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 توجه به نکات زیر طي انجام ثبت نام و بارگذاری طرح ضروری است:

پايگاه و   www.irost.ir سازمان پايگاه اطالع رسانياز طريق توانند مي خوارزمي نوآوران و فناورانشرکت در جشنواره  متقاضيان -1

نسبت به خوارزمي هاي جامع جشنواره در قسمت سامانه http://irost.org/kitfزمي خوارنوآوران و فناوران اطالع رساني جشنواره 

 . کنندرا دريافت عبور خود کلمه و  شناسه کاربريو  کردهنام اقدام ثبت 

 ودصفحه کاربري خ  وارد هاي خوارزمي،سامانه هاي جشنوارهدر قسمت  ،با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبورتواند ميمتقاضي  -2

 خواهد داشت. وجودمكان ثبت طرح جديد ا و ،شده

ش ايان کک ر اس ت فق ا اراي ه  گيرن د.ها مورد ارزيابي قرار نميها و ايدهنظريهت تكميل شده باشند و سطرح هاي ارايه شده مي باي -3

 و تاليف کتاب مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. تمقاال

 اراي نمونه ساخته شده و تاييديه  از مراجع کيصالح باشد. فني و مهندسي بايد د يارايه شده در زمينه طرح -4

 جشنواره هاي خوارزمي طرح محور است بنابراين رزومه مورد بررسي قرار نمي گيرد. -5

  :مهم تذکرات
 ص ورتپستي ب ه  يبر روي بستهطرح  نام و نام خانوادگي و عنوان نوشتن پست، از طريقنمونه ساخته شده طرح  در صورت ارسال -1

  ح و خوانا ضروري است.واض

، در غي ر مجري شرايا الزم براي اين منظ ور را ف راهآ آورددر صورت نياز و تشخيص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح،  -3

 .قرار نخواهد گرفت هاي بعديشده مورد بررسي يهصورت طرح ارااين

تغییرر و همكاران الزامي است. پس از پايان زمان فراخوان،  دهمالك/ نماينتعيين درصد مشارکت مجري/  سامانهدر تكميل اطالعات  -4

 باشد. 100 برابر بامجموع درصدها  .پذیر نیستامکاناسامي همکاران و درصد همکاری آنان به هیچ وجه 

نخبگان توانند از تسهیالت بنیاد ملي شوند، همکاراني ميصورت گروهي انجام شده و برگزیده ميهایي که بهطرح آن دسته از

در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد. همچنین برای استفاده از تسهیالت ورود به آنان  که میزان مشارکت کننداستفاده 

درصد نمره پذیرش برای  نودبرگزیدگان فقط با شرکت در آزمون و کسب  مربوطهای بر اساس آیین نامههای تحصیلي دوره

پذیرش بدون آزمون برای  .استدرصد  پنجاهسهم مشارکت برای هر فرد  وشود رشناسي و کارشناسي ارشد انجام ميکا

 .است 100امتیاز از  3برگزیده شدن معادل امتیاز برای متقاضیان ورود به دوری دکتری  برگزیدگان وجود ندارد.

. ب ديهي اس ت کنن دمراجع ه  به دبيرخانه جشنوارهآخر اسفندماه خود حداکثر تا  طرح کنندگان براي دريافت مدارك ارساليشرکت -5

 .گرفتعهده نخواهد مدارك ارسالي به دنبراي بازگردانگونه مسئوليتي را مهلت تعيين شده، دبيرخانه هيچاتمام پس از 

هزينه ثبت نام به منظور پوشش دهي بخشي از هزينه هاي علمي و اجرايي جشنواره بوده و صرف نظر از نتيجه بررسي و کارشناس ي  -6

  .شدنخواهد  چ شرايطي بازگردانندهتحت هيطرح، 

خوارزمي نمي باشند. متقاضيان م ي توانن د ب راي  نوآوران و فناورانتمام طرح هاي مربوط به علوم انساني قابل پذيرش در جشنواره  -7

 فارابي مراجعه نمايند.جشنواره ارايه طرح در علوم انساني به دبيرخانه 

 :خوارزمي و فناوران نوآورانالزم برای شرکت در جشنواره مدارك 
 به هم راه پيوست طرحعلمي  و مستنداتمدارك ارسال الكترونيكي  وhttp://irost.org/kitf  ثبت نام الكترونيكي از طريق نشاني -الف

