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KYA-R-11-01 

 خوارزمي شرکت در جشنواره جوان شرايط عمومي
پايگالاه و   www.khwarizmi.irجشالنواره پايگاه اطالع  رسالانياز طريق توانند مي شرکت در جشنواره جوان خوارزمي متقاضيان -1

نسالتت خالوارزمي های جامع جشنواره در قسمت سامانه  http://www.irost.org/youngاطع  رساني جشنواره جوان خوارزمي 

 .  کنندرا دريافت عتور خود کلمه و  شناسه کاربریو  کردهاقدام مشخصات فردی نام و ارائه به ثتت 

 صفحه کاربری خالود وارد های خوارزمي،سامانه های جشنوارهدر قسمت  ،با استفاده از شناسه کاربری و کلمه عتورتواند ميمتقاضي  -2

 خواهد داشت. وجودمكان ثتت طرح جديد ا و ،شده

در فراينالد اجرايالي و يالا دسالتاوردهای طالرح  مگالر، کرده باشالدشرکت های قتل جشنواره در دوره نتايددر اين دوره شده  يهطرح ارا -3

 ي اعمال شده باشد.اساس اتتغيير

 د. نندسي بايد دارای نمونه ساخته شده و تاييديه  از مراجع ذيصعح باشفني و مه یارايه شده در زمينه طرح -4

 و نوآوری باشند.  اخترا ای، های بنيادی، کاربردی، توسعهمشمول يكي از تعاريف و مفاهيم طرح بايستميها طرح تمام -5

سن مجالری طالرح متقاضالي شالرکت در الملل خوارزمي، حداکثر های جوان و بينکنندگان در جشنوارهبه دليل تفكيک سني شرکت -6

تالا  1363مالاه سالال  فالرورديناز اول معک زماني تعيالين سالن،  سال تمام تعيين گرديده است. و پنج جشنواره جوان خوارزمي سي

 باشد.مي 1331مهرماه 

و  گيردنميان تعلق باشند، تسهيعت مربوط به برگزيدگينممجری طرح که دارای شرط سني به همكاران و يا اساتيد راهنما / مشاور  -7

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

        

 نمايند. به ثتت نام از طريق دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي در وزارت آموزش و پرورش اقدام بايستدانش آموزان مي -3
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.khwarizmi.ir/
http://www.irost.org/young


     
 
 
 
 

 و فنّاوری                                                                                                 وزارت علوم، تحقيقات
 سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران

 بيست و يكمينراهنمای شرکت در 
 خوارزميجشنواره جوان 
 4از  2صفحه 

 

     

 

  :مهم تذکرات
 صالورتپستي باله  یبر روی بستهطرح  نام و نام خانوادگي و عنوان نوشتن پست، از طريقخته شده طرح نمونه سا در صورت ارسال -1

  واضح و خوانا ضروری است.

، در غيالر مجری شرايط الزم برای اين منظالور را فالراهم آورددر صورت نياز و تشخيص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح،  -3

 .قرار نخواهد گرفت های بعدیررسيشده مورد ب يهصورت طرح ارااين

تغييالر و همكاران الزامي است. پس از پايان زمان فراخالوان،  مالک/ نمايندهتعيين درصد مشارکت مجری/  سامانهدر تكميل اطععات  -4

 باشد. 111 برابر بامجمو  درصدها  .پذير نيستامكاناسامي همكاران و درصد همكاری آنان به هيچ وجه 

که  کنندتوانند از تسهيعت بنياد ملي نختگان استفاده شوند، همكاراني ميصورت گروهي انجام شده و برگزيده ميهايي که بهطرح آن دسته از

بر اساس آيين های تحصيلي در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد. همچنين برای استفاده از تسهيعت ورود به دورهآنان  ميزان مشارکت

رشناسي و کارشناسي ارشد انجام درصد نمره پذيرش برای کا نودزمون برگزيدگان فقط با شرکت در آزمون و کسب آ های پذيرش بدوننامه

برگزيده امتياز  .دکتری برای برگزيدگان وجود ندارد ی. پذيرش بدون آزمون در دورهاستدرصد  پنجاهسهم مشارکت برای هر فرد  وشود مي

 .دکتری بايد داشته باشددوره است که متقاضي ورود به  امتيازی 111امتياز از  3شدن معادل 

 ردادن آيين نامه ها در بخش مربوطپاسخگويي به مراجعه کنندگان ، تصحيح راهنمای شرکت در جشنواره و قرا ساير اطععات بعدی مربوط به

