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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َفَتَعالَى اهلل الَْمِلُك الَْحُقّ َوَل َتْعَجْل

 بِالُْقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه 
َو ُقْل َرِبّ ِزْدِني ِعْلًما؛

پــس بلنــد مرتبــه اســت و بزرگــوار خدایی 
کــه به حــق و راســتی پادشــاه ملــک وجود 
ــه  ــش از آنک ــول( پی ــو )ای رس ــت و ت اس
وحــی قــرآن تمــام و کامــل بــه تــو رســد 
ــن و  ــم( آن مک ــاوت و تعلی ــل در )ت تعجی
دائــم بگــو: پــروردگارا بــر علــم مــن بیفــزا. 

)طه آیه 114(
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● دكتر فرشته حاج اسماعیل  بیگي
-  عضو هيات علمي پژوهشكده ليزر و اپتيك
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-  معاون پژوهشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
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 به نام خداوند جان و خرد

ـــرای  ـــل الزم ب ـــت از عوام ـــی از خالقي ـــن ناش ـــای نوي ـــری ايده ه ـــه کارگي ب
ـــت  ـــن اس ـــد ممك ـــت. هرچن ـــانی اس ـــع انس ـــی  جوام ـــادی و صنعت ـــد اقتص رش
ــد  ــی می تواننـ ــند ولـ ــر برسـ ــه نظـ ــاده بـ ــهل و سـ ــا سـ ــی نوآوری هـ برخـ
بـــرای بهبـــود فرآيندهـــا و افزايـــش بهـــره وری در ســـازمان ها و شـــرکت ها 

ـــد.     ـــا نماين ـــده ای ايف ـــش ارزن نق
ـــوال  ـــن س ـــا اي ـــت و ب ـــود اس ـــت موج ـــه وضعي ـــمندانه ب ـــگاه هوش ـــوآوری ن ـــير ن ـــن گام در مس اولي
شـــروع می شـــود، آيـــا شـــرايط فعلـــی مطلـــوب اســـت يـــا می تـــوان آن را آســـان تر، ارزان تـــر و 
قابـــل دســـترس تر  نمـــود؟ پاســـخ خالقانـــه بـــه ايـــن ســـوال و جســـتجوگری تـــوام بـــا دانـــش و 
پشـــتكار در پژوهـــش اســـت کـــه تولـــد محصـــول يـــا خدمتـــی نـــو را ممكـــن می ســـازد و روشـــن 
ـــود،  ـــرژی خ ـــب و پران ـــتقالل طل ـــر، اس ـــده نگ ـــوی آين ـــه خ ـــه ب ـــا توج ـــان ب ـــواره جوان ـــه هم ـــت ک اس

در ايـــن نوگرايـــی و نوانديشـــی و نوآفرينـــی کوشـــا، پيشـــگام و موفق تـــر هســـتند.
ـــن  ـــه اي ـــگاه ب ـــا ن ـــه ب ـــت ک ـــال اس ـــت س ـــران بيس ـــی اي ـــی و صنعت ـــای علم ـــازمان پژوهش ه س
ظرفيـــت و قابليـــت دانش پژوهـــان و فنـــاوران جـــوان کشـــور، جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی را بـــا 

ــزار می نمايـــد. ــان آن برگـ ــا و مجريـ ــر از برتريـــن طرح هـ ــايی و تقديـ ماموريـــت شناسـ
بـــاور بـــه  ارزش و جايـــگاه ايـــن جريـــان پر  برکـــت علمـــی در مســـير توســـعه علمـــی کشـــور، 
حضـــور اســـتعدادهاي برتـــر علمـــی و جـــوان کشـــور در فهرســـت برگزيـــدگان جشـــنواره، ارتقـــای 
ــادی و معنـــوی از  ــای مـ ــا و حمايت هـ ــام ارزيابـــی و داوری دقيـــق طرح هـ ــا و کارآمـــدی نظـ پويـ
ـــان  ـــی و کارشناس ـــات علم ـــای هي ـــران، اعض ـــرای مدي ـــه ب ـــت ک ـــته ای اس ـــكات برجس ـــدگان، ن برگزي
ـــر  ـــی و تقدي ـــايی و معرف ـــا شناس ـــان آورده اســـت. ام ـــه ارمغ ـــن را ب ـــه افتخـــار آفري ـــازمان دو ده ـــن س اي
تنهـــا مرحلـــه ای از آغـــاز راه اســـت کـــه می بايســـت بـــا گســـترش حمايت هـــای ديگـــر نهادهـــای 
ــای  ــد. الزم اســـت طرح هـ ــرانجام مطلـــوب برسـ ــه سـ ــع مرتبـــط بـ ــازمان ها و صنايـ ــئول، سـ مسـ
ــورد  ــازی مـ ــرای تجاری سـ ــی، بـ ــای فنـــی و علمـ ــه ماهيـــت و قابليت هـ ــه بـ ــا توجـ ــده بـ برگزيـ

حمايت هـــای مـــادی و معنـــوی بيشـــتری قـــرار گيرنـــد.
خداوند متعال جوانان ارزش آفرين اين کشـــور را موفق و ســـربلند بدارد. 

علي رضا اللهیاري
دبیر بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

                                                                   

بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
سخن دبیر
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طرح های برگزيده 
بخش دانش پژوهان و فناوران
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       چكیده طرح:
در ايـن طـرح بـا اسـتفاده از قضايـا و تكنيك هايـی از هندسـه جبـری حقيقـی، نظريـه  احتمـال و نظريـه 
پيچيدگـی پارامتـری، موفـق بـه ارائـه  روش هـای نوينـی بـرای حـل چنديـن مسـئله مهـم در شـاخه های 
درستی سـنجی نرم افـزار و هـوش مصنوعـی شـديم و الگوريتم هـای کارآمدتـری بـرای تحليـل اسـتاتيك 
فرايندهـای  و  غيرقطعـی  بازگشـتی  برنامه هـای  غيرقطعـی،  تصادفـی  برنامه هـای  همرونـد،  برنامه هـای 
تصميم گيـری مارکـف مختصـر ارائه شـده اسـت. چنـد نمونه از دسـتاوردهای اين طرح به اين شـرح اسـت:

-با استفاده از نظريه پيچيدگی پارامتری و مفهوم عرض درختی، الگوريتم  جديد و کارآمدتری برای حل 
مسأله  فاصله  جبری در برنامه های همروند ارائه کرديم. مسأله  فاصله  جبری تعميمی از مفهوم های کوتاه ترين 
مسير و همبندی است که بسياری از سؤاالت اساسی در تحليل استاتيك را به عنوان حالت های خاصی از خود 
در بر می گيرد. الگوريتم ارائه شده زمان محاسبه ی فاصله ی جبری بين هر دو نقطه ی ممكن از يك برنامه با 

دو ريسه را از  به کاهش می دهد.
-در بخـش ديگـری از ايـن طـرح بـه بررسـی پايان پذيـری برنامه هـای تصادفـی غيرقطعی پرداختيـم و با 
اسـتفاده از مفاهيم مارتينگيل و سـوپرمارتينگيل و قضايای مرتبط با آن ها در نظريه  احتمال، مسـأله  پايان پذيری 
برنامه هـای تصادفـی غيرقطعـی را بـه حل يك دسـتگاه نامسـاوی های چندجمله ای کاهش داده شـده اسـت. 
 )Positivstellensatz( سـپس بـا اسـتفاده از نتايجـی در هندسـه  جبـری حقيقـی کـه قضايـای نقـاط مثبـت
نـام دارنـد، الگوريتمـی بـرای يافتـن يـك جـواب ايـن دسـتگاه ها ارائـه کرديم. ايـن روش بسـيار موفـق بوده 
و بـه يـك الگوريتـم چندجملـه ای انجاميـد کـه بـا گرفتن کد يـك برنامـه در زمانی بسـيار کوتاه اثباتـی برای 
پايان پذيربـودن آن برنامـه می يابـد. الگوريتـم ارائـه شـده با وجـود اين که امكان بررسـی برنامه هـای تصادفی 

را فراهـم مـی آورد، از الگوريتم هـای قبلـی بـرای برنامه هـای غيرتصادفی نيز سـريع تر اسـت.
-در بخـش نهايـی اين طرح به بررسـی زمان اجرای برنامه های بازگشـتی غيرقطعی پرداختيم و موفق شـديم 
بـا اسـتفاده از تكنيك هايـی مشـابه بخـش قبل الگوريتمـی چندجملـه ای ارائه کنيم که قادر اسـت بـا گرفتن کد 
يـك برنامـه  بازگشـتی کران های غيرچندجملـه ای برای زمان اجـرای آن بيابد. بـرای مثال، الگوريتـم ما می تواند 
بـا گرفتـن کـد مرتب سـازی ادغامـی، به صـورت کامال خـودکار زمـان اجـرای  را محاسـبه کند يا بـا گرفتن کد 

الگوريتـم ضرب ماتريس استراسـن، زمان اجـرای  غيرچندجملـه ای  را گزارش کند.
نتايـج ايـن طـرح در برتريـن کنفرانس هـا و مجـالت زبان هـای برنامه نويسـی، درستی سـنجی نرم افزار و 

هـوش مصنوعـی، از جمله POPL, CAV, TOPLAS و IJCAI، منتشـر شـده اند.

رتبه اول پژوهش هاي بنیادي 
 گروه  علوم پايه

● پژوهشگر : امیر کفشدار گوهرشادي
● عنوان طرح: تحلیل استاتیک برنامه ها با استفاده از هندسه ي جبري و نظريه ي احتمال

● Project title: Static program analysis using algebraic geometry and 
probability theory

Krishnendu Chatterjee ●  استاد راهنما:  
 ،Hongfei Fu،Andreas Pavlogiannis ،اساتید مشاور: فاطمه محمدی  ●

Rasmus Ibsen-Jensen، Cesar Sanchez
●  موسسه هاي  همكار: انستیتو دانش و فناوری اتريش )IST Austria(، مرکز مطالعات پیشرفته ی نرم افزار 

)OeAW( آکادمی علوم اتريش ،)IBM Research( بخش تحقیقات شرکت آی بی ام ،)IMDEA( مادريد
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       چكیده طرح:

از مهم تريــن کشــفيات اخيــر علــم فيزيــك نظــري کــه توســط دانشــمند انگليســي اســتفان هاوکينــگ 
ــي  ــاي متفاوت ــان دره ــف ايش ــن کش ــت. اي ــه اي اس ــه نقط ــياه چال ــگ از س ــش هاوکين ــد، تاب ــام ش انج
از فيزيــك ســياه چاله هاي را مثــل گــم شــدن اطالعــات در ســياه چاله ها قوانيــن ترموديناميــك و 
ــب اينجاســت مــدل نقطــه اي ســياه چاله کــه تابــش هاوکينــگ دارد يــك  ــه جال ــاز کــرد. نكت ــره را ب غي
ــت و  ــان اس ــاطي کيه ــتر انبس ــي در بس ــدل ديناميك ــك م ــي ي ــياه چاله کيهان ــت و س ــري اس ــدل نظ م
ــه  ــگ ک ــش هاوکين ــي از تاب ــرح مدل ــن ط ــد. در اي ــگ راي آن کار نمي کن ــم هاوکين ــفانه مكانيس متاس
ــه شــده اســت و جنبه هــاي مختلــف ايــن تابــش مثــل اثــر  ــراي ســياه چاله ديناميكــي کار مي کنــد ارائ ب
تابــش زمينــه کيهــان، آهنــگ خلــق شــار کوانتومــي مــاده، محاســبه نــرخ خلــق ذره را در ايــن مجموعــه 

ــم. ــي نموده اي ــق بررس از تحقي

رتبه دوم  پژوهش هاي بنیادي
 گروه  علوم پايه

● پژوهشگر :  جواد تقي زاده فیروزجايي
● عنوان طرح: مدل دينامیكي تابش هاوکینگ از سیاه چاله هاي کیهاني
● Project title: Dynamic model of Hawking radiation from 
cosmological black holes

● همكار: جورج الیس
● موسسه هاي  همكار: دانشگاه کیپ تون- دانشگاه آکسفورد
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       چكیده طرح:

در ايــن طــرح، ابررســانايي، اســپينترونيك، و ويژگي هــاي توپولوژيكــي در ســامانه هاي دوبعــدي 
به صــورت تك اليه هــاي اتمــي بررســي شــده اســت. ايــن ســامانه ها در طــول بيــش از يــك دهــه کــه 
از ساختشــان ســپري شــده، از يك ســو درک مــا از فيزيــك و شــيمي مــواد را دگرگــون کرده انــد و از ســوي 
ــا  ــد. ب ــو را داده ان ــه الكترونيــك و علــوم نان ــو در فناوري هــاي وابســته ب ديگــر هــر روز نويــد کاربــردي ن
توجــه بــه عنايــت بســيار کمتــر بــه ابررســانايي، خــواص مغناطيســی و اســپينترونيكی، و نيــز ويژگي هــاي 
توپولوژيكــي درمــواد دوبعــدی و وجــود پرســش های عميــق نظــری در ايــن حــوزه، پژوهش هــاي مفصــل 
ــاي  ــن ويژگي ه ــدي و يافت ــامانه هاي دوبع ــا در س ــن پديده ه ــر اي ــرای درک بهت ــباتي ب ــری  محاس نظ
ــوارد  ــان يافته هــای مهــم م ــم. از مي ــي برايشــان، انجــام  داده اي ــا پيشــنهاد کاربردهاي ــد آنهــا و احيان جدي
ــه  ــامل مولف ــارف ش ــاي غيرمتع ــا مولفه ه ــي ب ــانايي القاي ــي ابررس ــمريم: پيش بين ــم برش ــر را می تواني زي
ــطه؛  ــزات واس ــاي فل ــه دي کلكوژنايده ــوم ب ــواد موس ــي از رده م ــاي اتم ــه گانه در تك اليه ه ــپين س اس
ــيبك  ــر س ــاس اث ــن براس ــپيني در گراف ــاي اس ــاد جريان ه ــراي ايج ــو ب ــري ن ــاي نظ ــي مدل ه معرف
ــديد  ــتفاده از تش ــا اس ــي، و ب ــواج الكترون ــازي ام ــپيني و متمرکزس ــي هاي اس ــپين، عدس ــه اس ــته ب وابس
فرومغناطيســي و پمــپ اســپيني در اتصــاالت گرافين/فرومغناطيــس؛ و در نهايــت معرفــي مكانســيمي بــراي 
ــرای  ــردی ب ــنهادهايی کارب ــالوه پيش ــدي. بع ــامانه های دوبع ــي در س ــاي توپولوژيك ــازي حالت ه پايدارس
ــاده  ــك م ــای فيزي ــا در حوزه ه ــن کاربرده ــه اي ــده ک ــه ش ــز ارائ ــده ني ــاد ش ــای نظــری ي ــه يافته ه هم

ــد. ــرار می گيرن ــو ق ــای نان ــك و فناوری ه ــز نانوالكتروني ــواد و ني ــوم م ــی، عل چــگال تجرب

رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي
گروه علوم پايه

 
● پژوهشگر : علي قربان زاده مقدم

● عنوان طرح: ابررسانايي، ترابرد اسپیني و اثرات توپولوژيكي در مواد دو بعدي
●Project title: Superconductivity, spintronics, and topological 
effects in two-dimensional materials
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       چكیده طرح:

ــور  ــه ط ــده ب ــيب دي ــاي آس ــا و اندام ه ــم بافت ه ــه ترمي ــده در زمين ــه ش ــي ارائ ــاي مهندس راهكاره
ــت و  ــي باف ــراي جايگزين ــلولي ب ــه بعدي س ــده و س ــبكه هاي پيچي ــي ش ــه طراح ــادر ب ــا را ق ــخص م مش
ــه شــيوه هاي  ــت ب ــك باف ــن منظــور ســاخت ي ــدن انســان مي ســازد. بدي ــده ی ب ــي عضــو آســيب دي حت
مهندســي، نيــاز بــه طراحــي يــك داربســت بــا ســاختار فيزيكــي مناســب بــا امــكان اتصــال دقيــق ســلول ها 
بــه آن، مهاجــرت، تكثيــر و تمايــز ســلولي و در نهايــت رشــد و جايگزينــي بافــت جديــد اســت. وظيفــه عمــده 
ــوب  ــع معي ــمت موض ــه س ــاور ب ــاي مج ــلول ها از بافت ه ــرت س ــد و مهاج ــت رش ــت ها هداي ــن داربس اي
ــدن مي باشــد. در ايــن  ــد در ب ــر روي داربســت پيــش از پيون ــا تســهيل رشــد ســلول هاي کاشــته شــده ب ي
روش ابتــدا يــك مــاده متخلخــل بــه عنــوان داربســت بــه کمــك روش هــاي نويــن مهندســي بــراي رشــد 
ســلول ها تهيــه شــده و ســپس عوامــل رشــد بــر روي آن قــرار مي گيــرد. پــس از رشــد مناســب ســلول ها 
ــاد  ــس از ايج ــود. پ ــل مي ش ــدن منتق ــه درون ب ــگاه ب ــط آزمايش ــت از محي ــا، داربس ــاي تخلخل ه در فض
رگ زايــي در داربســت، بافــت جديــد شــروع بــه رشــد و تكامــل مي کنــد. يكــي از موضوعــات مهــم در ايــن 
روش، دســتكاري ســطح داربســت هاي ســاخته شــده بــه لحــاظ فيزيكــي و شــيميايي بــراي ارتقــا عملكــرد 
بيولوژيــك اســت. طــی ســال های اخيــر، روش هــاي مختلفــی بــراي ترميــم بافــت و اندام هــای بــدن بــه 
کار گرفتيــم کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره کــرد. طراحــی و ســاخت جايگزين هــای بافــت 
در خــارج بــدن بــه کمــك مــواد مهندســی شــده بــراي کاشــت و جايگزينــی بعــدی در بــدن کــه بارزتريــن 
ــان ســوختگي  ــد پوســت در درم ــزرگ و پيون ــد اســتخوان در شكســتگی هــای ب ــورد پيون ــن م ــال در اي مث
زخم هــاي ديابتــي اســت. ايــن ســازه ها بــه کمــك 
ــك باعــث  ــوي عوامــل بيولوژي کاشــت محفظه هــاي محت
ــن  ــد. بدي ــت مي گردن ــم باف ــد و ترمي ــاء رش ــب و الق ترغي
منظــور مــواد جديــدي بــه صــورت ســه بعــدي توليــد شــده 
ــيب حاصــل  ــريع تری در محــل آس ــی س ــش بافت ــا واکن ت
ــوي  ــی از س ــاي متفاوت ــال حاضــر جايگزين ه ــود. در ح ش
پژوهشــگران فعــال در ايــن حــوزه ارائــه شــده  اســت ولــی 
دســتيابی بــه ســاختارهايی بــا عملكــرد مشــابه بافت هــاي 
طبيعــي و ســرعت ترميــم بافتــی باالتــر همچنــان در حــال 

توســعه اســت. 

رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي
 گروه زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

● پژوهشگر  مسعود مظفري
● عنوان طرح: ارائه راهكارهاي مهندسي براي ترمیم بافت ها و اندام هاي آسیب ديده

●Project title: Providing engineering solutions to regenerate damaged 

tissues and organs

● موسسه هاي  همكار: پژوهشگاه مواد و انرژی،  دانشگاه علوم پزشكی ايران،  دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر
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رتبه دوم پژوهش هاي بنیادی
 گروه  فناوري هاي شیمیايي

       چكیده طرح:
بـه منظـور حـذف و اندازه گيـری دقيـق، حسـاس و گزينشـی انـواع يون هـا يـا مولكول هـای هـدف در 
بافت هـای مختلـف ماننـد نمونه هـای زيسـت محيطـی و بيولوژيكـی از نانـو مـواد مختلـف اسـتفاده شـده 
اسـت. نانـو مـواد مـورد اسـتفاده در اين طـرح عمدتا سـنتزی بوده و بـه منظور افزايـش گزينش پذيـری نانو 
مـواد مـورد اسـتفاده، سـطح آنهـا بـا عوامـل ويژه بـا روش هـاي مختلف اصالح شـده اسـت. در ايـن طرح، 
نانـو مـواد به دليـل نسـبت سـطح به حجـم باالتـر و اصالح پذيـری آسـان تر به عنـوان جاذب های سـطحی 
بـرای اسـتخراج کارآمـد و گزينشـی، به عنـوان اصالح گر در سـاختار الكترودهـای مختلف بـرای اندازه گيری 
حسـاس و بعضـا افزايـش گزينـش پذيری، به عنوان کاتاليسـت بـرای حذف، تخريـب، و اندازه گيـری کارآمد 
و مقـرون بـه صرفـه و نانـو سنسـور بـرای اندازه گيـری بـدون نيـاز به جداسـازی و حسـاس انـواع يون ها و 
يـا مولكول هـای مهـم بـكار گرفتـه شـده اند. نتايـج نشـان داده اسـت کـه نانو مـواد سـنتزی توانايی بسـيار 
بااليـی بـراي حـذف انـواع آلودگی هـا از نمونه هـای زيسـت محيطـی داشـته و همچنيـن امـكان اسـتخراج 
و اندازه گيـری داروهـای مختلـف در نمونه هـای بيولوژيكـی بـا اسـتفاده از نانـو مـواد سـنتزی به عنـوان فاز 
جامـد يـا سنسـور فراهـم شـده اسـت. همچنيـن نتايج نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده موفقيـت آميـز از نانو 
مـواد بـرای اندازه گيـری دقيـق، حسـاس، و گزينشـی انـواع يون ها يـا مولكول هـا نيازمند طراحـی دقيق نانو 
مـواد مـورد سـنتز بـا توجـه بـه مؤلفه هايـی ماننـد نـوع آناليـت هـدف و بافت نمونـه حـاوی آناليـت، ميزان 
گزينش پذيـری روش آشكارسـازی مـورد اسـتفاده، کاربـرد ويـژه نانـو مـواد به عنـوان جـاذب، اصالح گـر، 

سنسـور و يـا کاتاليسـت و همچنيـن هزينـه تمام شـده روش می باشـد.

● پژوهشگر : مظاهر احمدی
ــز  ــر ناچی ــراي اندازه گیــري مقادي ــو ســاختارهاي اصــاح شــده ب ● عنــوان طــرح: ســنتز نان

ــي ــي و بیولوژيك ــت محیط ــاي زيس ــا و آالينده ه داروه
● Project title: Synthesis of modified nanostructures for the ermination of trace 

amounts of drugs and environmental pollutants and biological

● استاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیان
● استاد مشاور: دکتر عباس افخمی

● موسسه   همكار: دانشگاه بوعلی سینا
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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
گروه  مكانیك

       چكیده طرح:

با فناوری اولتراسونيك دستگاهی ساخته  شده است که که صدا را در يك باريكه ی جهت دار می فرستد. مثل 
ليزر، ولی برای صوت. يعنی دستگاه به سمت هر کسی که باشد فقط اوست که صدا را به خوبی می شنود؛ و 

اين برای او يك تجربه ی عجيب و جذاب است.
در اين طرح با دريافت يك سيگنال صوتي و تبديل آن به يك سيگنال فراصوت يا اولتراسونيك و استفاده 
از سيستم فرستنده فراصوت، سيگنال صوتي را گسيل نموده و صدا بدين وسيله قابل استماع خواهد بود. در 
يك پيكربندي، سيستم شامل يك گيرنده و يك پروسسور خواهد بود که سيگنال صوتي را دريافت کرده، در 
داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده بر سيگنال حامل مدوله شده و به فرستنده 
در خود  را  که سيگنال صوتي  بوده  داخلي  حافظه  دوم، سيستم شامل يك  پيكره بندي  در  ارسال مي شود. 
ذخيره کرده و به هنگام پخش، در داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده از حافظه 
پردازش مي شود و بر سيگنال حامل مدوله شده و براي فرستنده ارسال مي شود. در پيكره بندي سوم، سيستم 
شامل يك حافظه داخلي بوده که سيگنال صوتي را به شكل پردازش شده در داخل خود ذخيره کرده و به 
هنگام پخش، در داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده ازحافظه بر سيگنال حامل 
مدوله شده و براي فرستنده ارسال مي شود. دراين پيكره بندي حجم محاسبات مربوط به پردازنده کاسته شده 
و پردازنده ساده تري قابل استفاده خواهد بود. در پيكره بندي چهارم، سيستم شامل يك حافظه داخلي بوده که 
سيگنال صوتي را به شكل پردازش شده و مدوله شده بر سيگنال حامل در داخل خود ذخيره کرده و به هنگام 
پخش، صرفا از طريق پردازنده براي فرستنده ارسال مي شود. در اين پيكره بندي حجم محاسبات مربوط به 

پردازنده بيش از حالت قبل کاسته شده و پردازنده ساده تري قابل استفاده خواهد بود.

