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توجه به نكات زير طي انجام ثبت نام و بارگذاری طرح ضروری است:
 -1متقاضيان شركت در جشنواره جوان خوارزمي ميتوانند از طريق پايگاه اطالع رساني جشنواره  www.khwarizmi.irو پايگاه اطالع رساني
جشنواره جوان خوارزمي  http://www.khwarizmi.ir/youngدر قسمت سامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي نسبت به ثبت نام اقدام كرده
و شناسه كاربري و كلمه عبور خود را دريافت كنند.
 -٢متقاضي مي تواند با استفاده از شناسه كاربري و كلمه عبور ،در قسمت سامانه هاي جشنوارههاي خوارزمي ،وارد صفحه كاربري خود شده ،و
امكان ثبت طرح جديد وجود خواهد داشت.
 -٣طرح هاي ارايه شده مي بايست تكميل شده باشند و نظريهها و ايدهها مورد ارزيابي قرار نميگيرند .شايان ذكر است فقط ارايه مقاالت و تاليف
كتاب مورد ارزيابي قرار نميگيرد.
 -٤طرح ارايه شده در زمينهي فني و مهندسي بايد داراي نمونه ساخته شده و تاييديه از مراجع ذيصالح باشد.
 -5تمام طرحها ميبايست مشمول يكي از تعاريف و مفاهيم طرحهاي بنيادي ،كاربردي ،توسعهاي ،نوآوري و فناوري و ابتكار باشند.
 -٦حداكثر سن مجري طرح متقاضي شركت در جشنواره جوان خوارزمي سي و پنج سال تمام تعيين گرديده است .مالك زماني تعيين سن ،از
اول فروردين ماه سال  1٣٦٦تا مهرماه  1٣8٣ميباشد.
 -٧به همكاران و يا اساتيد راهنما  /مشاور مجري طرح كه داراي شرط سني نميباشند ،تسهيالت مربوط به برگزيدگان تعلق نميگيرد و تنها در
خبرنامه جشنواره از ايشان با ذكر نام تقدير خواهد شد.
 -8دانش آموزان مي بايست از طريق دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي در وزارت آموزش و پرورش اقدام به ثبت نام نمايند.
تذکرات مهم:
 -1در صورت ارسال نمونه ساخته شده طرح از طريق پست ،نوشتن نام و نام خانوادگي و عنوان طرح بر روي بستهي پستي به صورت واضح و
خوانا ضروري است.
 -٢در صورت نياز و تشخيص كارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح ،مجري شرايط الزم براي اين منظور را فراهم آورد ،در غير اين صورت
طرح ارايه شده مورد بررسيهاي بعدي قرار نخواهد گرفت.
 -٣در تكميل اطالعات سامانه تعيين درصد مشاركت مجري /مالك /نماينده و همكاران الزامي است .پس از پايان زمان فراخوان ،تغيير اسامي
همكاران و درصد همكاری آنان به هيچ وجه امكانپذير نيست .مجموع درصدها برابر با  1٠٠باشد.
آن دسته از طرحهايي که بهصورت گروهي انجام شده و برگزيده ميشوند ،همكاراني ميتوانند از تسهيالت بنياد ملي نخبگان استفاده
کنند که ميزان مشارکت آنان در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد .همچنين برای استفاده از تسهيالت ورود به دورههای تحصيلي بر
اساس آيين نامههای مربوط به برگزيدگان فقط با شرکت در آزمون و کسب نود درصد نمرهی پذيرش برای کارشناسي و کارشناسي ارشد
انجام ميشود و سهم مشارکت برای هر فرد پنجاه درصد است .پذيرش بدون آزمون برای برگزيدگان وجود ندارد .برای متقاضيان ورود
به دوره دکتری امتياز برگزيده شدن معادل  3امتياز از  100است .ساير اطالعات بعدی مربوط به پاسخگويي به مراجعه کنندگان ،تصحيح
راهنمای شرکت در جشنواره و قراردادن آيين نامه ها در بخش مربوط در وب گاه اعالم شده است.

 -٤شرركتكنندگان براي دريافت مدارك ارسرالي طرح خود حداكثر تا آخر اسرفند ماه به دبيرخانه جشرنواره مراجعه كنند .بديهي اسرت پس از
اتمام مهلت تعيين شده ،دبيرخانه مسئوليتي را براي بازگرداندن مدارك ارسالي بهعهده نخواهد گرفت.
