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 «خوارزمي شرکت در جشنواره جوان شرایط عمومي »
پايگاه اطالالع رسالاني و  www.khwarizmi.ir جشنواره پايگاه اطالع رسانياز طريق  متقاضي شرکت در جشنواره جوان خوارزمي -1

نالام و نسبت به ثبالت خوارزمي هاي جامع جشنواره در قسمت سامانه  http://www.irost.org/youngجشنواره جوان خوارزمي 

 نمايد. را دريافت ميعبور خود کلمه و  شناسه کاربرياقدام نموده و مشخصات فردي ارائه 

 صفحه کاربري خالود دوار خوارزمي، هايسامانه هاي جشنوارهدر قسمت  ،با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبورتواند ميمتقاضي  -2

 خواهد داشت. وجودمكان ثبت طرح جديد ا و ،شده

 ايند اجرايي و يالا دسالتاوردهاي طالرحآنكه در فر مگر، شرکت نكرده باشدهاي قبل جشنواره در دورهدر اين دوره بايد شده  يهطرح ارا -3

 ي اعمال شده باشد.اساس اتتغيير

 ه  از مراجع ذيصالح باشد. دسي بايد داراي نمونه ساخته شده و تاييديارايه شده در زمينه فني و مهن طرح -4

 و نوآوري باشند.  اختراعاي، هاي بنيادي، کاربردي، توسعهز تعاريف و مفاهيم طرحاها بايد مشمول يكي تمامي طرح -5

ر ري طالرح متقاضالي شالرکت دالملل خوارزمي، حداکثر سن مجالهاي جوان و بينکنندگان در جشنوارهبه دليل تفكيک سني شرکت -6

تالا  1360مالاه سالال  فالرورديناز اول مالک زماني تعيالين سالن،  سال تمام تعيين گرديده است. و پنج جشنواره جوان خوارزمي سي

 باشد.مي 1377مهرماه 

لالق نگرفتاله و عتباشند، تسهيالت مربوط به برگزيدگان ينممجري طرح که داراي شرط سني به همكاران و يا اساتيد راهنما / مشاور  -7

  تنها در خبرنامه جشنواره از ايشان با ذکر نام تقدير خواهد شد. 

        

 نمايند. بت نامثبه  از طريق دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي در وزارت آموزش و پرورش اقدام بايستدانش آموزان مي :2تبصره 
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  :مهم تذکرات
پسالتي باله  بالر روي بسالته مشخصات طرح و ارائه دهندهنماييد ذکر با پست ارسال ميخته شده طرح خود را نمونه سادر صورتي که  -1

  شكل واضح و خوانا ضروري است.

شالده  يالهصورت طالرح ارادر صورت نياز و تشخيص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح، شرايط الزم فراهم شود، در غير اين -3

 .نخواهد گرفت قرار هاي بعديمورد بررسي

 ز پايان زمالاناو همكاران الزامي است. شايان ذکر است پس  مالک/ نمايندهتعيين درصد مشارکت مجري/  سامانهدر تكميل اطالعات  -4

بايسالت همچنالين مجمالوع درصالدها مي باشد.تغيير اسامي همکاران و درصد همکاری آنان به هيچ وجه ميسر نميفراخوان، 

 باشد.100

توانند از تسهيالت مربوط به بنياد ملي نخبگان شوند، همکاراني ميصورت گروهي انجام شده و برگزیده ميبه هایي کهدر طرح

 سهيالت ورود بهتدر اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد. همچنين برای استفاده از آنان  استفاده نمایند که ميزان مشارکت

درصد نمره  90 زمون برگزیدگان فقط با شرکت در آزمون و کسبآدون های پذیرش ببر اساس آیين نامههای تحصيلي دوره

دون . پذیرش بباشدميدرصد  50سهم مشارکت برای هر فرد  وپذیرش برای کارشناسي و کارشناسي ارشد انجام مي شود 

تقاضي ورود به است که مامتيازی  100امتياز از  3آزمون در دوره دکتری نيز برای برگزیدگان وجود ندارد و برگزیده شدن معادل 

 .دکتری باید داشته باشد

 در بخش مراتب جهت اطالع در پاسخگویي به مراجعه کنندگان ، تصحيح راهنمای شرکت در جشنواره و قراردادن آیين نامه ها

 مربوطه در سایت اعالم مي گردد.  