 .  شودمياععم  گاهوبدر 

 خود حداکثر تا سه ماه پس از برگزاری مراسم طرح ت مدارک ارساليکنندگان برای دريافشرکتثتت نام الكترونيكي از طريق نشاني  -5

بالرای گوناله مساللوليتي را مهلت تعيين شده، دبيرخاناله هاليچاتمام . بديهي است پس از کنندبه دبيرخانه جشنواره مراجعه  جشنواره

 .گرفتعهده نخواهد مدارک ارسالي به دنبازگردان

از هزينه های علمي و اجرايي جشنواره بوده و صرف نظر از نتيجه بررسي و کارشناسالي هزينه ثتت نام به منظور پوشش دهي بخشي  -6

   .شدنخواهد  تحت هيچ شرايطي بازگردانندهطرح، 
 

 :الزم برای شرکت در جشنواره جوان خوارزميمدارک 
 به همالراه پيوست طرحعلمي  داتو مستنمدارک ارسال الكترونيكي  وhttp:// khwarizmi.ir ثتت نام الكترونيكي از طريق نشاني -الف

ساخته شده، عكس و فيلم و سالاير مالوارد  یها، نمونهها، نقشهقراردادهای پژوهشي و صنعتي، تأييديهمقاالت، جوايز، های علمي، گزارش

   .مشابه

بانالک بالرای پرداخالت وجاله   شود و مراجعه حضالوری بالهاز طريق سامانه  انجام مي كييبه صورت الكترونپرداخت هزينه ثتت نام فقط  -ب     

در نظالر گرفتاله شالده ( تومالان دويست هزارريال ) 111/111/2هزينه ثتت نام در جشنواره جوان خوارزمي متلغ نام قابل قتول نيست. ثتت

 است.

 ارتتاط با ما:
های علمي راد، سازمان پژوهشان احسانيبزرگراه آزادگان )مسير جنوب(، بعد از پل فتح ، احمد آباد مستوفي ، کوی افسران، خياب - هرانت :نشاني

 و صنعتي ايران

 دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي -ها و مسابقات علمي و فناوری اداره کل امور جشنواره

  56276321، 56276133، 56276345و دورنگار :  تلفن 

   3313113635کدپستي   33535-111صندوق پستي 

   www.khwarizmi.irرونيكي:  رساني و ثتت نام الكتپايگاه اطع  

 Javan@khwarizmi.irنشاني الكترونيكي:  
 حمرتتط با طرا هامفاهيم واژه
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و يا هر طرحي که در زمان  نامه تحصيلي ارايه دهنده طرحپايان برگرفته از شود کههايي گفته ميبه طرح :پژوهانشهای دانطرح -1

 های کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری است.تحصيل توسط دانشجو انجام شده است. شامل دوره
  ها و ... انجام شده است.توسط مجری در صنايع و يا شرکتهايي که طرح :فناورانهای طرح -2

 با مجری همكاری دارد. طرح با تامين تمام يا بخشي از امكانات اجراييست که واحدی حقوقي ا :همكار سازمان -3

 عهده دارد.است که طری قراردادی مشخص، هدايت و راهتری اجرای طرح را به شخص حقيقي يا حقوقي :مجری  -4

مجالری  خوارزمي معرفي مي شود، اين فالرد جوان از طرف موسسه يا نهادی به دبيرخانه جشنواره هست حقيقي کی افرد :نماينده  -5

 اری ارتتاط با دبيرخانه است.ل برقرلوجشنواره مسمراسم تا پايان برگزاری اصلي طرح در مؤسسه خود است. نماينده 

 .               دارندبا مجری همكاری  طرحطور مستقيم در اجرای افرادی هستند که بهفرد يا : همكاران اصلي -6

 کند. و اجرای طرح مي پژوهشمجری اقدام به  هادی است که براساس سفارش خود بهو يا ن سازمان، شرکت :دهندهسفارش  -7

  :مالكيت طرح -3
 .کندميها و امكانات اجرايي طرح را تامين و هزينه استشخصيت حقيقي است که مجری طرح عنوان يک هب  -1-8

 .  کندميها و امكانات اجرايي طرح را تامين که هزينههر نهادی است شخصيت حقوقي شرکت، مؤسسه و يا  -2-8

 . ها استهريک از آنی امتيازات ندهکنمابين، تعيينمشترک، شخصيت حقيقي و حقوقي است و قرارداد في -3-8
 

 مرتتط با طرح هامفاهيم واژه
طراحي شده برای ايجاد درک نالويني از اصالول و  هایپژوهشعتارت است از  :(Fundamental Research) های بنيادیپژوهش -1

داخلي و خارجي باشالد از امتيالاز بالاالتری  در نشريات معتتر علميت چا  شده مقاالدارای  که بنيادی هایپژوهشيندهای اساسي و اصلي. افر

 برخوردار خواهد بود. 