 -5هزينه ثبت نام به منظور پوشرش دهي بخشري از هزينه هاي علمي و اجرايي جشرنواره بوده و صررر نظر از نتيجه بررسري و كارشرناسري طرح،
تحت هيچ شرايطي بازگرداننده نخواهد شد.
 -٦تمام طرحهاي مربوط به علوم انساني قابل پذيرش در جشنواره جوان خوارزمي نميباشند .متقاضيان ميتوانند براي ارايه طرح در علوم انساني
به دبيرخانه جشنواره فارابي مراجعه نمايند.
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مدارك الزم برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمي:
الف -ثبت نام الكترونيكي از طريق نشااني http:// khwarizmi.irو ارساال الكترونيكي مدارك و مساتندات علمي پيوسات طرح به همراه
گزارشهاي علمي ،مقاالت ،جوايز ،قراردادهاي پژوهشاي و صانعتي ،تیييديهها ،نقشاهها ،نمونهي سااخته شاده ،عكس و فيلم و سااير موارد
مشابه.
ب -پرداخت هزينه ثبت نام فقط به صوورت اككترونيكي از طريق سااامانه انجام ميشااود و مراجعه حرااوري به بانك براي پرداخت وجه
ثبتنام قابل قبول نيست .هزينه ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمي مبلغ  ٢/٠٠٠/٠٠٠ريال (دويست هزار تومان) در نظر گرفته شده است.

ارتباط با ما:
نشاني :تهران  -بزرگراه آزادگان (مسير جنوب) ،بعد از پل فتح  ،احمد آباد مستوفي  ،کوی افسران ،خيابان احسانيراد ،سازمان
پژوهشهای علمي و صنعتي ايران
اداره کل امور جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوری  -دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي
تلفن و دورنگار 5٦٢٧٦٣٢1 ،5٦٢٧٦٠٣8 ،5٦٢٧٦٣٤5 :
صندوق پستي  ٣٣5٣5-111كدپستي ٣٣1٣19٣٦85
پايگاه اطالعرساني و ثبت نام الكترونيكيwww.khwarizmi.ir :
نشاني الكترونيكيJavan@khwarizmi.ir :
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مفاهيم واژهها مرتبط با طراح
 -1طرحهای دانشپژوهان :به طرحهايي گفته ميشااود كه برگرفته از پاياننامه تحصاايلي ارايه دهنده طرح و يا هر طرحي كه در زمان
تحصيل توسط دانشجو انجام شده است .شامل دورههاي كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري است.
 -2طرحهای فناوران :طرحهايي كه توسط مجري در صنايع و يا شركتها و  ...انجام شده است.
 -3سازمان همكار :واحدي حقوقي است كه با تامين تمام يا بخشي از امكانات اجرايي طرح با مجري همكاري دارد.
 -4مجری :شخص حقيقي يا حقوقي است كه طي قراردادي مشخص ،هدايت و راهبري اجراي طرح را بهعهده دارد.
 -5نماينده :فردي است حقيقي كه از طرف موسسه يا نهادي به دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي معرفي ميشود ،اين فرد مجري اصلي
طرح در مؤسسه خود است .نماينده تا پايان برگزاري مراسم جشنواره مسئول برقراري ارتباط با دبيرخانه است.
 -6همكاران اصلي :فرد يا افرادي هستند كه به طور مستقيم در اجراي طرح با مجري همكاري دارند.
 -7سفارشدهنده :شركت ،سازمان و يا نهادي است كه براساس سفارش خود به مجري اقدام به پژوهش و اجراي طرح ميكند.
 -8ماككيت طرح:
 -1-8بهعنوان يك شخصيت حقيقي است كه مجري طرح است و هزينهها و امكانات اجرايي طرح را تامين ميكند.
 -٢-8شخصيت حقوقي شركت ،مؤسسه و يا هر نهادي است كه هزينهها و امكانات اجرايي طرح را تامين ميكند.
 -٣-8مشترك ،شخصيت حقيقي و حقوقي است و قرارداد فيمابين ،تعيينكنندهي امتيازات هريك از آنها است.

مفاهيم واژهها مرتبط با طرح
 -1پژوهشهای بنيادی ) :(Fundamental Researchعبارت اساات از پژوهشهاي طراحي شااده براي ايجاد درك نويني از اصااول و
فرايندهاي اسااساي و علمي در مرزهاي دانش .پژوهشهاي بنيادي كه داراي مقاالت چاپ شاده در نشاريات معتبر علمي داخلي و خارجي باشاد از
امتياز باالتري برخوردار خواهد بود.
