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

www.khwarizmi.ir و  مشخصات فردي نام و ارائهنسبت به ثبت  مراجعه نموده و  يبه سامانه جامع جشنواره بين المللي خوارزم

 کنند.را تعريف شناسه کاربري و کلمه عبور خود  و  کردهاقدام  اطالعات طرح خود

تنا پاينان هاي منن  را امكان ثبت طرح جديد، ويرايش اطالعات ) از طريق طرح، شناسه کاربري و کلمه عبورمتقاضي با استفاده از  -1

 ه ثبت نام مي بايست پرداخت شود.الزم به ذکر است براي هر طرح هزين زمان فراخوان دارد.

و  ابتكناراي، توسنعهطرح هاي کاربردي، هاي پژوهشهاي بنيادي، پژوهشمشمول يكي از تعاريف و مفاهيم  بايستميها طرح تمام -2

 نوآوري باشند. 

ايان ذکنر اسنت فقنر اراينه شن گيرنند.ها مورد ارزيابي قرار نميها و ايدهباشند و نظريه تكميل شدهبايست ميارايه شده  هايطرح -3

 مقاالت و تاليف کتاب مورد ارزيابي قرار نمي گيرند.

  :مهم ذکراتت

 بايسنت مذکور مي معرفي نامه حقوقي الزامي است. لكيتطرح هاي با ما ارزيابيارائه معرفي نامه رسمي از سازمان مجري به منظور  -1

 شود.اسكن و به پيوست ساير مدارك ارسال 

 صورتپستي به  يبر روي بسته نام و نام خانوادگي و عنوان طرح  از طريق پست، نوشتن طرحونه ساخته شده نم در صورت ارسال -2

 .شودبه دبيرخانه جشنواره ارسال حداکثر تا پايان مهلت فراخوان  بايستمياين مدارك واضح و خوانا ضروري است.  

در غينر  مجري شراير الزم براي اين منظور را فنراهم آورد،رح، در صورت نياز و تشخيص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از ط -3

 .قرار نخواهد گرفت هاي بعديشده مورد بررسي يهصورت طرح ارااين

تغيينر پايان زمنان فراخنوان، و همكاران الزامي است. پس از  نماينده /مشارکت مجريتعيين درصد پرسشنامه اطالعات در تكميل  -4

 باشد. 100بايست برابر با مجموع درصدها ميكان پذير نيست. امري آنان به هيچ وجه اسامي همكاران و درصد همكا

 کننداستفاده بنياد ملي نخبگان توانند از تسهيالت شوند، همكاراني ميصورت گروهي انجام شده و برگزيده ميهايي که بهطرح آن دسته از

بر اساس آيين هاي تحصيلي استفاده از تسهيالت ورود به دورههمچنين  شد.درصد با چهل و پنجدر اجرا حداقل آنان  که ميزان مشارکت

امكان پذير پذيرش براي کارشناسي و کارشناسي ارشد  يدرصد نمره نودبرگزيدگان فقر با شرکت در آزمون و کسب  مربوط بههاي نامه

امتياز  3برگزيده شدن معادل . امتياز يدگان وجود نداردبراي برگز . پذيرش بدون آزموناستدرصد  پنجاهسهم مشارکت براي هر فرد  و است

 .دکتري بايد داشته باشددوره امتيازي است که متقاضي ورود به  100از 

ردادن آيين نامه ها در بخش پاسخگويي به مراجعه کنندگان ، تصحيح راهنماي شرکت در جشنواره و قرا ساير اطالعات بعدي مربوط به

 شود.اعالم مي هگاه جشنوار وبدر  مربوط

بنه دبيرخاننه جشننواره  جشنواره خود حداکثر تا سه ماه پس از برگزاري مراسمطرح کنندگان براي دريافت مدارك ارسالي شرکت -5

عهنده نخواهند مدارك ارسالي بهبراي بازگرداندن مهلت تعيين شده، دبيرخانه مسئوليتي را اتمام . بديهي است پس از کنند مراجعه

 .گرفت

هاي مربوط به علوم انساني قابل پذيرش در جشنواره بين المللي خوارزمي نمي باشند. متقاضيان مني تواننند بنراي اراينه حتمام طر -6

