
 

 

 به نام خدا

 راهنمای شرکت در 

 جشنواره بین المللي خوارزمي سومینو سي 

 5از  1 صفحه 

    
 

 
  
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
ايران    سازمان پژوهش های علمي و صنعتي   

                                                                                                                                                     

1 

 :توجه به نکات زير طي انجام ثبت نام و بارگذاری طرح ضروری است
به نشاني  جشنواره پايگاه اطالع رسانياز طريق  توانندمي خوارزميبین المللي شرکت در جشنواره ان متقاضی

www.khwarizmi.ir نام نسبت به ثبت  ه و مراجعه نمود جشنواره بین المللي خوارزمي -يبه سامانه جامع جشنواره بین المللي خوارزم

 کنند.را تعريف شناسه کاربری و کلمه عبور خود  و  کردهاقدام  و اطالعات طرح خود و ارائه مشخصات فردی

تنا پاينان های منن  را امکان ثبت طرح جديد، ويرايش اطالعات ) از طريق طرح، شناسه کاربری و کلمه عبورمتقاضي با استفاده از  -1

  زمان فراخوان دارد.

و  ابتکنارای، توسنعهطرح های کاربردی، های پژوهشهای بنیادی، پژوهشمشمول يکي از تعاريف و مفاهیم  بايستميها طرح متما -2

 نوآوری باشند. 

   گیرند.ها مورد ارزيابي قرار نميها و ايدهبايست به مرحله ساخت رسیده باشند و نظريهميارايه شده  هایطرح -3

  :مهم ذکراتت

 بايسنت مذکور مي معرفي نامه حقوقي الزامي است. لکیتطرح های با ما ارزيابينامه رسمي از سازمان مجری به منظور  ارائه معرفي -1

 شود.اسکن و به پیوست ساير مدارك ارسال 

 صورتپستي به  یبر روی بسته نام و نام خانوادگي و عنوان طرح  از طريق پست، نوشتن طرحنمونه ساخته شده  در صورت ارسال -2

 .شودبه دبیرخانه جشنواره ارسال  شهريور ماهحداکثر تا پايان  بايستمياين مدارك واضح و خوانا ضروری است.  

در غینر  مجری شرايط الزم برای اين منظور را فنراهم آورد،در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح،  -3

 .قرار نخواهد گرفت یهای بعدشده مورد بررسي يهصورت طرح ارااين

تغیینر پايان زمنان فراخنوان، و همکاران الزامي است. پس از  / نمايندهمشارکت مجریتعیین درصد پرسشنامه اطالعات در تکمیل  -4

 باشد. 111بايست برابر با مجموع درصدها ميکان پذير نیست. اماسامي همکاران و درصد همکاری آنان به هیچ وجه 

 کننداستفاده بنیاد ملي نخبگان توانند از تسهیالت شوند، همکاراني ميصورت گروهي انجام شده و برگزيده ميه بههايي کطرح آن دسته از

بر اساس آيین های تحصیلي استفاده از تسهیالت ورود به دورههمچنین  درصد باشد. چهل و پنجحداقل در اجرا آنان  که میزان مشارکت

پذيرش برای کارشناسي و کارشناسي ارشد  یدرصد نمره نوددگان فقط با شرکت در آزمون و کسب زمون برگزيآپذيرش بدون های نامه

. امتیاز کتری برای برگزيدگان وجود نداردد ی. پذيرش بدون آزمون در دورهاستدرصد  پنجاهسهم مشارکت برای هر فرد  و امکان پذير است

 .دکتری بايد داشته باشددوره متقاضي ورود به امتیازی است که  111امتیاز از  3برگزيده شدن معادل 

ردادن آيین نامه ها در بخش پاسخگويي به مراجعه کنندگان ، تصحیح راهنمای شرکت در جشنواره و قرا ساير اطالعات بعدی مربوط به

 شود.اعالم مي گاه جشنواره وبدر  مربوط

بنه دبیرخاننه جشننواره  جشنواره ماه پس از برگزاری مراسم خود حداکثر تا سهطرح کنندگان برای دريافت مدارك ارسالي شرکت -5

عهنده نخواهند مدارك ارسالي بهبرای بازگرداندن مهلت تعیین شده، دبیرخانه مسئولیتي را اتمام . بديهي است پس از کنند مراجعه