 -٢پژوهشهای کاربردی ) :(Applied Researchپژوهشاي كه براي ايجاد فناوري جديد طراحي ميشاوند .پژوهش كاربردي بايد داراي
سفارش بوده و نتايج آن قابل اجرا باشد .همچنين از مراجع صالحيتدار نيز داراي تاييديه باشد.
 -٣طرحهای توسوعهای ) :(Development Researchپژوهشهايي هساتند كه منجر به تكميل يا گساترش فرايند يا محصاول صانعتي
شده و يا به توليد انبوه رسيده باشند .در اين پژوهشها ،فعاليتها و تحقيقات قبلي با افزايش كارآيي يا فرآيند توليد بهينه ارتقا داده ميشود.
 -٤نوآوری و فناوری:
نوآوري ) : (Innovationهرگونه طرح مبتني بر علم و فناوري كه به صاورت محصاول ،فرايند و يا خدمت براي اولين بار به دسات مصارف كننده
برسد.
فنااوري ( :)Technologyمجموع مهاارتهاا ،روشهاا و فراينادهاايي اسااات كاه در تولياد كااالهاا ياا خادماات ياا تحقق اهاداف ماانناد پژوهش هااي
علمي اساتفاده ميشاود .فناوري ميتواند دانش روشها ،فرآيندها و مواردي از اين دسات باشاد .همچنين فناوري به عنوان كاربرد علم براي حل
يك مشاكل تلقي ميشاود .با اين حال فناوري و علم موضاوعاتي مختلف هساتند كه براي انجام وفيفهاي خاص يا حل مشاكلي ويژه دسات به
دست هم ميدهند.
 -5ابتكار ) :(Inventionنتيجهي فكر فرد يا افرادي اساات كه براي اولين بار فرآيند يا فرآوردهاي خاص را ارائه ميكنند كه مشااكلي از علم،
صنعت و فناوري برطرف ميسازد.
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 6مرحله پژوهشوي :مرحلهاي اسات كه پژوهش انجام شاده به پايان رسايده اسات و نتايج حاصال در منابع معتبر داخلي و خارجي منتشار و يا
به صورت اختراع ثبت شده باشد.
 -7مرحله نيمه صونعتي :مرحلهاي اسات كه پس از پايان مرحله نمونهساازي انجام شاده باشاد و نتايج حاصال از نمونهساازي براي سااخت تعداد
محدودي از محصول به منظور كسب اطالعات الزم براي توليد انبوه به كار گرفته شود.
 -8مرحله توكيد انبوه :در اين مرحله محصول بهصورت انبوه و با كاربرد گسترده توليد ميشود.

گروههای تخصصي و گرايشهای مرتبط با طرح
برق و کامپيوتر:
برق و الكترونيك ا قدرت ا سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق ا روباتيك و سيستمهاي هوشمند ا مخابرات ا مهندسيپزشكي ا بيوالكتريك ا
تجارت الكترونيك چندرسانهاي و گرايشهاي مرتبط.
فناوری اطالعات و ارتباطات ): (ICT
مخابرات (ميدان و سيستم) ا كامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار) ا فناوري اطالعات (شبكه هاي كامپيوتري و چندرسانهاي) ا امنيت و رمزنگاري
ا ماهواره و گرايشهاي مرتبط.
هوافضا :
فناوريهاي هوايي ،فرايي و ماهوارهاي ا ديناميك پرواز ا سازههاي هوافرايي ا پرتاب كنندهها ا سيستمهاي پيشرانه و گرايشهاي مرتبط.
مكانيك:
طراحي جامدات ا حرارت و سياالت ا ساخت و توليد ا ماشين ابزار ا صنايع خودرو ا ابزارسازي ا تاسيسات حرارتي و نيروگاهها ا تاسيسات
آبرساني و فاضالب ا تهويه و تبريد ا دستگاههاي اندازهگيري ا موتورهاي احتراق داخلي ا انرژي ا بيومكانيك ا كنترل ا كنترل موقعيت ا عايقها
ا ديناميك سازه ا كنترل حرارتي ا تجهيزات زميني و گرايشهاي مرتبط.
فناوریهای شيميايي:
پااليش ا پتروشيمي ا پليمر ا صنايع معدني و آناليز ا گاز ا نفت ا نساجي ا چرم و پوست ا چسب و رنگ ا محيط زيست ا صنايع غذايي و
دارويي و گرايشهاي مرتبط.
