين سافت
گروه وين نويس
چخوف
سافترويد
4Random Guys
The Martians
آسمان
گروه نرم افزاري رگناروک
آلفا8
ايده پردازان جوان
braincode
BrainStorm
ITMan
Master Minds
A-Computer
Epsilon
)فينکس( phoenix
سيمرغ
dream power
C#Sharper
Myself
syna

85

امتیاز داوری اولیه
84.5
83
82
81.5
81.5
79
79
78
76.5
76.5
74
73.5
72
72
72
71.5
70.5
70
67.5
67
66.5
64
63
62.5
61
57
56.5
53
49.5

جوایز:
تیم اول 70 :میلیون ریال
تیم دوم 50 :میلیون ریال
تیم سوم 30 :میلیون ریال

برگزار کنندگان:
 آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف
 مجری :شرکت آریا راد شریف
حامیان:
 شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد
 شرکت پردیس اول کیش
 بانک انصار
 موسسه مبنا
 مجموعه شرکت های حصین
 مرکز تحقیقات و مخابرات ایران
 مجموعه انارستان
 شرکت فناوران حفیظ سامانه
 گروه گلدن تک
 شرکت مبین نت
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حامیان رسانه ای:
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گوشه ای از بازتاب خبری رویداد:

88
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گزارش خالصه از برگزاری
دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
دانشگاه صنعتی شریف
 19الی  21شهریور ماه 1394
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پس از برگزاری موفق اولین دوره مارتون برنامه نویسی در سال  93تصمیم بر این شد تا این رویداد به صورت
دوره ای هر ساله و در کل کشور برگزار شود.
لذا دبیرخانه ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه فعالیت خود را با تشکیل کمیته برگزاری ،کمیته داوری و کمپین
تبلیغاتی و با ارائه برنامه زمان بندی در فروردین ماه سال  94آغار نمود.
زمان و مکان برگزاری
این مسابقات در تاریخ  19الی  21شهریور ماه در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
شرکت کنندگان ماراتون
در این دوره از مسابقات  350نفر متقاضی شرکت در مسابقات بودند که پس از بررسی اولیه  180نفر در قالب 60
تیم برای حضور در مسابقات پذیرفته شدند .پراکندگی استانی تیم ها به شرح زیر بود.
 -1استان تهران  25 :تیم
 -2استان خراسان رضوی 15 :تیم
 -3استان اصفهان 3 :تیم
 -4استان فارس 3 :تیم
 -5استان مازندران  1 :تیم
 -6استان یزد 3 :تیم
 -7استان البرز 3 :تیم
 -8استان مرکزی 2 :تیم
 -9استان زنجان 1 :تیم
 -10استان اردبیل 2 :تیم

91

برندگان مسابقه:
در این دوره از مسابقات  350نفر متقاضی شرکت در مسابقات بودند که پس از بررسی اولیه  180نفر در قالب 60
تیم برای حضور در مسابقات پذیرفته شدند .پراکندگی استانی تیم ها به شرح زیر بود.
تیم اول  :تیم ( اوهووم) از استان تهران ،دانشگاه صنعتی شریف
سید رهام حیدری – سید حامد ولیزادهطوسی – محمد امین عابدی – حسین حسینوند
تیم دوم :تیم (  ) App Engineاز استان تهران ،ترکیبی از دانشگاه های تهران و امیر کبیر
علی موتمنی – محمد سجاد فالح – امید جعفری متقی – ارسالن یارویسی
تیم سوم :تیم ( اتقا) از استان اصفهان ،ترکیبی از دانشگاه پیام نور ،آزاد و دانشگاه شیخ بهایی
علیرضا کرمی – مسعود کاویانی – عاطفه داوریان – محمدرضا صالحی

جوایز
تیم اول 8 :سکه بهار آزادی و جوایز غیر نقدی
تیم دوم 6 :سکه تمام بهارآزادی و جوایز غیر نقدی
تیم سوم 4 :سکه تمام بهارآزادی و جوایز غیر نقدی
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تیم داوری دومین دوره ماراتون سال :94


مهندس احسان احسانی مقدم



مهندس مهدی کرشته



مهندس علی چیت سازان مقدم



مهندس احسان مینایی زاده



مهندس رضا عموزاده

برگزار کننده :آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف
مجری :شرکت آریاراد شریف
حامیان اصلی برنامه:


شرکت همراه اول



شرکت پردیس اول کیش



وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( سازمان فناوری اطالعات ایران )



مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال



مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری



شرکت فناپ



شرکت فن آفرین حصین



شرکت رهنما کامیابان نخستین



موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان



موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طالیی



شرکت مبین نت
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حامیان معنوی و رسانه ای:


خبرگزاری دانشگاه صنعتی شریف



خبرگزاری ایسنا



مجموعه پارس گرین



پایگاه خبری برسام



پایگاه خبری سیتنا



خبرگزاری ای سی تی پرس



خبر گزاری برنا



روزنامه فناوران



نشریه دنیای انفورماتیک



مجموعه پارس هاب



شرکت ژوبین



آکادمی مجازی ایرانیان



فراخوان های علمی و پژوهشی) ( Call for paper



ماهنامه دانشجویار



پایگاه اطالع رسانی رویداد های کشور
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گزارش خالصه از برگزاری
اولین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
دانشگاه صنعتی شریف
 13الی  15شهریور ماه 1393
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مقدمه:
اولین ماراتون شبانه روزی برنامه نویسی تلفن همراه کشور در روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه در
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .در این ماراتون که یکی از برنامه های جشنواره سالیانه وصل دانشگاه صنعتی
شریف است ،از توسعه دهندگان اپلیکیشن های تلفن همراه درخواست شده بود تا در قالب تیمه ایی ثبت نام
نمایند .تیم های ثبت نام کننده باید در  48ساعت متوالی ،در محل ماراتون به رقابتی فشرده برای حل چالش
های مطرح شده می پرداختند .چالشهای این ماراتون در در محور «رایانش ابری» و «سالمت همراه» در نظر
گرفته شده بود .با توجه به چالش های مطرح شده ،هدف ماراتون ،امکانسنجی و ورود به نسل جدید سرویسهای
ارزش افزوده تلفن همراه بود.
در چالش رایانش ابری از کاربران خواسته شده بود تا یک سرویس و اپلیکیشن مبتنی بر ذخیره سازی ابری ارائه
دهند .شرکت کنندگان می بایست برای توسعه سرویس خود از پلتفرم ذخیرهسازی ابری آزمایشگاه خدمات
ارزش افزوده دانشگاه صنعتی شریف با نام تجاری «ابرک» استفاده میکردند .در این چالش حساب کاربری
رایگان «ابرک» و پروتکلهای ارتباط با این ابر در اختیار کاربران قرار داده شده بود.
در چالش سالمت همراه نیز از شرکت کنندگان خواسته شده بود تا یک اپلیکیشن در حوزه سالمت همراه طراحی
کرده و پایلوت آن را اجرا کنند .این اپلیکیشن می بایست مبتنی بر محتوا باشد ،محتوای آن توسط کاربران
استفاده کننده تولید شود ،ارزیابی محتواهای وارد شده توسط خود کاربران انجام شده و خود کاربران هم از
محتواهای تولید شده بهره ببرند.
در معیارهای داوری نیز بر روی جنبه های مختلف زیر تمرکز شده بود:


نوآوری



تاثیرگذاری /پتانسیل /پایایی (حجم کاربران ،امکان رشد و توسعه آتی ،و مدل درآمدی)