ساخته شده، عكس و فيلآ و س اير م وارد  ينمونه ها،ها، نقشهقراردادهاي پژوهشي و صنعتي، تأييديهمقاالت، جوايز، هاي علمي، گزارش

  .مشابه

شود و مراجعه حضوري به بان ك ب راي پرداخ ت وج ه  از طريق سامانه  انجام مي کيیبه صورت الکترونپرداخت هزينه ثبت نام فقا  -ب     

در نظ ر ( توم ان دويس ت ه زارريال ) 000/000/2خوارزمي مبلغ  نوآوران و فناورانهزينه ثبت نام در جشنواره نام قابل قبول نيست. ثبت

 گرفته شده است.

http://www.irost.ir/
http://irost.org/kitfو
http://irost.org/kitfو
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 :های مرتبط با طراح مفاهیم واژه

 طرح با مجري همكاري دارد.با تامين تمام يا بخشي از امكانات اجرايي ست که واحدي حقوقي ا سازمان همكار: -1

 شخص حقيقي يا حقوقي است که طي قراردادي مشخص، هدايت و راهبري اجراي طرح را به عهده دارد.   مجري: -2

ست حقيقي که از طرف موسسه يا نهادي به دبيرخانه جشنواره خوارزمي معرفي مي شود. اين فرد مجري اصلي ط رح در ي افرد :هنمايند -3

ل برقراري ارتباط با دبيرخانه است. الزم به ککر اس ت نماين ده م ي بايس ت ئوجشنواره مسمراسآ تا پايان برگزاري مؤسسه خود است. نماينده 

 امضاي باالترين مقام آن سازمان يا شرکت در زمان تكميل اطالعات به دبيرخانه ارايه نمايد. معرفي نامه خود را با

 .               دارندطور مستقيآ در اجراي طرح با مجري مشارکت افرادي هستند که بهفرد يا : همكاران اصلي -4

 کند. به مجري اقدام به اجراي طرح ميو يا نهادي است که بر اساس سفارش فرد  ، مؤسسهشرکت :دهندهسفارش -5

  :مالكيت طرح -6

 کند.ها و امكانات اجرايي طرح را تامين ميشخصيت حقيقي فردي است که مجري طرح است و هزينه  -1-6

 کند. ها و امكانات اجرايي طرح را تامين ميشخصيت حقوقي شرکت، مؤسسه و يا هر نهادي است که هزينه -2-6

 هاست. ي سهآ امتيازات هر يك از آنکنندهمابين، تعيينخصيت حقيقي و حقوقي است و قرارداد فيمشترك، ش -3-6
  :های مرتبط با طرحمفاهیم واژه

طراحي شده براي ايجاد درك ن ويني از اص ول و هاي پژوهش: عبارت است از (Fundamental Research) بنيادي هايپژوهش -1

داخلي و خ ارجي باش د در نشريات معتبر علمي ت چاپ شده داراي مقاالکه  بنيادي هايپژوهشزهاي دانش. يندهاي اساسي و علمي در مرافر

 از امتياز باالتري برخوردار خواهد بود. 

ک اربردي باي د  پ ژوهش ش وند.که براي ايجاد فناوري جديد طراح ي مي پژوهشي: (Applied Research) کاربردي هايپژوهش -2

 دار نيز داراي تاييديه باشد.ه و نتايج آن قابل اجرا باشد. همچنين از مراجع صالحيتداراي سفارش بود

هايي هستند که منجر به تكمي ل ي ا گس ترش فراين د ي ا محص ول پژوهش :(Development  Research)اي هاي توسعهطرح -3

تحقيقات قبلي با افزايش کارآيي يا فرآيند تولي د بهين ه ارتق ا داده  ها وها، فعاليتصنعتي شده و يا به توليد انبوه رسيده باشند. در اين پژوهش

 شود. مي

 و فناوري: نوآوري -4
: هرگونه طرح مبتني بر علآ و فناوري که به صورت محصول، فرايند و يا خدمت ب راي اول ين ب ار ب ه دس ت مص رف  (Innovation) نوآوري

 کننده برسد. 