مواد ،متاكورژی و انرژیهای نو:
توليدات فلزات غيرآهني ا متالورژي صنعتي ا متالورژي استخراجي ا ريختهگري ا سراميك ا شكل دادن فلزات ا فوالدسازي ا خواص مواد ا
متالورژي پودر ا سازههاي فتوولتائيك ا مواد كامپوزيتي ا عايقها ا انرژيهاي نو و گرايشهاي مرتبط.
عمران:
آب ا نقشهبرداري ا فتوگرامتري ا پلسازي ا طراحي كاربردي ا ساختمان سازي ا راه و ترابري ا عمران روستايي ا مكانيك خاك و پيسازي
ا سازه ا زلزله ا سازههاي دريايي ا سازههاي هيدروليكي و گرايشهاي مرتبط.
مهندسي صنايع و مديريت فناوری:
برنامهريزي و تحليل سيستمها ا توليد صنعتي ا ايمنيصنعتي ا فناوري صنعتي ا برنامهريزي و تحليل سيستمها ا مديريت مهندسي ا برنامهريزي
استراتژيك ا مديريت فناوري ا برنامهريزي استراتژيك ا انتقال فناوري و گرايشهاي مرتبط.
علومپايه:
رياضي ا فيزيك ا شيمي ا زمينشناسي ا زيستشناسي ا ژنتيك ا جانورشناسي ا گياهشناسي ا ژئوفيزيك ا هواشناسي و گرايشهاي مرتبط.
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زيست فناوری و علومپايه پزشكي:
صنايع غذايي ـ پزشكي و دارويي ـ مهندسي ژنتيك ـ علوم سلولي و مولكولي ـ مهندسي فرايندهاي زيستي و گرايشهاي مرتبط.
محيط زيست:
فنآوريهاي نوين زيست محيطي ( -)GTS,RSمحيط زيست و انرژي -محيط زيست و تنوع زيستي -تغييرات آب ،هوايي و اقليمي -سوانح و بحرانهاي
زيست محيطي -برنامهريزي و آمايش سرزمين -آب و فاضالب (فنآوريهاي نوين در پايش و حذف آاليندههاي صوت) -خاك(حذف آاليندههاي خاك
با استفاده از فنآوريهاي فيزيكي ،شيميايي و ميكروبيولوژيكي و  -)......مديريت پسماند و بازيافت و گرايشهاي مرتبط.
کشاورزی و منابع طبيعي:
جنگل ـ مرتع ـ چوب شناسي و صنايع چوب ـ شيالت ـ محيط زيست ـ حفاظت خاك و آبخيزداري ـ زراعت ـ دامپروري ـ صنايع روستايي ـ
اصالح نباتات ـ خاكشناسي ـ گياه پزشكي ـ باغباني ـ اقتصاد كشاورزي ـ ترويج و آموزش كشاورزي ـ آبياري ـ ماشينهاي كشاورزي ـ صنايع
فرآوردههاي كشاورزي ـ حشرهشناسي و گرايشهاي مرتبط.
معماری و شهرسازی:
معماري _ مرمت _ مديريت ساخت _ انرژي و معماري _ معماري منظر _ تكنولوژي معماري _ معماري داخلي _ شهرسازي و برنامه ريزي
شهري و گرايشهاي مرتبط.
هنر:
هنرهاي تجسمي (نقاشي _ مجسمه سازي _ ارتباط تصويري _ تصويرسازي)ـ هنرهاي نمايشي (بازيگري _ كارگرداني _ نمايش عروسكي _
طراحي صحنه _ ادبيات نمايشي) ـ عكاسي -موسيقي (موسيقي ايراني _ موسيقي كالسيك يا جهاني) – طراحي صنعتي و گرايشهاي مرتبط.
فناوری نانو:
كليه زمينههاي مرتبط در گرايشهاي علمي مختلف.
مكاترونيك:

مكانيك هوافضا -روباتهاي صنعتي -ارتعاشات و كنترل و عيب يابي -اتوماسيون صنعتي -كنترل و مديريت اتوماتيك مصرف انرژي ( -)ECUكنترل
سامانههاي هيدروپنوماتيك به كمك ( -)ECUمديريت و كنترل مصارف انرژي در ساختمان -خودروهاي هايبريد و الكتريكي -ابزار دقيق و سامانههاي
اندازهگيري -تجهيزات مهندسي پزشكي -سامانه هاي كنترل و گرايشهاي مرتبط.