● پژوهشگر : امین گلین شريف ديني
● عنوان طرح: تونل صداي جهت دار

● Project title: Sound Tunnel

● همكاران: محمدرضا معتمدی نژاد، رضا منتظري نمین، نیما جعفري تاشان
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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
گروه هنر

       چكیده طرح:
ــه  ــدۀ آن ک ــكل دهن ــن ش ــتور بنيادي ــی دس ــا و معرف ــان ويژگی ه ــتانی، بي ــه داس ــاندن فيلم نام شناس
مجهــول اســت از اصــول بايســتۀ ادبيــات داســتانی معاصــر اســت تــا ضمــن جداســازی فيلمنامــه داســتانی 
از رمــان آن را از رويكــرد غالــب ادبيــات نمايشــی مجــزا ســازد و بــا ايــن جداســازی ها جايــگاه فيلمنامــۀ 

ــی روشــن شــود. ــار گونه هــای ادب داســتانی کن
يافته هــای طــرح نشــان می دهــد فيلمنامــه داســتانی فيلمنامــه  بــه زبــان ســاده اســت. کلمــۀ داســتانی 
عــالوه بــر آنكــه آن را در برابــر فيلمنامه هــای نمابه نمــا کــه بــر چگونگــی حرکــت دوربيــن مبتنــی اســت 
ــا رمــان  قــرار می دهــد، بــه عناصــر روايــی در آن اشــاره دارد. ايــن گونــۀ ادبــی دارای تفــاوت دهگانــه ب

ــز تفاوت هايــی دارد.  ــا فيلمنامه هــای مســتند و پويانمايــی ني اســت و ب
بــا دســتيابی بــه تفــاوت فيلمنامــه داســتانی بــا رمــان و خوانــدن فيلمنامه هــای داســتانی متعــدد نظريــه  
ــر  ــع عناص ــت. در واق ــش اس ــار بخ ــه دارای چه ــرد ک ــكل می گي ــتانی ش ــه  داس ــی فيلمنام ــاختار رواي س
ــش  ــه شــامل ســه بخــش کن ــش ک ــار نظــام اســت: 1- نظــام کن ــۀ داســتانی دارای چه ــی فيلمنام رواي
شــخصيت، کنــش طــرح - مــكان و زمــان - و کنــش جابــه جايــی- پيونــد دو مــكان اســت و  در بســتر 
زيــر مجموعه هايــی چــون مــكان، زمــان، فضــا )داخلــی، خارجــی( و گفتگــو شــكل می گيــرد. 2- نظــام 
ــنيداری،  ــی- ش ــی مكان ــی، فاصله پژوه ــی مكان ــه فاصله پژوه ــخصيت ها ک ــی ش ــای غيرکالم رفتاره
پيرازبانــی و اطــوار پژوهــی را در بــر می گيــرد. 3- آوا  و 4- موســيقی: صــدای اشــخاص، صــدای 
ــيقی  ــه، موس ــف، تران ــته(/ )تصني ــراه و وابس ــتعاره، هم ــبيه،  اس ــن )تش ــای نمادي ــكان(، صداه موقعيت)م

ــتند. ــيقی هس ــش موس ــای بخ ــی کالم( زيرمجموعه ه ب

● پژوهشگر : فائقه عبدالهیان
● عنوان طرح: ساختار روايي فیلمنامه داستاني

● Project title: Narrative elements of anecdote screenplay

● استاد راهنما: محمدعلی خزانه دارلو
● اساتید مشاور: احمد رضی، علیرضا نیكويی
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رتبه سوم پژوهش هاي كاربردي 
گروه مكانیك

       چكیده طرح:
امـروزه يكـی از بزرگ تريـن چالش هـا در صنايع مختلـف اندازه گيری دقيـق پارامترهای مختلـف جريانی 
از جملـه جريـان عبـوری داخل لوله ها اسـت کـه از نظر اقتصـادی و حقوقی پارامتری بسـيار تعييـن کننده و 
موثـر در قراردادهـا می باشـد. يكـی از راه حل هـای فائق آمدن بـر اين مسـئله، اندازه گيری جريان با اسـتفاده 
از فلومترهـای دقيـق از جملـه فلومترهای اولتراسـونيك می باشـد. اين  نـوع فلومترها عالوه بر مزايای بسـيار 
خـود، از جملـه عـدم ايجـاد افـت فشـار، عدم وجـود قطعـات متحـرک در آن و هزينـه نگهداری پاييـن، راه 
حـل مناسـبی بـراي افزايـش دقـت اندازه گيری بـه کمتر از 0/5درصد می باشـند، کـه در صنعت دقت بسـيار 

مطلوبی محسـوب می شـود. 
کنتورهـای اولتراسـونيك از سـه بخـش اصلـی SPU ، اسـپول و ترانس ديوسـر اولتراسـونيك تشـكيل 
می شـوند. بخـش SPU يـا واحـد پـردازش سـيگنال وظيفـه ارسـال، دريافـت و پـردازش سـيگنال ها و 
همين طـور محاسـبات مربـوط را بـر عهـده دارد. همچنين اسـپول بدنه اصلی کنتور می باشـد. امـا مهم ترين 
بخـش و بـه تعبيـر ديگـر، قلب يك کنتـور اولتراسـونيك واحد ترانس ديوسـر اولتراسـونيك آن می باشـد. در 
ايـن طـرح بـرای اوليـن بار در کشـور ترانس ديوسـر اولتراسـونيك به منظـور کاربـرد در کنتور اولتراسـونيك 
گاز، بـا رعايـت کليـه الزامـات کار در محيـط گازی و انفجـاری، طراحی و سـاخته شـده اسـت. بـه عالوه، به 
منظـور طراحـی و شبيه سـازی عملكرد ترانس ديوسـرها، نرم افزاری توسـعه داده شـد که البتـه از آن می توان 

بـرای کاربردهـای ديگـر نيز اسـتفاده نمود.