پ ژوهش ه اي  يا تحقق اهداف مانند خدمات يا کاالها است که در توليد فرايندهايي و هاروش ،هامهارتمجموع :  )Technology(فناوري

چنين فناوري به عنوان کاربرد علآ ب راي ح ل ها، فرآيندها و مواردي از اين دست باشد. هآش روشتواند دانشود. فناوري مياستفاده مي علمي

اي خاص يا حل مش كلي وي ژه دس ت ب ه شود. با اين حال  فناوري و علآ موضوعاتي مختلف هستند که براي انجام وظيفهيك مشكل تلقي مي

 .دهنددست هآ مي

کنند که مشكلي از علآ، اي خاص را ارائه ميفرد يا افرادي است که براي اولين بار فرآيند يا فرآورده ي فكر: نتيجه(Invention)ابتكار  -5

 سازد.  صنعت و فناوري برطرف مي

 هايي هستند که از سوي وزارت دفاع و نهادهاي مرتبا ارايه مي شوند.طرح هاي مرتبا با صنايع دفاعي:طرحر  6

منابع معتبر داخلي و خارجي گزارشات و انجام شده به پايان رسيده است و نتايج حاصل در  پژوهشکه ت اساي مرحله :پژوهشيمرحله  -7

 منتشر و يا به صورت اختراع ثبت شده باشد.

سازي انجام شده باشد و نتايج حاصل از نمون ه س ازي ب راي س اخت که پس از پايان مرحله نمونهست اي امرحله :مرحله نيمه صنعتي -8

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

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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 شود.صورت انبوه و با کاربرد گسترده توليد ميدر اين مرحله محصول به :مرحله توليد انبوه -9

 

 :های مرتبط با طرحهای تخصصي و گرایشگروه
 برق و کامپیوتر:

ه اي ارتباط ات و س اير گ رايش -هاي هوش مند سيس تآ  روباتيك کنترل   ابزار دقيق     هندسي پزشكي مالكترونيك   قدرت    -مخابرات
 مرتبا.

 
 زیست فناوری و علوم پایه پزشکي:

 هاي مرتبا.و ساير گرايشصنايع غذايي   پزشكي و دارويي   مهندسي ژنتيك   علوم سلولي و مولكولي    مهندسي فرايندهاي زيستي 
 

 :محیط زیست
سوانح  -تغييرات آب و هوايي و اقليمي -محيا زيست و تنوع زيستي -محيا زيست و انرژي –( GISو RS هاي نوين زيست محيطي)فناوري
روش ه اي ن وين کنت رل  -آب و فاضالب ) فناوري هاي نوين در پايش و حذف آالينده ه اي آب، ه وا و ص وت –هاي زيست محيطيو بحران

خاك )ح ذف آالين ده ه اي خ اك ب ا اس تفاده از فن اوري ه اي فيزيك ي و ش يميايي و  -کنترل آالينده هاي صوت(آلودگي هوا، ريزگردها و 
 مديريت پسماند و بازيافت. -ميكروبيولوژيكي و....(

 
 های  شیمیایي:فناوری

و س اير رنگ   صنايع غ ذايي و داروي ي و پوست   چسب و  معدني و آناليز   گاز   نفت   نساجي   چرم پااليش   پتروشيمي   پليمر   صنايع
 هاي مرتبا.گرايش

 
 مهندسي صنایع و مدیریت فناوری: 

م ديريت فن اوري  -مديريت مهندسي -هامهندسي فرآيند –ايمني صنعتي  -فناوري صنعتي –توليد صنعتي  –برنامه ريزي و تحليل فرآيندها 
 هاي مرتبا.و ساير گرايش آمايش سرزمين برنامه ريزي و -مديريت صنعتي –ريزي استراتژيك برنامه –
 

 پایه: علوم
ه اي و ساير گ رايششناسي   ژئوفيزيك   هواشناسي شناسي   ژنتيك   جانورشناسي   گياهشناسي   زيسترياضي   فيزيك   شيمي   زمين

 مرتبا.
 