 طرح در علوم انساني به دبيرخانه جشنواره فارابي مراجعه نمايند.
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 :المللي خوارزميشرکت در جشنواره بین برای الزممدارك 
و ارسال الكترونيكي مدارك و مستندات علمي پيوست طرح بنه   www.khwarizmi.irاز طريق نشاني  ثبت نام الكترونيكي -الف     

ساخته شده، عكس و فنيلم و سناير منوارد  يها، نمونهها، نقشههاي علمي، قراردادهاي پژوهشي و صنعتي، تاييديههمراه مقاالت، گزارش

 انجام مي شود. مشابه

براي پرداخت وجه ثبت مراجعه حضوري به بانك  .شوداز طريق  سامانه انجام ميبه صورت الكترونيكي و  فقرهزينه ثبت نام پرداخت  -ب     

 اشنخاص حقنوقي،  ، بنراي هنزار تومنان چهارصند) رينال ميليون چهارمبلغ براي اشخاص حقيقي هزينه ثبت نام  نام قابل قبول نيست. 

 درنظر گرفته شده است.هر طرح  به ازاي  لغ بيست ميليون ريال )دو ميليون تومانمب مرتبر با حوزه صنايع دفاعيهاي ها و طرحشرکت

 هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي بازپرداخت نخواهد شد. -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما:
 

 
 انقالب،بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان ، احمدآباد مستوفيجنوب(، شمال به مسیر بزرگراه آزادگان)تهران ـ  :نشاني

 های علمي و صنعتي ایران سازمان پژوهش

 خوارزمي بین الملليجشنواره  دائمي دبیرخانه
  56276321، 56276038، 56276345: دبیرخانه مستقیم تلفن

 3313193685:کد پستي            33535-111: صندوق پستي   
 www.khwarizmi.ir:  و ثبت نام الکترونیکي پایگاه اطالع رساني

 Khwarizmi_intl@irost.ir پست الکترونیکي: نشاني 

http://www.khwarizmi.ir/
mailto:Khwarizmi_intl@irost.ir
mailto:Khwarizmi_intl@irost.ir


 
 
 
 
 
 
 يقات و فنّاوريوزارت علوم، تحق

 سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  

 راهنمای شرکت در 

 جشنواره بین المللي خوارزمي پنجمینو سي 
 
 5از  3صفحه 

 

 

     

 3 

 
 : ی مرتبط با طراحهامفاهیم واژه 
 .داردهمكاري  با مجري طرح با تامين تمام يا بخشي از امكانات اجراييست که واحدي حقوقي ا همكار: سازمان -1

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

مجري اصنلي طنرح نه جشنواره خوارزمي معرفي مي شود. اين فرد حقيقي که از طرف موسسه يا نهادي به دبيرخا ستاي فرد :نماينده -3

الزم بنه ذکنر اسنت نمايننده مني  .ل برقراري ارتباط با دبيرخانه اسنتئوجشنواره مسمراسم پايان برگزاري  تا. نماينده در مؤسسه خود است

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

 .               دارند مشارکتبا مجري  طرحتقيم در اجراي طور مسافرادي هستند که بهفرد يا : همكاران اصلي -4

 . کنداجراي طرح مي مجري اقدام به فرد بهاساس سفارش  بر نهادي است که ياو  ، مؤسسهشرکت :دهندهسفارش -5

  :مالكيت طرح -6

 .کندمي ها و امكانات اجرايي طرح را تامينو هزينه استشخصيت حقيقي فردي است که مجري طرح   -1-6

 . کندميها و امكانات اجرايي طرح را تامين که هزينههر نهادي است شخصيت حقوقي شرکت، مؤسسه و يا  -2-6

  هاست.هر يك از آنامتيازات سهم ي کنندهمابين، تعيينمشترك، شخصيت حقيقي و حقوقي است و قرارداد في -3-6

 
  :های مرتبط با طرحمفاهیم واژه

ينندهاي اطراحي شده براي ايجاد درك نويني از اصول و فر هايپژوهشعبارت است از  :(Basic Research) ياديبن هايپژوهش -1

داخلي و خارجي باشند از امتيناز  در نشريات معتبر علميت چاپ شده مقاالداراي  که بنيادي هايپژوهش. علمي در مرزهاي دانش اساسي و

 باالتري برخوردار خواهد بود. 