● پژوهشگر : سید فواد موسوی
● عنوان طرح: طراحي و ساخت حسگر اولتراسونیک با کاربرد در کنتوراولتراسونیک گاز

● همكار: سید حسن هاشم آبادی
● Project title:  Design and fabrication of ultrasonic transducer for 

gas ultrasonic meter

● اساتید مشاور: جلیل جمالی، حسین عزيزی مقدم 
● موسسه هاي  همكار: دانشگاه  علم و صنعت ايران، پژوهشكده اندازه گیری جريان سیاالت، مرکز 

تخصصی CFD ايران، شرکت مهندسی فرآيند گستر آرتیمان، شرکت انتقال گاز ايران
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رتبه اول طرح هاي توسعه اي 
گروه برق و كامپیوتر

       چكیده طرح:
ايــن گيرنــده  بــا هــدف بهبــود پارامترهــاي سيســتمي نســبت بــه گيرنده هــاي متــداول و در عيــن حــال بــا 
ســرعت جســتجوي بســيار باالتــر و کاهــش قابــل مالحظــه وزن، ابعــاد و تــوان مصرفــي طراحــي و ســاخته 

شده است.  
ــتفاده از  ــك، و اس ــي و مكاني ــي جزئ ــا طراح ــي ت ــي کل ــزا از طراح ــي اج ــگ تمام ــي هماهن طراح
ــا  ــده اي ب ــه گيرن ــتيابي ب ــكان دس ــزا ام ــن اج ــازي اي ــازي و يكپارچه س ــن در پياده س ــاي نوي فناوري ه

پارامترهاي بهتر و در ابعادي بسيار کوچك تر را فراهم نموده است.  
در اين گيرنده کل پهناي باند 18-2 گيگاهرتز به 40 زيرباند با پهناي باند 500 مگاهرتز تقسيم مي شوند 
و گيرنده مي تواند در زمان بسيار کوتاهي هر يك از اين کانال ها را انتخاب نمايد. بر خالف گيرنده هاي با 
سرعت پايين، فرکانس هاي LO مورد نياز در مسير گيرندگي به روش Fast Stepping LO توليد مي شوند 
و اين امكان را بوجود مي آورد که با انتخاب هر يك از زيرباند هاي فرکانسي، فرکانس هاي مورد نياز در مسير 

گيرندگي با سرعت بسيار باال توليد شود.

● پژوهشگران : احمد مرتضايي، احسان جوهری سلماسی
● عنـوان طـرح: گیرنـده دو کانالـه فـوق سـريع با ابعـاد کوچـک در باند فرکانسـی 

هرتز  گیـگا   18-2
● Project title: Ultra-fast dual channel miniature receiver )18-2GHz (

● موسسه   همكار: شرکت افق توسعه صابرين
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رتبه دوم طرح هاي توسعه اي 
گروه مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

       چكیده طرح: 
     سوييچ پرداخت آريانا با توجه به آخرين استانداردهای روز دنيا بومی سازی شده و در شرکت تجارت الكترونيك 
پارسيان از سال 93 تا کنون عملياتی شده است. ويژگی های اين محصول شامل عدم وابستگی به محصوالت 
مشابه، مقرون به صرفه بودن آن در مقايسه با نمونه های خارجی، جلوگيری از خروج ارز، از ويژگی های فنی 
اين محصول می توان به درصد خطای بسيار کم )بهترين سوييچ پرداخت از لحاظ شاپرک در انتهای سال 96(، 
پايداری باال، پوشش تمامی خدمات پرداختی موجود در کشور، قابليت توسعه بهينه در حداقل زمان ممكن اشاره 
کرد. اجزای تشكيل دهنده سوييچ پرداخت عبارتند از: زير سيستم Acquirer: اين ماژول مسئوليت انجام عمليات 
و آماده سازی پيام ها را برعهده دارد. زير سيستم  Back Office: از اين برنامه برای انجام تنظيمات بروی سوييچ 
استفاده می شود تا به کمك آن بتواند فعاليت خود را آغاز کرده و ادامه دهد. مديريت ذخيره سازی و ارسال تراکنش، 
مديريت مانيتورينگ تراکنش، مديريت زمان بندی، مديريت تصفيه و تسويه تراکنش ها، مديريت کارمزد و تسويه، 

مديريت پرداخت قبوض. 
از  پرداخت  نوعی  نيازمند  بزرگ  : سازمان های   )Third Party Management( مديريت موجوديت سوم 
سوی مراجعين خود هستند که اين پرداخت ها با تمامی مشخصات دلخواه مرسوم نبوده و می بايست اين گونه 
پرداخت ها به صورت موردی خصوصی سازی شود، مانند ثبت خريد شناسه دارو يا ثبت شماره تلفن هنگام پرداخت. 
سوييچ پرداخت آريانا با توجه به شناخت از موارد درخواستی و رفتارسنجی اين سازمان ها خدماتي را ارائه می دهد 
تا در کمترين زمان و با کم ترين هزينه بتوان اين گونه تراکنش ها را پشتيبانی نمود. درگاه موبايلی: درگاه موبايلی 
يا ماژول USSD با قابليت های چشمگيری نظير ارائه پنل چيدمان منوهای درخواستی به مشتری، تعيين مبالغ 
هر منو، انجام تراکنش های معتبر شاپرکی و يا خاص منظوره برای مشتريان آماده بهره برداری می باشد. ماژول 
شارژ : اين ماژول مسئوليت تهيه و ارائه انواع شارژهای ارائه شده توسط اوپراتورها را نظير شارژ مستقيم، ارائه رمز 
و سريال شارژ، نوع شارژ درخواستی نظير شگفت انگيز يا معمولی و پرداخت قبوض اوپراتورها را فراهم می سازد.