 .گرفت
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 :المللي خوارزميشرکت در جشنواره بین برای الزممدارك 
و ارسال الکترونیکي مدارك و مستندات علمي پیوست طرح بنه   www.khwarizmi.irرونیکي از طريق نشاني ثبت نام الکت -الف     

ساخته شده، عکس و فنیلم و سناير منوارد  یها، نمونهها، نقشههای علمي، قراردادهای پژوهشي و صنعتي، تايیديههمراه مقاالت، گزارش

 انجام مي شود. مشابه

بنرای پرداخنت وجنه مراجعه حضوری به بانن   .شوداز طريق  سامانه انجام ميبه صورت الکترونیکي و  فقطت نام هزينه ثبپرداخت  -ب     

-ها و طنرح، برای شرکت هزار تومان چهارصد) ريال میلیون چهارمبلغ برای اشخاص حقیقي هزينه ثبت نام  ثبت نام قابل قبول نیست. 

 درنظر گرفته شده است.هر طرح  به ازای  میلیون ريال )دو میلیون تومانمبلغ بیست  مرتبط با حوزه صنايع دفاعيهای 

 هزينه ثبت نام تحت هیچ شرايطي بازپرداخت نخواهد شد. -ج
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 بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب،، احمدآباد مستوفيجنوب ، مسیر بزرگراه آزادگان)تهران ن  :نشاني

 های علمي و صنعتي ايران ژوهشسازمان پ
 خوارزمي بین الملليجشنواره  دائمي دبیرخانه

  57267321، 57267135، 57267345: دبیرخانه مستقیم تلفن
 3353137547:کد پستي            33535-111: صندوق پستي   

 www.khwarizmi.ir:  و ثبت نام الکترونیکي پايگاه اطالع رساني
  Khwarizmi_intl@irost.irپست الکترونیکي: نشاني 

http://www.khwarizmi.ir/
mailto:Khwarizmi_intl@irost.ir
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 : ی مرتبط با طراحهامفاهیم واژه 
 .داردبا مجری همکاری  طرح با تامین تمام يا بخشي از امکانات اجراييست که واحدی حقوقي ا همکار: سازمان -1

   عهده دارد.به مشخص، هدايت و راهبری اجرای طرح را  یکه طي قرارداد است شخص حقیقي يا حقوقي مجری: -2

مجری اصنلي طنرح نه جشنواره خوارزمي معرفي مي شود. اين فرد حقیقي که از طرف موسسه يا نهادی به دبیرخا ستای فرد :نماينده -3

 .ل برقراری ارتباط با دبیرخانه استئوجشنواره مسراسم متا پايان برگزاری . نماينده در مؤسسه خود است

 .               دارندبا مجری همکاری  طرحطور مستقیم در اجرای افرادی هستند که بهفرد يا : همکاران اصلي -4

 .  کندميو اجرای طرح  پژوهشمجری اقدام به  فرد بهاساس سفارش  بر نهادی است که ياو  ، مؤسسهشرکت :دهندهسفارش -5

  :مالکیت طرح -7
 .کندميها و امکانات اجرايي طرح را تامین و هزينه استشخصیت حقیقي فردی است که مجری طرح   -1-7

 .  کندميها و امکانات اجرايي طرح را تامین که هزينههر نهادی است شخصیت حقوقي شرکت، مؤسسه و يا  -2-7

  هاست.هر ي  از آنامتیازات سهم ی کنندهمابین، تعیینارداد فيمشترك، شخصیت حقیقي و حقوقي است و قر -3-7

 
  :های مرتبط با طرحمفاهیم واژه

ينندهای اطراحي شده برای ايجاد درك نويني از اصول و فر هایپژوهشعبارت است از  :(Basic Research) بنیادی هایپژوهش -1

داخلي و خارجي باشند از امتیناز  در نشريات معتبر علميت چا  شده مقاالدارای  که بنیادی هایپژوهش. علمي در مرزهای دانش اساسي و

 باالتری برخوردار خواهد بود. 

کناربردی بايند  پنژوهش د.نشوناوری جديد طراحي ميفکه برای ايجاد  پژوهشي: (Applied Research) کاربردی هایپژوهش -2

 دار نیز دارای تايیديه باشد.نین از مراجع صالحیتهمچ .دارای سفارش بوده و نتايج آن قابل اجرا باشد

که منجر به تکمیل يا گسنترش فراينند ينا محصنول  هستند هاييپژوهش : (Development  Research)ای های توسعهطرح -3

يا فرآيند تولید بهینه ارتقنا داده ها و تحقیقات قبلي با افزايش کارآيي ها، فعالیتد. در اين پژوهشنصنعتي شده و يا به تولید انبوه رسیده باش

 شود. مي

دسنت ه هرگونه طرح مبتني بر علم و فناوری که به صورت محصول، فرايند و يا خدمت بنرای اولنین بنار بن : (Innovation)نوآوری -4

 مصرف کننده برسد. 