ايند. برگزاري مراسم به دبيرخانه جشنواره مراجعه نمرسالي خود حداکثر تا سه ماه پس از اکنندگان بايد براي دريافت مدارک شرکت -5

 عهالالده بالالديهي اسالالت پالالس از مهلالالت تعيالالين شالالده، دبيرخانالاله هيچگونالاله مسالالعوليتي را در مالالورد عالالودت مالالدارک ارسالالالي به

 نخواهد داشت.

کارشناسالي  ورسي هزينه ثبت نام به منظور پوشش دهي بخشي از هزينه هاي علمي و اجرايي جشنواره بوده و صرف نظر از نتيجه بر -6

  بود.قابل استرداد نخواهد به هيچ عنوان طرح، 

 :مدارك مورد نياز
هالاي علمالي، رزومه مجالري طالرح باله همالراه مقالاالت، جالوايز، گالزارششامل  پيوست طرحعلمي  و مستنداتمدارک ارسال الكترونيكي ال 

 فيلم و ساير موارد مشابه  ها، نمونه ساخته شده، عكس وها، نقشهقراردادهاي پژوهشي و صنعتي، تأييديه

 .نالین مي باشدآالکترونيکي و های خوارزمي بصورت از طریق سامانه جشنوارههزینه ثبت نام پرداخت  -د     

 

راد، سازمان زرگراه آزادگان )مسير جنوب(، بعد از پل فتح ، احمد آباد مستوفي ، کوی افسران، خيابان احسانيب - هرانت :نشاني

 مي و صنعتي ایرانهای علپژوهش

   3313193685کدپستي   33535-111صندوق پستي 

 بيرخانه جشنواره جوان خوارزميد -ناوری ها و مسابقات علمي و فاداره کل امور جشنواره

  56276321، 56276038، 56276345و دورنگار :  تلفن 

   www.khwarizmi.irرساني و ثبت نام الكترونيكي:  پايگاه اطالع 

 Javan@khwarizmi.irالكترونيكي:  نشاني 
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 «هامفاهيم واژه »
  باشند. ،نامه تحصيلي ارايه دهنده طرحشود که پايانهايي گفته ميبه طرح: هاي دانشجوييطرح -1

  هايي که دانشجويي نيستند.طرح: هاي آزادطرح -2

 کشور موزش عاليکارداني مراکز آ ي دوره هايطرحهاي دانشجويطرح هاي دوره کارداني: -3

اد درک نالويني از طراحي شده بالراي ايجالپژوهش عبارت است از  :(Fundamental Research) بنيادي هايپژوهشها و طرح -4

د از امتيالاز داخلالي و خالارجي باشال در نشالريات معتبالر علماليت چاپ شده مقاالداراي  که بنيادي پژوهشيندهاي اساسي و اصلي. ااصول و فر

 خواهد بود.  باالتري برخوردار

 شود.راحي ميطناوري جديد فکه براي ايجاد  پژوهشيعبارت است از : (Applied Research) کاربردي هايپژوهشطرح ها و  -5

 اشد.بدار نيز داراي تاييديه همچنين از مراجع صالحيت ،کاربردي بايد داراي سفارش بوده و نتايج آن قابل اجرا باشد پژوهش

هايي که منجر به تكميل يا گسترش فرايند يا محصول صنعتي شالده پژوهش: (Developed  Research)اي هاي توسعهپژوهش -6

 شود. ها و تحقيقات قبلي با افزايش کارآيي يا فرآيند توليد بهينه ارتقا داده ميها، فعاليتو يا به توليد انبوه رسيده باشد. در اين پژوهش

 :(Invention) اختراع -7

عبارت  :(Innovation) نوآوری -8

 

 ابع معتبر داخلي و خارجي منتشالر و يالاو نتايج حاصل در من است انجام شده به پايان رسيده پژوهشکه است اي مرحله :9 

 به صورت اختراع ثبت شده باشد.