● پژوهشگر :  برديا دارايي
● عنوان طرح: سامانه مديريت تراکنش های مالی آريانا

● Project title: Financial transactions management system )Aryana(

● همكار: پژمان قادري
● موسسه همكار: اطاعات فن آوری کوير کومش )اينتک(
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رتبه سوم نوآوري
گروه  برق و كامپیوتر

● پژوهشگر : رضوان نصیري
● عنوان طرح: اسكلت خارجي غیرفعال براي کاهش مصرف انرژي و تاخیر خستگي در عضات 

مفصل ران در هنگام دويدن
● Project title: An unpowered exoskeleton for energy efficiency and fatigue 

delay in hip joint during running

● همكاران: مجید نیلي احمدآبادي، ارژنگ احمدي، آرمین زارع
● موسسه  همكار: دانشگاه تهران

       چكیده طرح:
ايــن نــوآوري يــك اســكلت خارجــي غيرفعــال اســت کــه بــراي کاهــش مصــرف انــرژي و بــه تاخيــر 
انداختــن خســتگي در هنــگام دويــدن طراحــي شــده اســت. بــه عبــارت ديگــر بــا اســتفاده از ايــن اختــراع 
افــراد مي تواننــد يــك مســير طوالنــي را بــا خســتگي کمتــري بدونــد و يــا بــا صــرف انــرژي مشــخصي 
ــي  ــاختارهاي طراح ــا س ــه ب ــي در مقايس ــده فعل ــي ش ــكلت طراح ــد. اس ــرعت بيشــتري گام بردارن ــا س ب
ــاي اطالعــات  ــر مبن ــا ب ــن سيســتم دقيق ــري دارد. اي ــا رويكــرد مشــابه قابليت هــاي بســيار باالت شــده ب
جمــع آوري شــده از بــدن انســان طراحــي شــده اســت. در هنــگام دويــدن مصــرف انــرژي فــرد را کاهــش 
ــد  ــاال خواه ــرعت هاي ب ــوص در س ــالت به خص ــتگي عض ــش خس ــه کاه ــر ب ــن ام ــه اي ــد داد ک خواه
انجاميــد. بــراي گســتره وســيعي از ســرعت ها در هنــگام دويــدن کاربــرد دارد. ايــن در حالــي اســت کــه 
ــرد  ــا راه رفتــن و در ســرعتي خــاص کارب ــراي دويــدن و ي ســاير اســكلت هاي خارجــي غيرفعــال تنهــا ب
ــا سيســتم  ــري و ي ــور، بات ــچ موت ــا کــه از هي ــن معن ــه اي ــال اســت، ب ــن ســاختار کامــال غيرفع ــد. اي دارن
الكترونيكــي اســتفاده نمي کنــد و تنهــا بــه کمــك طراحــي بســيار ســاده و هوشــمندانه يــك فنــر ورقــه اي 
ــه  در ســاختار خــود قــادر اســت در هنــگام دويــدن بخشــي از انــرژي يكــي از پاهــا را ذخيــره کــرده و ب
پــاي ديگــر منتقــل نمايــد. ايــن وســيله بــه روش اســتاندارد مــورد تاييــد مجامــع علمــي بــرروي ده نفــر 
کاربــر ســالم آزمايــش شــده و کاهــش مصــرف هشــت درصــدي را در هنــگام دويــدن بدســت آورده اســت. 
ايــن اســكلت خارجــی بــا اســتفاده از يــك فنــر ورقــه ای دو مفصــل ران را بــه يگديگــر متصــل می کنــد. 
ايــن فنــر ورقــه ای بــا تبــادل انــرژی بيــن دوپــا از هــدر رفــت انــرژی جلوگيــری کــرده و انــرژی در حــال 

ــه پــای ديگــر تزريــق می کنــد.  ــا را ب اتــالف در يــك پ
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رتبه سوم نوآوري
گروه مكانیك

● پژوهشگر : حمید تقوي فر
● عنوان طرح: اندازه گیری  آزمايشگاهي و ارتعاشات چرخ برون جاده اي) آفرود( با استفاده از 

سیستم های ابتكاری داده برداری
●  Project title:     Laboratory off-road vehicle dynamics and vibration 

measurement using data acquisition system

● همكاران: هادي تقوي فر، عارف مرداني کراني
● موسسه هاي  همكار: دانشگاه ارومیه، دانشگاه ماير

       چكیده طرح:  
     به دليل سامانه تست و اندازه گيری پارامترهای کششی چرخ، نيروهای وارده به آن )سينتيك( و جابجايی سنجی 
و شتاب سنجی مجموعه )سينماتيك(، اين مجموعه به همراه سيستم های نوين داده برداری دارای توانايی سنجش 
و ثبت پاسخ سيستم به شرايط مختلف عملكردی خودرو در شرايط برون جاده ای می باشد. اين طرح با داشتن يك 
حامل چرخ مجهز به لودسل های افقی و عمودی، سيستم ثبت ارتعاشات، سيستم تصوير برداری آنالين از تماس 
چرخ-بستر، سامانه های کنترلی سرعت و بار روی چرخ، سيستم سنجش تنش تماسی در بستر دارای ويژگی برای 
انواع سنجش و ارزيابی های مرتبط می باشد. در اين طرح، يك سامانه دارای زير مجموعه های سينكرونيزه برای 
تحصيل داده مربوط به سينتيك و سينماتيك چرخ برون جاده اي در شرايط کنترل شده با پارامترهايی همچون سامانه 
اعمال بار، سيستم اعمال اجباری لغزش، سرعت حرکت و شتابدهی توسط اينورتر، سيستم )پك( ارتعاش سنجی، 
سيستم تعليق و کنترلی، سيستم شيب سنجی حرکت چرخ، تصوير برداری برای دستيابی ديناميك ترانزينت چرخ- 
بستر می باشد که دارای نمونه مشابه نمی باشد. سيستم شيب سنجی برای حصول داده های نشست چرخ در بستر 
)Sinkage( نيز شرايط مشابهی دارد که از ابتكارات طرح حاضر می باشد. همچنين سويل بين طرح دارای مزايای 
طول و عرض مناسب برای حذف اثرات مرزی، قابليت نصب انواع ناهمواری ها و سرعت گير در داخل شاسی آن، 
قابليت نصب سامانه های تصوير برداری و انواع دستگاه های فراوری خاک می باشد. تستر دارای نوآوری لغرش اجباری 
با سطوح اختياری، اعمال بار عمودی و سامانه سنجش تنش و ارتباط سنجی تنش بار اعمالی به صورت بالدرنگ و 
در نتيجه محاسبه مقاومت غلتشی ايجاد شده، بازوهای مجهز به بارسنج برای سنجش نيروهای کششی و همچنين 
شوک ايجاد شده به هنگام برخورد با مانع از ديگر نوآوری های طرح است. در همين راستا، يك پروفيل به نحوی 
طراحی شد که توانايی نصب چندين عدد بار سنج را درون خود دارا باشد. هرکدام از آنها به يك ميله با سطح مقطع 
مسطح دايروی متصل بوده و توسط يك سيستم داده برداری تعبيه شده اندازه گيری تنش در نقاط مختلفی انجام شود. 