کاربردی بايد دارای سفارش  پژوهش د.نشوناوری جديد طراحي ميفکه برای ايجاد : (Applied Research) های کاربردیپژوهش -2

 دارای تاييديه باشد.دار نيز همچنين از مراجع صعحيت .بوده و نتايج آن قابل اجرا باشد

که منجر به تكميل يا گسترش فرايند يا محصالول صالنعتي  هستند هاييپژوهش: (Developed  Research) ایتوسعه هایطرح -3

 شود. ه ميها و تحقيقات قتلي با افزايش کارآيي يا فرآيند توليد بهينه ارتقا دادها، فعاليتد. در اين پژوهشنشده و يا به توليد انتوه رسيده باش

است که براي اولين باا  فرييدا   يفکر فرد يا افراد ينتيجه :(Invention) اخترا  -4

كه مشکلي  ا از علم و فداو ي  ا برطار    دکداي خاص  ا ا ائه مييا فريو ده

 .سازدمي

کاه باه  اسات هرگونه طرح مبتدي بر علم و فدااو ياست عتارت  :(Innovation) نوآوری -5

 .دست مصر  کدد ه برس هل، فرايد  و يا خ مت براي اولين با  بصو ت محصو

و نتايج حاصل در منابع معتتر داخلي و خارجي منتشر و  است انجام شده به پايان رسيده پژوهشکه است ای مرحله مرحله پژوهشي: -6 

 يا به صورت اخترا  ثتت شده باشد.

سازی برای ساخت تعداد و نتايج حاصل از نمونه انجام شده باشد سازیايان مرحله نمونهکه پس از پست ای امرحله :نيمه صنعتيمرحله  -7

 توليد انتوه به کار گرفته شود. برایمحدودی از محصول به منظور کسب اطععات الزم 

 شود.صورت انتوه و با کاربرد گسترده توليد ميدر اين مرحله محصول به :مرحله توليد انتوه -3
  های مرتتط با طرحخصصي و گرايشهای تگروه

 
  برق و کامپيوتر:

پزشكي ال بيوالكتريالک ال مخابرات ال مهندسي الهای هوشمند روباتيک و سيستمهای کنترل و ابزار دقيق ال برق و الكترونيک ال قدرت ال سيستم
 های مرتتط.گرايشای و تجارت الكترونيک چندرسانه
  :  (ICT)فناوری اطععات و ارتتاطات 
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امنيالت و   الای( فنالاوری اطععالات )شالتكه هالای کالامپيوتری و چندرسالانه  الکامپيوتر )سخت افزار و نرم افزار(  المخابرات )ميدان و سيستم( 

 های مرتتط.گرايشو ماهواره  الرمزنگاری 
  :هوافضا 
 های مرتتط.گرايشو های پيشرانه سيستم الها ندهپرتاب کن الهای هوافضايي سازه الديناميک پرواز  الای ، فضايي و ماهوارههای هواييفناوری
  مكانيک:

هالا ال تاسيسالات ابزار ال صنايع خودرو ال ابزارسازی ال تاسيسات حرارتالي و نيروگاهطراحي جامدات ال حرارت و سياالت ال ساخت و توليد ال ماشين
داخلي ال انرژی ال بيومكانيک ال کنترل ال کنتالرل موقعيالت ال  گيری ال موتورهای احتراقهای اندازهآبرساني و فاضعب ال تهويه و تتريد ال دستگاه

 های مرتتط.گرايشو تجهيزات زميني  ال ديناميک سازه ال کنترل حرارتي الها عايق
 

  :های شيمياييفناوری
ت ال صالنايع غالذايي و و پوست ال چسب و رنگ ال محيط زيس معدني و آناليز ال گاز ال نفت ال نساجي ال چرم پااليش ال پتروشيمي ال پليمر ال صنايع