کناربردي بايند  پنژوهش د.نشوناوري جديد طراحي ميفکه براي ايجاد  پژوهشي: (Applied Research) کاربردي هايپژوهش -2

 دار نيز داراي تاييديه باشد.همچنين از مراجع صالحيت .داراي سفارش بوده و نتايج آن قابل اجرا باشد

که منجر به تكميل يا گسنترش فراينند ينا محصنول  هستند هاييپژوهش : (Development  Research)اي هاي توسعهطرح -3

ها و تحقيقات قبلي با افزايش کارآيي يا فرآيند توليد بهينه ارتقنا داده ها، فعاليتد. در اين پژوهشنصنعتي شده و يا به توليد انبوه رسيده باش

 شود. مي

دسنت ه صورت محصول، فرايند و يا خدمت بنراي اولنين بنار بنهرگونه طرح مبتني بر علم و فناوري که به  : (Innovation)نوآوري -4

 مصرف کننده برسد. 

از  مشنكلي ند کنهکناي خاص را ارائه مياست که براي اولين بار فرآيند يا فرآورده يفكر فرد يا افراد ينتيجه:  (Invention)اختراع -5

  سازد. علم، صنعت و فناوري برطرف مي

 هايي هستند که از سوي وزارت دفاع و نهادهاي مرتبر ارايه مي شوند.طرح :دفاعي مرتبر با صنايعهاي طرحـ  6

مننابع معتبنر داخلني و گزارشنات و و نتنايج حاصنل در  اسنت انجام شده به پايان رسيده پژوهشکه است اي مرحله :پژوهشيمرحله  -7

 خارجي منتشر و يا به صورت اختراع ثبت شده باشد.

و نتايج حاصل از نمونه سنازي بنراي سناخت  انجام شده باشدسازي که پس از پايان مرحله نمونهست اي امرحله :مرحله نيمه صنعتي -8

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

 شود.توليد مي صورت انبوه و با کاربرد گستردهدر اين مرحله محصول به :مرحله توليد انبوه -9
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 :حهای مرتبط با طرهای تخصصي و گرایشگروه
 برق و کامپیوتر:

هناي گنرايشسناير و  ارتباطنات -هاي هوشنمند سيستم نك روباتيابزار دقيق ن  ن کنترل ن مهندسي پزشكيالكترونيك ن قدرت ن  -مخابرات
 مرتبر.

 
 :و علوم پایه پزشکي زیست فناوری

 هاي مرتبر.ساير گرايشو رويي ن مهندسي ژنتيك ن علوم سلولي و مولكولي ن  مهندسي فرايندهاي زيستي صنايع غذايي ن پزشكي و دا
 

 :محیط زیست

 -تغيينرات آب و هنوايي و اقليمني -محير زيست و تننوع زيسنتي -محير زيست و انرژي –  GISو RS هاي نوين زيست محيطي)فناوري
روش هناي ننوين  -ب ) فناوري هاي نوين در پايش و حذف آالينده هناي آب، هنوا و صنوتآب و فاضال –هاي زيست محيطيسوانح و بحران

از فناوري هاي فيزيكني و شنيميايي و  هخاك )حذف آالينده هاي خاك با استفاد -کنترل آلودگي هوا، ريزگردها و کنترل آالينده هاي صوت 
 .مديريت پسماند و بازيافت -ميكروبيولوژيكي و.... 

 
 شیمیایي: های فناوری

سناير و و پوست ن چسب و رنگ ن صنايع غذايي و دارويني  معدني و آناليز ن گاز ن نفت ن نساجي ن چرم پااليش ن پتروشيمي ن پليمر ن صنايع
 هاي مرتبر.گرايش

 
 صنایع و مدیریت فناوری: مهندسي 

مديريت فنناوري  -مديريت مهندسي -هافرآيندمهندسي  – ايمني صنعتي -صنعتي فناوري –توليد صنعتي  –ها فرآيندبرنامه ريزي و تحليل 
 هاي مرتبر.ساير گرايشو  برنامه ريزي و آمايش سرزمين -مديريت صنعتي –ريزي استراتژيك برنامه –
 

 پایه: علوم
هناي ساير گرايشو  شناسي ن ژئوفيزيك ن هواشناسيشناسي ن ژنتيك ن جانورشناسي ن گياهشناسي ن زيسترياضي ن فيزيك ن شيمي ن زمين

 مرتبر.
 

