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 هامینام تو ضوابط ثبت طیشرا یبرخ •

 

 .کننده در مسابقه باشداکثر سه عضو شرکتتواند دارای حداقل یک و حدها میهر یک از تیم -1

 .هر یک از اعضای تیم باید دارای مدرک دیپلم دبیرستان باشد -2

تایید   -3 این کاربرگ  ی امضاو  لزوم معرفی سرپرست تیم و  به   ،تعهدنامه موجود در  با توجه 

ن ستاد خواهد بود و هرگونه تماس بی  االختیار تیم در مسابقهتام  تیم نماینده  که سرپرستاین

 . تیم صورت خواهد پذیرفت  برگزاری و تیم از طریق سرپرست

مشترکا   می توسط هر ت  ی ارسال  ی از کدها  یبردارسوال مسابقه و حقوق بهره  ی معنو  ت یمالک -4

است    فیشر  یدانشگاه صنعت   "و کاربردها  یسازنهیبه"  یو هسته پژوهش  میت  همانمتعلق به  

خود در   ی استفاده از کدها  یالزم برا  اراتیمسابقه و شرکت در آن، اخت  درنام  با ثبت  ها میو ت

 کنند.یو اعطا  م ضیمسابقه تفو یمسابقه را به ستاد برگزار در یند بو رتبه یابیارز یراستا

اقتباس سوال   ایترجمه    ،یبردارنسخه  ر،یتکث   انتشار،  ای  یتجار   ای  یعلم  یهر گونه بهره بردار

راه  کیهر    ا یمسابقه   از   در شده    ه یارا  ی کدها  ا یها  حلاز  بدون کسب مجوز الزم  مسابقه 

 ق یتواند از طر  ی و م  است  رمجاز یمربوطه غ  می و ت  ف یشر  یدانشگاه صنعت  SOAL  شگاهیآزما

 شود.  ی ریگیصالح پیمراجع ذ

 . نام تیمپرداخت وجه ثبت -5

 

 اقدام فرمایید.   optimizer.math.sharif.irنام لطفا از طریق صفحه وب  * برای ثبت

 

 

http://optimizer.math.sharif.edu/


 

 م ی( تاریاالختتام  نده یسرپرست )نما  یفرم تعهدنامه و معرف

 

 اینجانبان

 

1)                                              2                                                )3 ) 

 

 در قالب یک تیم هستیم، Optimizer2022 که متقاضی شرکت در مسابقه نام ثبتکاربرگ  با مشخصات مندرج در

 ن،  آبا اذعان به مطالعه کامل و دقیق مقررات مسابقه و قبول تمام شرایط مندرج در 

 
 قای .................................. آخانم/

 

 )در صورتی که نماینده تام االختیار از اعضای تیم نیست تکمیل شود( •

 

 ... با ایمیل .....................  و شماره تماس ........................... دانشکده ...............  ........... عضو هیات علمی دانشگاه ...........

 

ضمنا به این وسیله به ستاد برگزاری  کنیم.نماینده تام االختیار تیم خود در این مسابقه معرفی می  سرپرست و را به عنوان

مشخصات و عکس اعضا در طول مسابقه و به نحو  دهیم که از اطالعات تیم شامل  اجازه می  Optimizer2022مسابقه  

داب و اخالق  آکه   می شویو متعهد م  رسانی به صورت عمومی استفاده کند مقتضی به هر صورت که صالح بداند برای اطالع

  ی علم  یجهت مصاحبه   یشده توسط ستاد برگزار  نییو در زمان تع  میکن تیمراحل مسابقه رعا  هیرا در کل  یاو حرفه  یعلم

 یابیجهت ارز  یاز کد برنامه ارسال  یکه ستاد برگزار  می دهیاجازه م  نیچن. هممیباش  گوپاسخ یحاضر شده و به نحو مقتض

 .دیصالح بداند استفاده و آن را اجرا نما که به هر صورت

    

 نام و نام خانوادگی                                     نام و نام خانوادگی                                نام و نام خانوادگی  

 تاریخ و امضا                                             تاریخ و امضا                                        تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 


