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KYA-R-۱۱-۰۱ 

 خوارزمی شرکت در جشنواره جوان شرایط عمومی
پایگـاه  و   www.khwarizmi.irجشـنواره  پایگاه اطـالع رسـانی  از طریق توانند می شرکت در جشنواره جوان خوارزمی متقاضیان -1

نسـبت  خـوارزمی  هاي جامع جشنواره در قسمت سامانه  http://www.irost.org/youngاطالع رسانی جشنواره جوان خوارزمی 
 .  کنندرا دریافت عبور خود کلمه و  شناسه کاربريو  کردهاقدام مشخصات فردي نام و ارائه به ثبت 

 صفحه کاربري خـود  وارد هاي خوارزمی،سامانه هاي جشنوارهدر قسمت  ،با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبورتواند میمتقاضی  -2
 خواهد داشت. وجودمکان ثبت طرح جدید ا و ،شده

 گیرند.ها مورد ارزیابی قرار نمیها و ایدههاي ارایه شده می بایست تکمیل شده باشند و نظریهطرح -3
 د.  نذیصالح باش فنی و مهندسی باید داراي نمونه ساخته شده و تاییدیه  از مراجع يارایه شده در زمینه طرح -4
 و نوآوري باشند.  اختراعاي، هاي بنیادي، کاربردي، توسعهمشمول یکی از تعاریف و مفاهیم طرح بایستمیها طرح تمام -5
الملل خوارزمی، حداکثر سن مجـري طـرح متقاضـی شـرکت در     هاي جوان و بینکنندگان در جشنوارهبه دلیل تفکیک سنی شرکت -6

تـا   1364مـاه سـال    فـروردین از اول مالك زمانی تعیـین سـن،    سال تمام تعیین گردیده است. و پنج جشنواره جوان خوارزمی سی
 باشد.می 1381مهرماه 

و  گیردنمیباشند، تسهیالت مربوط به برگزیدگان تعلق ینممجري طرح که داراي شرط سنی به همکاران و یا اساتید راهنما / مشاور  -7
  با ذکر نام تقدیر خواهد شد.   تنها در خبرنامه جشنواره از ایشان

           
 نمایند. به ثبت نام از طریق دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی در وزارت آموزش و پرورش اقدام بایستدانش آموزان می -8
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  :مهم تذکرات

 صـورت پستی بـه   يبر روي بستهطرح  عنوان نام و نام خانوادگی و نوشتن پست، از طریقنمونه ساخته شده طرح  در صورت ارسال -1
  واضح و خوانا ضروري است.

، در غیـر  مجري شرایط الزم براي این منظـور را فـراهم آورد  در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان گروه تخصصی به بازدید از طرح،  -3
 .قرار نخواهد گرفت هاي بعديشده مورد بررسی یهصورت طرح ارااین

تغییـر  و همکاران الزامی است. پس از پایان زمان فراخوان،  مالک/ نمایندهتعیین درصد مشارکت مجري/  امانهسدر تکمیل اطالعات  -4
 باشد. 100 برابر بامجموع درصدها  .پذیر نیستامکاناسامی همکاران و درصد همکاري آنان به هیچ وجه 

توانند از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان همکارانی می شوند،صورت گروهی انجام شده و برگزیده میهایی که بهطرح آن دسته از
در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد. همچنین براي استفاده از تسهیالت ورود به آنان  که میزان مشارکت کننداستفاده 

د نمره درص نودزمون برگزیدگان فقط با شرکت در آزمون و کسب آهاي پذیرش بدون بر اساس آیین نامههاي تحصیلی دوره
. پذیرش بدون آزمون استدرصد  پنجاهسهم مشارکت براي هر فرد  وشود رشناسی و کارشناسی ارشد انجام میپذیرش براي کا

امتیازي است که متقاضی ورود به  100امتیاز از  3برگزیده شدن معادل امتیاز  .دکتري براي برگزیدگان وجود ندارد يدر دوره
 .دکتري باید داشته باشددوره 

ردادن آیین نامه ها پاسخگویی به مراجعه کنندگان ، تصحیح راهنماي شرکت در جشنواره و قرا سایر اطالعات بعدي مربوط به
 .  شودمیاعالم  گاهوبدر  در بخش مربوط

 ري مراسمخود حداکثر تا سه ماه پس از برگزا طرح کنندگان براي دریافت مدارك ارسالیشرکتثبت نام الکترونیکی از طریق نشانی  -5
بـراي  گونـه مسـئولیتی را   مهلت تعیین شده، دبیرخانـه هـیچ  اتمام . بدیهی است پس از کنندبه دبیرخانه جشنواره مراجعه  جشنواره
 .گرفتعهده نخواهد مدارك ارسالی به دنبازگردان