کیفیت اجرا ،تجربه و واسط کاربری ،و عملکرد
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در این دوره از رقابت ها  120نفر در قالب  40تیم از  12استان مختلف کشور (تهران ،البرز ،مرکزی ،اصفهان،
گیالن ،خراسان رضوی ،فارس ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،کردستان ،همدان و یزد) شرکت داشتند .از لحاظ
سطح تحصیالت نیز  25نفر کارشناسی ارشد 60 ،نفر کارشناسی 8 ،نفر کاردانی ،دیپلم  24نفر و زیر دیپلم  3نفر
بودند.
در پایان این رقابتها تیم النون دانشگاه صنعتی شریف با ایده و اپ «سالمتیار» ،تیم سنجاقک با ایده و اپ
«پزشک من» و تیم کیوی عالمه حلی با ایده و اپ « »Trusted drugsبه رتبههای اول تا سوم دست یافته و
تیمهای میرمودی و تکروید با ایدههای «بهروز» و «سالمزی» شایسته تقدیر شناخته شدند .به تیمهای اول تا
سوم این رقابتها جوایز  10 ،12و  8میلیون تومانی از طرف شرکت پردیس اول ،حامی اصلی این رقابتها ،اهدا
شد.
برندگان مسابقه
تیم اول :تیم ” النون” از دانشگاه صنعتی شریف متشکل از سینا سرشکی ،صالح سرشکی و فتح اله لطفی
تیم دوم :تیم “سنجاقک” با حضور محمدرضا آسایش ،حسین عباسپور ،محسن ابراهیم زاده و صابر کرایه چیان
از فارغ التحصیالن دانشگاه سمنان ،علم و صنعت ایران و پیام نور
تیم سوم :تیم “کی وی” متشکل از دو نوجوان  13ساله از مدرسه عالمه حلی با نام های سجاد بانویی و آرمان
بابایی و سرپرست آنها مجید مبینی
داوران اولین دوره ی مارتون سال :93
مهندس آقاجانی
دکتر احمدی
مهندس احسانی مقدم
دکتر محمدی
مهندس اسفندیار پور
مهندس محمدی کامل
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حامیان اصلی برنامه:
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
شرکت همراه اول
مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نهاد ریاست جمهوری
سازمان فناوری اطالعات ایران
شرکت پردیس اول
شرکت پیشرو فناوران الماس
شرکت همکاران راهپویان همتا
شرکت فناپ
بانک اقتصاد نوین
شرکت مپفا
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میهمانان ویژه اختتامیه:
جناب آقای دکتر عمیدیان رئیس محترم سازمان تنظیم مقرارات رادیویی
جناب آقای مهندس عطوفی مدیر بازاریابی و فروش شرکت همراه اول
جناب آقای دکتر خوانساری معاون محترم وزیر ارتباطات ( رئیس مرکز تحقیقات مخابرات)
جناب آقای مهندس ترابی مدیر عامل شرکت پردیس اول کیش
جناب آقای مهندس نظری مشاور مدیر عامل شرکت فناپ

مهمترین دستاوردهای اولین دوره ماراتن برنامهنویسی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
معرفی دو حوزه سرویسهای جدید تلفن همراه در بین فعاالن این حوزه
معرفی چندین ایده ارزشمند در این حوزه ،که به زودی به محصوالت ارزشمند تجاری تبدیل میشوند .الزم به
ذکر است که آزمایشگاه تنها نقش حامی و مشاور را برای این تیمها ایفا کرده و آنها را برای ورود به بازار این
سرویسهای جدید هدایت میکند .لذا اشتغال آفرینی را میتوان یکی از نتایج مستقیم این ماراتن برشمرد.
با توجه به خروجی مناسب تیم دانشآموزی شرکت کننده در این رقابتها ،میتوان برنامهریزیهایی برای ورود
سریعتر نیروی جوان و با انرژی کشور به بازار فناوری اطالعات کشور طراحی نمود .برگزاری ماراتنهایی با تمرکز
بر تیمهای دانشآموزی فعال در کشور نمونهای از این برنامهریزیهاست.
تجربه ارزشمند جمعآوری شده در این ماراتن ،راه را برای برگزاری هر چه بهتر و موثرتر کردن رویدادهای مشابه
آتی هموار کرده است .لذا انتظار داریم که در آینده نزدیک شاهد ماراتونهای بیشتری در ردههای مختلف
تخصصی ،در راستای تجمیع سینرژی و توان فنی کشور برای رفع مشکالت موجود باشیم.
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گزارش خالصه از برگزاری
ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
 14الی  16بهمن ماه 1394