 عمران:
زي   راه و تراب ري   عم ران روس تايي   مكاني ك خ اك و س اسازي   طراحي کاربردي   ساختمانبرداري   فتوگرامتري   پلآب   نقشه 

 هاي مرتبا.و ساير گرايشهاي هيدروليكي هاي دريايي   سازهسازه   زلزله   سازه  -سازيپي
 

 مهندسي نرم افزار و فناوری اطالعات: 
امنيت و رمزنگاري و  -اي(امپيوتري و چند رسانههاي کفناوري اطالعات )شبكه -کامپيوتر)سخت افزار و نرم افزار( -مخابرات )ميدان و سيستآ(

 هاي مرتبا.ساير گرايش
 

 فناوری نانو:
 هاي مرتبا.نانو محاسبات و ساير گرايش -نانو بيو –نانو شيمي  -نانو مكانيك -نانو فيزيك -نانو مواد -نانو الكترونيك 

 
 
 

   کشاورزی و منابع طبیعي:
ب   شيالت   محيا زيست   حفاظت خاك و آبخيزداري   زراعت   دامپروري   صنايع روس تايي   شناسي و صنايع چوجنگل   مرتع   چوب

هاي کشاورزي   ص نايع اصالح نباتات   خاکشناسي   گياه پزشكي   باغباني   اقتصاد کشاورزي   ترويج و آموزش کشاورزي   آبياري   ماشين
 ي مرتبا.هاشناسي و ساير گرايشهاي کشاورزي   حشرهفراورده
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 مکانیك:

ه ا   تاسيس ات ابزار   صنايع خودرو   ابزارسازي   تاسيسات حرارت ي و نيروگاهطراحي جامدات   حرارت و سياالت   ساخت و توليد   ماشين
  کنت رل موقعي ت    گيري   موتورهاي احتراق داخلي   انرژي   بيومكانيك   کنترلهاي اندازهآبرساني و فاضالب   تهويه و تبريد   دستگاه

 هاي مرتبا.ساير گرايشتجهيزات زميني و    ديناميك سازه   کنترل حرارتي  ها عايق
 

 مواد و متالورژی، انرژی های نو: 
دادن فلزات   فوالدسازي   خواص م واد   گري   سراميك   شكلتوليدات فلزات غيرآهني   متالورژي صنعتي   متالورژي استخراجي   ريخته

 هاي مرتبا.و ساير گرايشفتوولتائيك هاي سازهها   عايق -هاي نوالورژي پودر   مواد کامپوزيتي، انرژيمت
 

 هنر: 
 -نم ايش عروس كي -ک ارگرداني -هنره اي نمايش ي )ب ازيگري –تصويرس ازي(  -ارتباط تصويري -مجسمه سازي -هنرهاي تجسمي) نقاشي

 طراحي صنعتي. -موسيقي کالسيك يا جهاني( -ي ايرانيموسيقي )موسيق -ادبيات نمايشي( -طراحي صحنه
 

 معماری و شهر سازی:
شهرسازي و برنامه ريزي ش هري  –معماري داخلي  -تكنولوژي معماري -معماري منظر -انرژي و معماري -مديريت ساخت -مرمت –معماري 

 هاي مرتبا.و ساير گرايش
 

 هوافضا: 
 هاي پيشرانه.سيستآ -هاپرتاب کننده -هاي هوافضاييسازه -ديناميك پرواز –هاي هوايي، فضايي و ماهواره اي فناوري

 
 مکاترونیك:

کنت رل و م ديريت اتوماتي ك مص رف ان رژي  -اتوماس يون ص نعتي  -ارتعاشات و کنت رل و عي ب ي ابي -هاي صنعتيروبات -مكانيك هوافضا
(ECU)- کنترل سامانه( هاي هيدروپنوماتيك به کم كECU)- خودروه اي هايبري د و  -کنت رل مص ارف ان رژي در س اختمان م ديريت و

 سامانه هاي کنترل. -تجهيزات مهندسي پزشكي -گيريهاي اندازهابزار دقيق و سامانه -الكتريكي
 

 طرح موفق در تولید ملي:
گ ردد اند، دعوت ميس صنعتي شدههاي قبل که موفق به توليد محصول در مقياالمللي و جوان خوارزمي دورههاي بين از برگزيدگان جشنواره

 ي ثبت نام و دريافت پرسشنامه با دبيرخانه جشنواره تماس حاصل نمايند.براي اطالع از نحوه
 
 