 عمران:
سازي ن راه و ترابنري ن عمنران روسنتايي ن مكانينك خناك و سازي ن طراحي کاربردي ن ساختمانبرداري ن فتوگرامتري ن پلن نقشهب آ 

 هاي مرتبر.ساير گرايشو هاي هيدروليكي هاي دريايي ن سازهسازه ن زلزله ن سازه  -سازيپي
 

 فناوری اطالعات: و مهندسي نرم افزار 
 امنيت و رمزنگاري -اي هاي کامپيوتري و چند رسانهشبكهناوري اطالعات )ف -سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر) -مخابرات )ميدان و سيستم 

 هاي مرتبر.ساير گرايشو 
 

 :فناوری نانو
 هاي مرتبر.ساير گرايشنانو محاسبات و  -ونانو بي –نانو شيمي  -نانو مكانيك -نانو فيزيك -نانو مواد -نانو الكترونيك 

 
   کشاورزی و منابع طبیعي:

شناسي و صنايع چوب ن شيالت ن محير زيست ن حفاظت خاك و آبخيزداري ن زراعت ن دامپروري ن صنايع روستايي ن جنگل ن مرتع ن چوب
هاي کشناورزي ن و آموزش کشاورزي ن آبيناري ن ماشنيناصالح نباتات ن خاکشناسي ن گياه پزشكي ن باغباني ن اقتصاد کشاورزي ن ترويج 

 هاي مرتبر.ساير گرايششناسي و هاي کشاورزي ن حشرهصنايع فراورده
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 مکانیك:
ها ن تاسيسنات ابزار ن صنايع خودرو ن ابزارسازي ن تاسيسات حرارتي و نيروگاهطراحي جامدات ن حرارت و سياالت ن ساخت و توليد ن ماشين

گيري ن موتورهاي احتراق داخلي ن انرژي ن بيومكانيك ن کنترل ن کنتنرل موقعينت ن هاي اندازهني و فاضالب ن تهويه و تبريد ن دستگاهآبرسا
 هاي مرتبر.ساير گرايشتجهيزات زميني و  ن ديناميك سازه ن کنترل حرارتي نها عايق

 
 : انرژی های نو ،متالورژی و مواد

دادن فلزات ن فوالدسازي ن خواص مواد ن گري ن سراميك ن شكلن متالورژي صنعتي ن متالورژي استخراجي ن ريخته توليدات فلزات غيرآهني
 هاي مرتبر.ساير گرايشو فتوولتائيك هاي سازهها ن عايق -هاي نون مواد کامپوزيتي، انرژي متالورژي پودر

 
 هنر: 

 -نمنايش عروسنكي -کنارگرداني -هنرهناي نمايشني )بنازيگري –تصويرسازي   -ارتباط تصويري -مجسمه سازي -هنرهاي تجسمي) نقاشي
 .طراحي صنعتي -موسيقي کالسيك يا جهاني  -موسيقي )موسيقي ايراني -ادبيات نمايشي  -طراحي صحنه

 
 :معماری و شهر سازی

شهرسنازي و برنامنه رينزي  –لني معمناري داخ -تكنولنوژي معمناري -معماري منظر -انرژي و معماري -مديريت ساخت -مرمت –اري معم
 هاي مرتبر.ساير گرايششهري و 

 
 هوافضا: 

 .هاي پيشرانهسيستم -هاپرتاب کننده -هاي هوافضاييسازه -ديناميك پرواز –هاي هوايي، فضايي و ماهواره اي فناوري
 

 مکاترونیك:
کنتنرل و منديريت اتوماتينك مصنرف اننرژي  -ن صننعتياتوماسنيو  -ارتعاشات و کنترل و عيب ينابي -هاي صنعتيروبات -مكانيك هوافضا

(ECU - هاي هيدروپنوماتيك به کمك )کنترل سامانهECU - خودروهناي هايبريند و  -منديريت و کنتنرل مصنارف اننرژي در سناختمان
 .سامانه هاي کنترل -تجهيزات مهندسي پزشكي -گيريهاي اندازهابزار دقيق و سامانه -الكتريكي

 
 :لید مليطرح موفق در تو

گردد اند، دعوت ميهاي قبل که موفق به توليد محصول در مقياس صنعتي شدهالمللي و جوان خوارزمي دورههاي بين از برگزيدگان جشنواره
 ي ثبت نام و دريافت پرسشنامه با دبيرخانه جشنواره تماس حاصل نمايند.براي اطالع از نحوه

 