سازي بالراي سالاخت سازي به اجرا درآمده و نتايج حاصل از نمونهکه پس از پايان مرحله نمونهست اي امرحله :مرحله نيمه صنعتي -10

 توليد انبوه به کار گرفته شود. برايتعداد محدودي از محصول به منظور کسب اطالعات الزم 

 شود.صورت انبوه و با کاربرد گسترده توليد ميدر اين مرحله محصول به :مرحله توليد انبوه -11

 .ستابا مجري همكاري داشته  طرح با تامين تمام يا بخشي از امكانات اجراييست که واحدي حقوقي ا :ارگان همکار -12

  :مجری -13

در صاللي طالرح مجري ا که ،مي شود حقيقي ک از طرف موسسه يا نهادي به دبيرخانه جشنواره خوارزمي معرفي ستي افرد :نماینده -14

 ل برقراري ارتباط با دبيرخانه است.عوجشنواره مسمراسم تا پايان برگزاري  ،. نمايندهاست بودهمؤسسه خود 

 .               اندداشتهري با مجري همكا طرحطور مستقيم در اجراي افرادي هستند که بهفرد يا : همکاران اصلي -15

 نمايد. مي و اجراي طرح پژوهشو هر نهادي که براساس سفارش آن، مجري اقدام به  ، مؤسسهرکتش :دهندهسفارش -16

  :مالکيت طرح -17

 تامين کرده است.شخصا ايي طرح را ها و امكانات اجرشخصيت حقيقي است که مجري طرح بوده و هزينهبعنوان يک   -1-17

 ها و امكانات اجرايي طرح را تامين کرده است. هزينه شخصيت حقوقي شرکت، مؤسسه و يا ...  بوده که -2-17

 ي امتيازات آنان خواهد بود. کنندهمابين، تعيينخصيت حقيقي و حقوقي است و قرارداد فيمشترک، ش -3-17
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 « رحهای مرتبط با طهای تخصصي و گرایشگروه »
 

  برق و کامپيوتر:
پزشكي ال بيوالكتريالک ال برات ال مهندسيمخا الهاي هوشمند روباتيک و سيستمو ابزار دقيق ال  هاي کنترلبرق و الكترونيک ال قدرت ال سيستم

 اي و ...تجارت الكترونيک چندرسانه
  :  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

امنيالت و   الاي( رسالانهفنالاوري اطالعالات )شالبكه هالاي کالامپيوتري و چند  الکامپيوتر )سخت افزار و نرم افزار(  المخابرات )ميدان و سيستم( 
 ماهواره  الرمزنگاري 

  :هوافضا 
 هاي پيشرانه سيستم الها ندهپرتاب کن الهاي هوافضايي سازه الديناميک پرواز  الاي ، فضايي و ماهوارههاي هواييفناوري

  مکانيك:
هالا ال تاسيسالات ي ال تاسيسات حرارتالي و نيروگاهزارسازابزار ال صنايع خودرو ال ابطراحي جامدات ال حرارت و سياالت ال ساخت و توليد ال ماشين

گيري ال موتورهاي احتراق داخلي ال انرژي ال بيومكانيک ال کنترل ال کنتالرل موقعيالت ال هاي اندازهآبرساني و فاضالب ال تهويه و تبريد ال دستگاه
 تجهيزات زميني و ...  ال ديناميک سازه ال کنترل حرارتي الها عايق

 

  :های شيميایيفناوری
و پوست ال چسب و رنگ ال محيط زيست ال صالنايع غاليايي و  معدني و آناليز ال گاز ال نفت ال نساجي ال چرم االيش ال پتروشيمي ال پليمر ال صنايعپ

 دارويي و ...
 : های نوو انرژی متالورژی ،مواد

د ال دن فلزات ال فوالدسازي ال خواص مالواداگري ال سراميک ال شكلتوليدات فلزات غيرآهني ال متالورژي صنعتي ال متالورژي استخراجي ال ريخته
 هاي نو و .... انرژيال ها عايقال  مواد کامپوزيتي ال فتوولتائيکهاي سازهال متالورژي پودر 