از  مشنکلي نند کنهکنای خاص را ارائه مياست که برای اولین بار فرآيند يا فرآورده یفکر فرد يا افراد ینتیجه:  (Invention)اختراع -5

   سازد. علم، صنعت و فناوری برطرف مي

و قابنل  شده باشدبندی ه جشنواره طبقهنتايج آن در زمان ارايه بباشند که ها مياز طرح ایدسته :مرتبط با صنايع دفاعيهای طرحن  7

 .هستند نظامي ها دارای ماهیت دفاعي وينگونه طرح. ادنباشانتشار به عموم 

مننابع معتبنر داخلني و گزارشنات و و نتنايج حاصنل در  اسنت انجام شده به پايان رسیده پژوهشکه است ای مرحله :پژوهشيمرحله  -6

 خارجي منتشر و يا به صورت اختراع ثبت شده باشد.

و نتايج حاصل از نمونه سنازی بنرای سناخت  انجام شده باشدسازی پايان مرحله نمونهکه پس از ست ای امرحله :مرحله نیمه صنعتي -5

 تولید انبوه به کار گرفته شود. برایتعداد محدودی از محصول به منظور کسب اطالعات الزم 

 شود.صورت انبوه و با کاربرد گسترده تولید ميدر اين مرحله محصول به :مرحله تولید انبوه -9
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 :حهای مرتبط با طرتخصصي و گرايش هایگروه
 برق و کامپیوتر:

هنای گنرايشسناير و  ارتباطنات -های هوشنمند سیستم ن  روباتیابزار دقیق ن  ن کنترل ن مهندسي پزشکيالکترونی  ن قدرت ن  -مخابرات
 مرتبط.
 

 :و علوم پايه پزشکي زيست فناوری
 های مرتبط.ساير گرايشو وم سلولي و مولکولي ن  مهندسي فرايندهای زيستي صنايع غذايي ن پزشکي و دارويي ن مهندسي ژنتی  ن عل

 
 :محیط زيست

 -تغیینرات آب و هنوايي و اقلیمني -محیط زيست و تننوع زيسنتي -محیط زيست و انرژی –  GISو RS های نوين زيست محیطي)فناوری
روش هنای ننوين  -ايش و حذف آالينده هنای آب، هنوا و صنوتآب و فاضالب ) فناوری های نوين در پ –های زيست محیطيسوانح و بحران

از فناوری های فیزيکني و شنیمیايي و  هخاك )حذف آالينده های خاك با استفاد -کنترل آلودگي هوا، ريزگردها و کنترل آالينده های صوت 
 .مديريت پسماند و بازيافت -میکروبیولوژيکي و.... 

 
 شیمیايي: های فناوری

سناير و و پوست ن چسب و رنگ ن صنايع غذايي و دارويني  معدني و آنالیز ن گاز ن نفت ن نساجي ن چرم شیمي ن پلیمر ن صنايعپااليش ن پترو
 های مرتبط.گرايش
 

 صنايع و مديريت فناوری: مهندسي 
مديريت فنناوری  -ريت مهندسيمدي -هافرآيندمهندسي  –ايمني صنعتي  -صنعتي فناوری –تولید صنعتي  –ها فرآيندبرنامه ريزی و تحلیل 

 های مرتبط.ساير گرايشو  برنامه ريزی و آمايش سرزمین -مديريت صنعتي –ريزی استراتژي  برنامه –
 

 :مرتبط با صنايع دفاعيطرح های 
منواد،  –ری مهندسي صننايع و منديريت فنناو –زيست فناوری  –علوم پايه  -شیمیايي هایفناوری –فضا هواو -مکانی  –برق و الکترونی  
 های مرتبط.ساير گرايشکشاورزی و منابع طبیعي و  -عمران -های نومتالورژی و انرژی

 
 پايه: علوم

هنای ساير گرايشو شناسي ن ژئوفیزي  ن هواشناسي شناسي ن ژنتی  ن جانورشناسي ن گیاهشناسي ن زيسترياضي ن فیزي  ن شیمي ن زمین
 مرتبط.
 