ز نتیجه بررسی و کارشناسـی  هزینه ثبت نام به منظور پوشش دهی بخشی از هزینه هاي علمی و اجرایی جشنواره بوده و صرف نظر ا -6
   .شدنخواهد  تحت هیچ شرایطی بازگردانندهطرح، 

 
 :الزم براي شرکت در جشنواره جوان خوارزمیمدارك 

 به همـراه  پیوست طرحعلمی  و مستنداتمدارك ارسال الکترونیکی  وhttp:// khwarizmi.ir ثبت نام الکترونیکی از طریق نشانی -الف
ساخته شده، عکس و فیلم و سـایر مـوارد    يها، نمونهها، نقشهقراردادهاي پژوهشی و صنعتی، تأییدیهجوایز،  مقاالت،هاي علمی، گزارش
   .مشابه

شود و مراجعه حضوري به بانـک بـراي پرداخـت وجـه      از طریق سامانه  انجام می کییبه صورت الکترونپرداخت هزینه ثبت نام فقط  -ب     
در نظـر گرفتـه شـده    ) تومـان  دویست هزارریال ( 000/000/2ه ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی مبلغ هزیننام قابل قبول نیست. ثبت

 است.
 ارتباط با ما:

راد، سازمان بزرگراه آزادگان (مسیر جنوب)، بعد از پل فتح ، احمد آباد مستوفی ، کوي افسران، خیابان احسانی - هرانت :نشانی
 هاي علمی و صنعتی ایرانپژوهش

 دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی -ها و مسابقات علمی و فناوري اداره کل امور جشنواره
  56276321، 56276038، 56276345و دورنگار :  تلفن 

   3313193685کدپستی   33535-111صندوق پستی 
   www.khwarizmi.irرسانی و ثبت نام الکترونیکی:  پایگاه اطالع 

 Javan@khwarizmi.irنشانی الکترونیکی:  
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 حمرتبط با طرا هامفاهیم واژه

و یا هر طرحـی کـه در    نامه تحصیلی ارایه دهنده طرحپایان برگرفته از شود کههایی گفته میبه طرح :پژوهانشهاي دانطرح -1
 هاي کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري است.زمان تحصیل توسط دانشجو انجام شده است. شامل دوره

  ها و ... انجام شده است.توسط مجري در صنایع و یا شرکتهایی که طرح :فناورانهاي رحط -2
 با مجري همکاري دارد. طرح با تامین تمام یا بخشی از امکانات اجراییست که واحدي حقوقی ا :همکار سازمان -3
 عهده دارد.را به شخص حقیقی یا حقوقی است که طري قراردادي مشخص، هدایت و راهبري اجراي طرح :مجري  -4

مجـري   خوارزمی معرفی می شود، این فرد جوان از طرف موسسه یا نهادي به دبیرخانه جشنواره هست حقیقی کي افرد :نماینده  -5
 ل برقراري ارتباط با دبیرخانه است.ئوجشنواره مسمراسم تا پایان برگزاري اصلی طرح در مؤسسه خود است. نماینده 

 .                     دارندبا مجري همکاري  طرحطور مستقیم در اجراي فرادي هستند که بهافرد یا : همکاران اصلی -6
 کند. و اجراي طرح می پژوهشمجري اقدام به  هادي است که براساس سفارش خود بهو یا ن سازمان، شرکت :دهندهسفارش  -7
  :مالکیت طرح -8

 .کندمیها و امکانات اجرایی طرح را تامین هو هزین استشخصیت حقیقی است که مجري طرح عنوان یک هب  -1-8
 .  کندمیها و امکانات اجرایی طرح را تامین که هزینههر نهادي است شخصیت حقوقی شرکت، مؤسسه و یا  -2-8
 . ها استهریک از آني امتیازات کنندهمابین، تعیینمشترك، شخصیت حقیقی و حقوقی است و قرارداد فی -3-8

 
 مرتبط با طرح هامفاهیم واژه

طراحی شده براي ایجاد درك نوینی از اصـول   هايپژوهشعبارت است از  :(Fundamental Research) هاي بنیاديپژوهش -1
داخلی و خارجی باشد از امتیاز بـاالتري   در نشریات معتبر علمیت چاپ شده مقاالداراي  که بنیادي هايپژوهشیندهاي اساسی و اصلی. او فر

