
مشاورگروپ -خوارزمی جوان جشنواره  هایلیست بخش  

 بخش رشته
مخابرات، الکترونیک، قدرت، مهندسی پزشکی، 

های هوشمند، کنترل، ابزار دقیق، روباتیک، سیستم

های مرتبط.ارتباطات و سایر گرایش  

 برق و کامپیوتر

 

صنایع غذایی، پزشکی و دارویی، مهندسی ژنتیک، 
مولکولی، مهندسی فرایندهای زیستی و علوم سلولی و 

های مرتبط.سایر گرایش  

 زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

، محیط زیست و های نوین زیست محیطیفناوری
انرژی، محیط زیست وتنوع زیستی، تغییرات آب و 

های زیست محیطی، هوایی و اقلیمی، سوانح و بحران
های نوین در پایش و حذف آب و فاضالب )فناوری

های نوین کنترل روش –های آب، هوا و صوت آالینده
های صوت(، آلودگی هوا، ریزگردها و کنترل آالینده

های های خاک با استفاده از فناوریهخاک ) حذف آالیند
فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی و ...(، مدیریت 
 پسماند و بازیافت.

 
 
 

 محیط زیست

 

پاالیش، پتروشیمی، پلیمر، صنایع معدنی و آنالیز، گاز، 
نفت، نساجی، چرم و پوست، چسب و رنگ، صنایع 

های مرتبط.غذایی و دارویی و سایر گرایش  

های شیمیاییفناوری  

ریزی و تحلیل فرایندها، تولید صنعتی، فناوری برنامه
صنعتی، ایمنی صنعتی، مهندسی فرآیندها، مدیریت 

ریزی استراتژیک، مهندسی، مدیریت فناوری، برنامه
ریزی و آمایش سرزمین و مدیریت صنعتی، برنامه

های مرتبط.سایر گرایش  

 
 مهندسی صنایع و مدیریت فناوری

 

شناسی، شناسی، زیستریاضی، فیزیک، شیمی، زمین
شناسی، ژئوفیزیک، ژنتیک، جانورشناسی، گیاه

های مرتبط.هواشناسی و سایر گرایش  

 علوم پایه

سازی، طراحی برداری، فتوگرامتری، پلآب، نقشه
سازی، راه و ترابری، عمران کاربردی، ساختمان

زلزله، سازی، سازه، روستایی، ماکناک خاک و پی
های هیدرولیکی  وسایر های دریایی، سازهسازه

های مرتبط.گرایش  

 عمران

افزار و مخابرات )میدان و سیستم(، کامپیوتر )سخت
های کامپیوتری و افزار(، فناوری اطالعات )شبکهنرم

های ای(، امنیت و رمزنگاری و سایر گرایشچندرسانه
 مرتبط.

عاتمهندسی نرم افزار و فناوری اطال  

نانوالکترونیک، نانومواد، نانوفیزیک، نانومکانیک، 
های نانوشیمی، نانوبیو، نانومحاسبات و سایر گرایش

 مرتبط.

 فناوری نانو



شناسی و صنایع چوب، شیالت، جنگل، مرتع، چوب
محیط زیست، حفاظت خاک و آبخیزداری، زراعت، 
دامپروری، صنایع روستایی، اصالح نباتات، 

هپزشکی، باغبانی، اقتصادکشاورزی، خاکشناسی، گیا
های ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری، ماشین

های کشاورزی، کشاورزی، صنایع فراورده
های مرتبط.شناسی و سایر گرایشحشره  

 
 

 کشاورزی و منابع طبیعی
 

 

طراحی جامدات، حرارت و سیاالت، ساخت و تولید، 

تاسیسات ماشین ابزار، صنایع خودرو، ابزارسازی، 

ها، تاسیسات آبرسانی و فاضالب، حرارتی و نیروگاه

گیری، موتور احتراق های اندازهتهویه و تبرید، دستگاه

داخلی، انرژی، بیومکانیک، کنترل، کنترل موقعیت، 

هاا، دینامیک سازه، کنترل حرارتی، تجهیزات عایق

های مرتبط.زمینی و سایر گرایش  

 
 
 
 

 مکانیک
 
 
 
 

ات غیرآهنی، متالورژی صنعتی، تولیدات فلز

گری، سرامیک، متالورژی استخراجی، ریخته

دادن فلزات، فوالدسازی، خواص مواد، متالورژی شکل

ها، های نو، عایقپودر، مواد کامپوزیتی، انرژی

های فتوولتائیک و سایر گرایشهای مرتبط.سازه  

 
 
 

های نومواد و متالورژی، انرژی  
 

 

 

سازی، ارتباط )نقاشی، مجسمههنرهای تجسمی 
تصویری و تصویرسازی(، هنرهای نمایشی 
)بازیگری، کارگردانی، نمایش عروسکی، طراحی 
صحنه و ادبیات نمایشی(، موسیقی )موسیقی ایرانی، 
 موسیقی کالسیک یا جهانی(، طراحی صنعتی.

 
 هنر

 

معماری، مرمت، مدیریت ساخت، انرژی و معماری، 
ژی معماری، معماری داخلی، معماری منظر، تکنولو

های ریزی شهری و سایر گرایششهرسازی و برنامه
 مرتبط.

 معماری و شهرسازی

ای، دینامیک های هوایی، فضایی و ماهوارهفناوری
های ها، سیستمکنندههای هوافضایی، پرتابپرواز، سازه

 پیشرانه.

 هوافضا

 



های صنعتی، ارتعاشات و مکانیک هوافضا، روبات

یابی، اتوماسیون صنعتی، کنترل و کنترل و عیب

های مدیریت اتوماتیک مصرف انرژی، کنترل سامانه

هیدروپنوماتیک، مدیریت و کنترل مصارف انرژی در 

ساختمان، خودروهای هایبرید و الکتریکی، ابزار دقیق 

گیری، تجهیزات مهندسی پزشکی، های اندازهو سامانه

های کنترل.سامانه  

 
 
 
 
رونیکمکات  

 
 
 

المللی و جوان های بیناز برگزیدگان جشنواره
های قبل که موفق به تولید محصول در خوارزمی دوره

گردد برای اطالع از اند، دعوت میمقیاس صنعتی شده
نام و دریافت پرسشنامه با دبیرخانه جشنواره نحوه ثبت

 تماس حاصل نمایند.

 
 طرح موفق در تولید ملی

 

 