 عمران:
سازی ن راه و ترابنری ن عمنران روسنتايي ن مکانین  خناك و سازی ن طراحي کاربردی ن ساختمانن فتوگرامتری ن پلبرداری ن نقشهب آ 
 های مرتبط.ساير گرايشو های هیدرولیکي های دريايي ن سازهسازه ن زلزله ن سازه  -سازیپي
 

 فناوری اطالعات: مهندسي نرم افزار و 
 امنیت و رمزنگاری -ای های کامپیوتری و چند رسانهشبکهناوری اطالعات )ف -سخت افزار و نرم افزار )کامپیوتر -مخابرات )میدان و سیستم 

 های مرتبط.ساير گرايشو 
 

 :فناوری نانو
 های مرتبط.ساير گرايشنانو محاسبات و  -نانو بیو –نانو شیمي  -نانو مکانی  -نانو فیزي  -نانو مواد -نانو الکترونی  

 
   نابع طبیعي:کشاورزی و م

شناسي و صنايع چوب ن شیالت ن محیط زيست ن حفاظت خاك و آبخیزداری ن زراعت ن دامپروری ن صنايع روستايي ن جنگل ن مرتع ن چوب
های کشناورزی ن اصالح نباتات ن خاکشناسي ن گیاه پزشکي ن باغباني ن اقتصاد کشاورزی ن ترويج و آموزش کشاورزی ن آبیناری ن ماشنین

 های مرتبط.ساير گرايششناسي و های کشاورزی ن حشرهفراورده صنايع
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 مکانی :

ها ن تاسیسنات ابزار ن صنايع خودرو ن ابزارسازی ن تاسیسات حرارتي و نیروگاهطراحي جامدات ن حرارت و سیاالت ن ساخت و تولید ن ماشین
موتورهای احتراق داخلي ن انرژی ن بیومکانی  ن کنترل ن کنتنرل موقعینت ن  گیری نهای اندازهآبرساني و فاضالب ن تهويه و تبريد ن دستگاه

 های مرتبط.ساير گرايشتجهیزات زمیني و  ن دينامی  سازه ن کنترل حرارتي نها عايق
 
 : انرژی های نو ،متالورژی و مواد

دادن فلزات ن فوالدسازی ن خواص مواد ن امی  ن شکلگری ن سرتولیدات فلزات غیرآهني ن متالورژی صنعتي ن متالورژی استخراجي ن ريخته
 های مرتبط.ساير گرايشو فتوولتائی  های سازهها ن عايق -های نون مواد کامپوزيتي، انرژی متالورژی پودر

 
 هنر: 

 -عروسنکي نمنايش -کنارگرداني -هنرهنای نمايشني )بنازيگری –تصويرسازی   -ارتباط تصويری -مجسمه سازی -هنرهای تجسمي) نقاشي
 .موسیقي کالسی  يا جهاني  -موسیقي )موسیقي ايراني -ادبیات نمايشي  -طراحي صحنه

 
 :معماری و شهر سازی

شهرسنازی و برنامنه رينزی  –معمناری داخلني  -تکنولنوژی معمناری -معماری منظر -انرژی و معماری -مديريت ساخت -مرمت –اری معم
 های مرتبط.ساير گرايششهری و 

 
 هوافضا: 

 .های پیشرانهسیستم -هاپرتاب کننده -های هوافضاييسازه -دينامی  پرواز –های هوايي، فضايي و ماهواره ای ناوریف
 

 مکاترونی :
کنتنرل و منديريت اتوماتین  مصنرف اننرژی  -اتوماسنیون صننعتي  -ارتعاشات و کنترل و عیب ينابي -های صنعتيروبات -مکانی  هوافضا

(ECU - هیدروپنوماتی  به کم  ) هایکنترل سامانهECU - خودروهنای هايبريند و  -منديريت و کنتنرل مصنارف اننرژی در سناختمان
 .سامانه های کنترل -تجهیزات مهندسي پزشکي -گیریهای اندازهابزار دقیق و سامانه -الکتريکي

 
 :طرح موفق در تولید ملي
گردد اند، دعوت ميای قبل که موفق به تولید محصول در مقیاس صنعتي شدههالمللي و جوان خوارزمي دورههای بین از برگزيدگان جشنواره
 ی ثبت نام و دريافت پرسشنامه با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمايند.برای اطالع از نحوه

 