 برخوردار خواهد بود. 
کـاربردي بایـد داراي    پـژوهش  د.نشـو ناوري جدید طراحی مـی فکه براي ایجاد : (Applied Research) هاي کاربرديپژوهش -2

 دار نیز داراي تاییدیه باشد.همچنین از مراجع صالحیت .سفارش بوده و نتایج آن قابل اجرا باشد
که منجر بـه تکمیـل یـا گسـترش فراینـد یـا محصـول         هستند هاییپژوهش: (Developed  Research) ايتوسعه هايطرح -3

ها و تحقیقات قبلی با افزایش کارآیی یا فرآیند تولیـد بهینـه ارتقـا داده    ها، فعالیتد. در این پژوهشنصنعتی شده و یا به تولید انبوه رسیده باش
 شود.  می
است کھ براي اولین بار فرآینـد  يفکر فرد یا افراد ينتیجھ :)Invention( اختراع -4

كھ مشکلي را از علم و فناوري را برطـرف د نکناي خاص را ارائھ ميیا فرآورده
 .سازدمي

کـھ بـھ  اسـت ھرگونھ طرح مبتني بر علم و فناورياست عبارت  :)Innovation( نوآوري -5

 .دست مصرف کننده برسدھراي اولین بار بصورت محصول، فرایند و یا خدمت ب
و نتـایج حاصـل در منـابع معتبـر داخلـی و خـارجی        است انجام شده به پایان رسیده پژوهشکه است اي مرحله مرحله پژوهشی: -6 

 منتشر و یا به صورت اختراع ثبت شده باشد.
سازي بـراي سـاخت   و نتایج حاصل از نمونه انجام شده باشد سازيکه پس از پایان مرحله نمونهست اي امرحله :نیمه صنعتیمرحله  -7

 تولید انبوه به کار گرفته شود. برايتعداد محدودي از محصول به منظور کسب اطالعات الزم 
 شود.صورت انبوه و با کاربرد گسترده تولید میدر این مرحله محصول به :مرحله تولید انبوه -9
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  با طرحهاي مرتبط هاي تخصصی و گرایشگروه

   برق و کامپیوتر:
پزشکی ـ بیوالکتریـک ـ      مخابرات ـ مهندسی ـهاي هوشمند روباتیک و سیستمهاي کنترل و ابزار دقیق ـ برق و الکترونیک ـ قدرت ـ سیستم 

 هاي مرتبط.گرایشاي و تجارت الکترونیک چندرسانه
  :  (ICT)فناوري اطالعات و ارتباطات 

امنیـت و    ـاي)   فنـاوري اطالعـات (شـبکه هـاي کـامپیوتري و چندرسـانه        ـکامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)  ـ  مخابرات (میدان و سیستم)
 هاي مرتبط.گرایشو ماهواره  ـرمزنگاري 

   :هوافضا 
 هاي مرتبط.گرایشو نه هاي پیشراسیستم ـها پرتاب کننده ـهاي هوافضایی سازه ـدینامیک پرواز  ـاي ، فضایی و ماهوارههاي هواییفناوري

   مکانیک:
هـا ـ تاسیسـات     ابزار ـ صنایع خودرو ـ ابزارسازي ـ تاسیسات حرارتی و نیروگـاه طراحی جامدات ـ حرارت و سیاالت ـ ساخت و تولید ـ ماشین  

یک ـ کنترل ـ کنتـرل موقعیـت ـ        گیري ـ موتورهاي احتراق داخلی ـ انرژي ـ بیومکان   هاي اندازهآبرسانی و فاضالب ـ تهویه و تبرید ـ دستگاه  
 هاي مرتبط.گرایشو تجهیزات زمینی  ـ دینامیک سازه ـ کنترل حرارتی ـها عایق

   :هاي شیمیاییفناوري
و پوست ـ چسب و رنگ ـ محیط زیست ـ صـنایع غـذایی و     معدنی و آنالیز ـ گاز ـ نفت ـ نساجی ـ چرم     پاالیش ـ پتروشیمی ـ پلیمر ـ صنایع   

 هاي مرتبط.گرایشو دارویی 
 :  هاي نوو انرژي متالورژي ،مواد

دادن فلزات ـ فوالدسازي ـ خواص مـواد ـ    گري ـ سرامیک ـ شکلتولیدات فلزات غیرآهنی ـ متالورژي صنعتی ـ متالورژي استخراجی ـ ریخته  
 هاي مرتبط.ایشگرو هاي نو انرژيـ ها عایقـ  مواد کامپوزیتی ـ فتوولتائیکهاي سازهـ متالورژي پودر 