 های مرتتط.گرايشو دارويي 
 : های نوو انرژی متالورژی ،مواد

دادن فلزات ال فوالدسازی ال خواص مالواد ال گری ال سراميک ال شكلتوليدات فلزات غيرآهني ال متالورژی صنعتي ال متالورژی استخراجي ال ريخته
 های مرتتط.گرايشو های نو انرژیال ها يقعاال  مواد کامپوزيتي ال فتوولتائيکهای سازهال متالورژی پودر 

  عمران:
ترابالری ال عمالران روسالتايي ال مكانيالک خالاک و  و   سازی ال راه کاربردی ال ساختمان سازی ال طراحيبرداری ال فتوگرامتری ال پلال نقشه آب
 های مرتتط.گرايشو های هيدروليكي های دريايي ال سازهسازی ال سازه ال زلزله ال سازهپي

 صنايع و مديريت فناوری:  مهندسي
ال مالديريت مهندسالي ها ال ريزی و تحليالل سيسالتمصنعتي ال فناوری صنعتي ال برنامالهوليد صنعتي ال ايمنيتال ها ريزی و تحليل سيستمبرنامه
 های مرتتط.گرايشو نتقال فناوری اال ريزی استراتژيک برنامهاستراتژيک ال مديريت فناوری ال ريزی برنامه
   پايه:علوم

هالای گرايشو شناسالي ال ژئوفيزيالک ال هواشناسالي شناسي ال ژنتيک ال جانورشناسي ال گياهشناسي ال زيسترياضي ال فيزيک ال شيمي ال زمين
 مرتتط.

  پايه پزشكي:علوم زيست فناوری و 
 های مرتتط.گرايشو صنايع غذايي ال پزشكي و دارويي ال مهندسي ژنتيک ال علوم سلولي و مولكولي ال  مهندسي فرايندهای زيستي 

 محيط زيست: 
سالوانح و  -تغييالرات آب، هالوايي و اقليمالي -محيط زيست و تنالو  زيسالتي -و انرژی محيط زيست -(GTS,RSهای نوين زيست محيطي )فنآوری
حالذف خاک) -(های صالوتهای نوين در پايش و حالذف آالينالدهآوریآب و فاضعب )فن -ريزی و آمايش سرزمينبرنامه -های زيست محيطيبحران
 های مرتتط.و گرايش مديريت پسماند و بازيافت -های فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و ......(آوریهای خاک با استفاده از فنآالينده

  کشاورزی و منابع طتيعي:
ال ال صنايع روسالتايي  راعت ال دامپروریشناسي و صنايع چوب ال شيعت ال محيط زيست ال حفاظت خاک و آبخيزداری ال زجنگل ال مرتع ال چوب

های کشاورزی ال صالنايع ال ماشين اصعح نتاتات ال خاکشناسي ال گياه پزشكي ال باغتاني ال اقتصاد کشاورزی ال ترويج و آموزش کشاورزی ال آبياری
 های مرتتط.گرايشو شناسي های کشاورزی ال حشرهوردهفرآ

 : و شهرسازی معماری
و برناماله ريالزی  شهرسازی _معماری داخلي  _تكنولوژی معماری  _معماری منظر  _اری انرژی و معم _مديريت ساخت  _مرمت  _معماری 
 های مرتتط.گرايشو  شهری
 هنر: 

 _نمايش عروسالكي  _کارگرداني  _تصويرسازی(ال هنرهای نمايشي )بازيگری  _ارتتاط تصويری  _مجسمه سازی  _تجسمي )نقاشي هنرهای 
 های مرتتط.گرايشو  موسيقي کعسيک يا جهاني( _ )موسيقي ايرانيموسيقي   -عكاسي ادبيات نمايشي( ال _طراحي صحنه 
  :فناوری نانو
 های علمي مختلف.های مرتتط در گرايشکليه زمينه
  :مكاترونيک
کنتالرل  -(ECUکنترل و مديريت اتوماتيالک مصالرف انالرژی ) -اتوماسيون صنعتي  -ارتعاشات و کنترل و عيب يابي -های صنعتيروبات -هوافضا مكانيک
های ابالزار دقيالق و سالامانه -خودروهای هايتريد و الكتريكي -مديريت و کنترل مصارف انرژی در ساختمان -(ECUهای هيدروپنوماتيک به کمک )سامانه
 های مرتتط.گرايشو  سامانه های کنترل -تجهيزات مهندسي پزشكي -گيریاندازه