100

اولین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه مشهد در تاریخ  14الی  16بهمن ماه  1394و با حضور بیش از  150شرکت
کننده برگزار گردید.
این رویداد پرهیجان و جذاب با حضور  150شرکت کننده در قالب  42تیم برگزار گردید .شرکت کنندگان از شهرهای
مختلف کشور از جمله مشهد ،تهران ،بجنورد ،نیشابور  ،تربت حیدریه و … در این رویداد حضور داشتند.
در این ماراتون که سایت رسمی آن در آدرس  mpm.kstp.irدر دسترس مخاطبان بود ،گروه های سنی با سطح مهارت
های بسیار متنوعی حضور داشتند .در این رویداد و در کنار متخصصین و فارغ التحصیالن و دانشجویان تعدادی از
دانش آموزان نیز حضور داشتند و جوانترین شرکت کننده این رویداد یک دخترخانم  13ساله به نام “نگار روحبخش”
و مسلط به برنامه نویسی  C#بود.
برگزاری کارگاه های آموزشی روز اول رویداد را مهندس احسان احسانی مقدم و مهندس رضا عموزاده (از مرکز
تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف) به عهده داشتند.
لیست منتورهای این رویداد مارتونی که تیم های شرکت کننده را به طور مداوم و در تمام مدت رویداد ماراتونی
همراهی و هدایت کرده و انتخاب تیم های برتر را برای ارائه در حضور داوران به عهده داشتند:
احسان احسانی مقدم – رضا عموزاده – صمد پایدار – علی میهندوست – محسن میالنی – میالد اصفهانی
لیست داوران مرحله دوم :


مهندس اکبر امینی (معاونت فناوری پارک علم و فناوری خراسان)



دکتر پوررضا (معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد)



دکتر سعید ابریشمی (مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد)



مهندس حمیدرضا سنجی (معاونت زیرساخت سازمان فناوری اطالعات شهرداری)



مهندس علی جاهدی(دبیر رویداد و مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات)
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در این رقابت و از بین  42تیم تشکیل شده 12 ،تیم به مرحله نهایی راه یافته و فرصت ارائه  5دقیقه ای در حضور
داوران را پیدا نمودند.در نهایت تیم های برگزیده این ماراتون برنامه نویسی به شرح زیر اعالم گردید:
تیم اول :تیم آوانگارد ( برنده تندیس رویداد و سه سکه تمام بهار آزادی)
با ایده مهربان باش! ( دیوار مهربانی مجازی مشهد )
تیم دوم :پارت سیلیکون ( برنده تندیس رویداد و دو سکه تمام بهار آزادی )
با ایده صفاسیتی (طراحی های بازی های خالقانه و مبتنی بر اماکن گردشگری شهر مشهد)
تیم سوم :پالس ( برنده تندیس رویداد و یک سکه تمام بهار آزادی )
با ایده گردونه ( سامانه “پیشنهاد هوشمند سفر” به گردشگر شهر مشهد)
این رویداد با پوشش بسیار خوب رسانه ای مواجه گردید .برخی از نشریات و خبرگزاریهایی که به انتشار اخبار این
رویداد پرداختند:
 .1سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  2خبر – پیش خبر و خبر برگزاری
 .2صدا و سیمای خراسان رضوی

 .3روز نامه خراسان  2خبر – پیش خبر و خبر برگزاری
 .4روز نامه شهرآرا 2خبر – پیش خبر و خبر برگزاری
 .5روزنامه قدس  1خبر

 .6خبرگزاری برنا  2خبر – پیش خبر و خبر برگزاری
 .7آکا ایران  1خبر

 .8خبرگزاری دانشجو  3خبر
 .9باشگاه خبرنگاران  1خبر

 .10رسانه آنالین “استارتاپی ها”  1خبر
 .11پایگاه خبری صبح مشهد  1خبر
 .12برسام  1خبر

 .13قدس انالین  1خبر

 .14روزنامه اتفاقیه  2خبر – پیش خبر و خبر برگزاری
 .15سایت مرکز رشد نیشابور  1خبر
 .16پایگاه خبری “مشهد پیام”  1خبر
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مجری و طراح رویداد:

شرکت آریا راد شریف با عنوان گروه تخصصی آریا از سال  1390در حوزه طراحی و برگزاری رویداد های تخصصی
فناوری اطالعات ،کنفرانس ها و همایش ها و نمایشگاه ها شروع به فعالیت کرده و با برگزاری رویدادهای
متعدد و حضور مستمر در رویدادهای معتبر در طول سالیان گذشته و اجرای تعداد زیادی پروژههای اجرایی توانسته
است جایگاه مناسبی در میان سازمان ها و ارگانهای بخش خصوصی و دولتی داشته باشد .الزم به ذکر است شروع
فعالیت های گروه آریا با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و با پیمانکاری بعضی از رویداد های دانشگاهی شروع شد و
هم اکنون نیز یکی از پیمانکاران اصلی برگزاری رویداد های این دانشگاه می باشد.
آدرس سایت شرکتwww.aryaradco.ir :
شماره تماس66083015-16 :
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