   عمران:
ترابـري ـ عمـران روسـتایی ـ مکانیـک خـاك و           و   سازي ـ راه   کاربردي ـ ساختمان  سازي ـ طراحی برداري ـ فتوگرامتري ـ پل  ـ نقشه  آب
 هاي مرتبط.گرایشو هاي هیدرولیکی هاي دریایی ـ سازهسازي ـ سازه ـ زلزله ـ سازهپی

 صنایع و مدیریت فناوري:  مهندسی 
ـ مـدیریت مهندسـی     هـا ـ    ریزي و تحلیـل سیسـتم  صنعتی ـ فناوري صنعتی ـ برنامه  ولید صنعتی ـ ایمنی تـ ها  ریزي و تحلیل سیستمبرنامه
 هاي مرتبط.گرایشو نتقال فناوري اـ ریزي استراتژیک برنامهاستراتژیک ـ مدیریت فناوري ـ ریزي برنامه
    پایه:علوم

هـاي  گـرایش و شناسـی ـ ژئوفیزیـک ـ هواشناسـی        شناسی ـ ژنتیک ـ جانورشناسی ـ گیاه   شناسی ـ زیست ینریاضی ـ فیزیک ـ شیمی ـ زم   
 مرتبط.

  پایه پزشکی:علوم زیست فناوري و 
 هاي مرتبط.گرایشو صنایع غذایی ـ پزشکی و دارویی ـ مهندسی ژنتیک ـ علوم سلولی و مولکولی ـ  مهندسی فرایندهاي زیستی 

 محیط زیست: 
سـوانح و   -تغییـرات آب، هـوایی و اقلیمـی    -محیط زیست و تنـوع زیسـتی   -و انرژي محیط زیست -)GTS,RSهاي نوین زیست محیطی (آوريفن

خاك(حـذف   -)هـاي صـوت  هاي نوین در پایش و حذف آالینـده آوريآب و فاضالب (فن -ریزي و آمایش سرزمینبرنامه -هاي زیست محیطیبحران
 هاي مرتبط.و گرایش مدیریت پسماند و بازیافت -هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و ......)آوريتفاده از فنهاي خاك با اسآالینده

  کشاورزي و منابع طبیعی:
ـ راعت ـ دامپروري ـ صنایع روسـتایی    شناسی و صنایع چوب ـ شیالت ـ محیط زیست ـ حفاظت خاك و آبخیزداري ـ زجنگل ـ مرتع ـ چوب  

هاي کشاورزي ـ صـنایع  ـ ماشین  نباتات ـ خاکشناسی ـ گیاه پزشکی ـ باغبانی ـ اقتصاد کشاورزي ـ ترویج و آموزش کشاورزي ـ آبیاري      اصالح 
 هاي مرتبط.گرایشو شناسی هاي کشاورزي ـ حشرهوردهفرآ

 : و شهرسازي معماري
و برنامـه ریـزي    شهرسازي _معماري داخلی  _وژي معماري تکنول _معماري منظر  _انرژي و معماري  _مدیریت ساخت  _مرمت  _معماري 

 هاي مرتبط.گرایشو  شهري
 هنر: 

 _نمایش عروسـکی   _کارگردانی  _تصویرسازي)ـ هنرهاي نمایشی (بازیگري  _ارتباط تصویري  _مجسمه سازي  _تجسمی (نقاشی هنرهاي 
هـاي  گـرایش و طراحـی صـنعتی    – موسیقی کالسـیک یـا جهـانی)    _ (موسیقی ایرانیموسیقی   -عکاسی ادبیات نمایشی) ـ _طراحی صحنه 

 مرتبط.
   :فناوري نانو
 هاي علمی مختلف.هاي مرتبط در گرایشکلیه زمینه

  :مکاترونیک
 کنتـرل  -)ECUکنترل و مدیریت اتوماتیـک مصـرف انـرژي (    -اتوماسیون صنعتی  -ارتعاشات و کنترل و عیب یابی -هاي صنعتیروبات -هوافضا مکانیک
هـاي  ابزار دقیـق و سـامانه   -خودروهاي هایبرید و الکتریکی -مدیریت و کنترل مصارف انرژي در ساختمان -)ECUهاي هیدروپنوماتیک به کمک (سامانه
 هاي مرتبط.گرایشو  سامانه هاي کنترل -تجهیزات مهندسی پزشکی -گیرياندازه