  عمران:
ترابالري ال عمالران روسالتايي ال مكانيالک خالاک و  و   سازي ال راه اختمانکاربردي ال س سازي ال طراحيبرداري ال فتوگرامتري ال پلال نقشه آب
 هاي هيدروليكي و ... هاي دريايي ال سازهي ال سازه ال زلزله ال سازهسازپي

 صنایع و مدیریت فناوری: مهندسي 
ال مالديريت مهندسالي ها ال مريزي و تحليالل سيسالتصنعتي ال فناوري صنعتي ال برنامالهوليد صنعتي ال ايمنيتال ها ريزي و تحليل سيستمبرنامه
 نتقال فناوري و ...اال رنامه ريزي استراتژيک باستراتژيک ال مديريت فناوري ال ريزي برنامه
   پایه:علوم

 .. شناسي ال ژئوفيزيک ال هواشناسي و .شناسي ال ژنتيک ال جانورشناسي ال گياهشناسي ال زيسترياضي ال فيزيک ال شيمي ال زمين
  پایه پزشکي:علوم زیست فناوری و 

 و مولكولي ال  مهندسي فرايندهاي زيستي و ... صنايع غيايي ال پزشكي و دارويي ال مهندسي ژنتيک ال علوم سلولي 
 محيط زیست: 

سوانح و  -غييرات آب، هوايي و اقليميت -حيط زيست و تنوع زيستيم -و انرژي محيط زيست -(GTS,RSهاي نوين زيست محيطي )فنآوري
 -(هاي صالوتايش و حاليف آالينالدههالاي نالوين در پالآوريآب و فاضالالب )فن -ريزي و آمالايش سالرزمينبرناماله -هاي زيست محيطاليبحران

  زيافتمديريت پسماند و با -يكروبيولوژيكي و ......(هاي فيزيكي، شيميايي و مآوريهاي خاک با استفاده از فنخاک)حيف آالينده
  کشاورزی و منابع طبيعي:

ال اعت ال دامپروري ال صنايع روسالتايي رت ال محيط زيست ال حفاظت خاک و آبخيزداري ال زشناسي و صنايع چوب ال شيالجنگل ال مرتع ال چوب
صالنايع  هاي کشاورزي الال ماشين اصالح نباتات ال خاکشناسي ال گياه پزشكي ال باغباني ال اقتصاد کشاورزي ال ترويج و آموزش کشاورزي ال آبياري

 شناسي و ... هاي کشاورزي ال حشرهوردهفرآ
 : و شهرسازی معماری
ماله ريالزي و برنا شهرسازي _معماري داخلي  _تكنولوژي معماري  _معماري منظر  _عماري انرژي و م _مديريت ساخت  _مرمت  _معماري 

  و ....  شهري
 هنر: 

 _وسالكي نمايش عر _کارگرداني  _تصويرسازي(ال هنرهاي نمايشي )بازيگري  _ارتباط تصويري  _مجسمه سازي  _تجسمي )نقاشي هنرهاي 
  و... موسيقي کالسيک يا جهاني( _ )موسيقي ايراني موسيقي  -عكاسي ادبيات نمايشي( ال _طراحي صحنه 

  :فناوری نانو
 هاي علمي مختلف.هاي مرتبط در گرايشکليه زمينه

  :مکاترونيك
کنتالرل  -(ECUنترل و مديريت اتوماتيالک مصالرف انالرژي )ک -توماسيون صنعتيا  -نترل و عيب يابيکارتعاشات و  -هاي صنعتيروبات -هوافضا مكانيک
هاي بالزار دقيالق و سالامانها -ودروهاي هايبريد و الكتريكيخ -ديريت و کنترل مصارف انرژي در ساختمانم -(ECUي هيدروپنوماتيک به کمک )هاسامانه
 نترلسامانه هاي ک -تجهيزات مهندسي پزشكي -گيرياندازه