امكان رد يابی چگونگی انتشار تنش در پروفيل خاک از مزايای اين طرح می باشد.
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يكـي از مهم تريـن انگيزه هـاي شـرکت در مسـابقات و رقابت هـا در هر شـكلي اعـم از علمـي، فرهنگي، 
ورزشـي و يـا اجتماعـي کسـب امتيـاز، پـاداش و بهره منـدي از امكانـات بيشـتر و باالتـر اسـت و همـواره 
پاداش هـاي بـزرگ تـر سـطح رقابـت و تعداد مشـتاقان بـه حضور در مسـابقه، انگيـزه تالش و ارايـه بهتر را 
قوي تـر مي نمايـد. ايـن پاداش هـا مي توانـد شـامل کسـب اعتبـار و افتخـار، تاميـن نيازهـاي مالـي، دريافت 

حمايـت شـغلي، تحصيلـي، تجاري و .... باشـد. 
مايـه خوشـوقتي اسـت کـه جشـنواره جـوان خوارزمـي به عنـوان حرکتـي جريان سـاز در اشـاعه فرهنگ 
پژوهـش و نـوآوري، توسـعه کارآفرينـي دانش بنيـان  در بين دانشـجويان، فناوران و دانش آمـوزان حضوري 
موثـر و کارآمـد داشـته اسـت و دبيرخانه جشـنواره در تحقـق هدف شناسـايي و معرفي طرح هاي برتر بسـيار 

بوده اسـت.   موفق 
 ليكـن بـراي اينكه اين اسـتعدادهاي برتر رشـد يابنـد و در محيطي متناسـب با قابليت هـاي فني و علمي 
خـود بالنـده شـوند مي بايسـت فعاليت هـا، قوانيـن و راهكارهـاي منسـجم و زنجيـره واري در ديگـر نهادهـا 
و سـازمان هاي مرتبـط شـكل گيرنـد تـا چتـر حمايـت مـادي و معنـوي کاملـي بوجـود آيـد.  در اين راسـتا 
دبيرخانـه جشـنواره، اسـامي و مشـخصات برگزيـدگان را بـه بنيـاد ملـي نخبگان، سـازمان سـنجش، برخي 
صندوق هـاي حمايتـي، مراکـز رشـد و پارک هـاي فنـاوري، برخـي سـازمان هاي علمـي و صنعتـي حامـي 
جشـنواره و ..... معرفـي مي نمايـد تـا مطابق بـا مقررات خـود امكان بهره منـدي از تسـهيالت و حمايت هاي 

مـادي و معنـوي را بـراي برگزيـدگان فراهـم نمايند. 
آنچه که دبيرخانه براي تشويق و حمايت از برگزيده امكان انجام آن را دارد عبارت است از: 

● اهداي  لوح تقدير، تنديس جشنواره و جايزه  نقدي از سوي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. 
● صـدور گواهينامـه کسـب رتبـه در جشـنواره جـوان خوارزمي بـراي مجري و همـكاران طرح بـا تعيين 

درصد مشـارکت.
● معرفـي برگزيـدگان بـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـراي اسـتفاده واجديـن شـرايط از امكانات 

آيين نامـه تسـهيالت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه دوره هـاي تحصيلـي باالتر. 
● معرفـي برگزيـدگان بـه بنيـاد ملـي نخبـگان بـراي اسـتفاده از تسـهيالتي کـه بـر اسـاس آيين نامـه 
پشـتيباني و حمايـت نخبـگان و اسـتعدادهاي برتر بـه برگزيدگان جشـنواره هاي معتبر کشـور  ارايه مي نمايد.  
● معرفـي برگزيـدگان هـر دوره بـه حاميـان جشـنواره بـراي بهره منـدي از پاداش هايي که نسـبت به آن 

شـده اند.  متعهد 
● معرفـي برگزيـدگان بـه برخـي برنامه هـاي علمـي، خبـري يـا گزارشـي صـدا و سـيما بـراي معرفـي 

گسـترده تر طـرح بـه مخاطبيـن.  
● افزايش راه کارهاي تعامل و همكاري با صندوق هاي حمايتي و بنگاه هاي اقتصادي.

حمايت هاي مادي و معنوي
از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي
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گزارش دبیرخانه، نمودارها، جدول های 
آماری و   ارکـان  علمی  و  اجـرايی 
     بخـش دانش پژوهـان و فنـاوران
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گزارش دبیرخانه

ــران همــه ســاله در مســير تحقــق ماموريت هــا و تقويــت  ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي اي
ــر از   ــي و تقدي ــايي، معرف ــدف شناس ــا ه ــي را ب ــوان خوارزم ــنواره ج ــوآوري، جش ــش و ن ــگ پژوه فرهن

ــد. ــزار مي نماي ــاوري برگ ــم و فن ــف عل ــاي مختل ــور در زمينه ه ــوان کش ــاوران ج ــوآوران و فن ن
خــداي را ســپاس کــه توفيــق يافتيــم بــراي بيســتمين ســال پياپــي، ايــن رقابــت علمــي اثر بخــش را 

ــم . ــرا نمايي ــزي و اج ــد،  برنامه ري ــق و کارآم ــته، دقي ــال هاي گذش ــات س ــري تجربي ــا به کارگي ب
 فراخــوان ايــن دوره از جشــنواره در فروديــن مــاه، از طريــق وبــگاه جشــنواره و ســاير رســانه ها آغــاز 
ــب  ــر حس ــده ب ــه ش ــاي اراي ــت. طرح ه ــه ياف ــاه خاتم ــان مردادم ــان در پاي ــام متقاضي ــد و ثبت ن گردي
ــد.  ــال گردي ــروه تخصصــي ارس ــانزده گ ــه ش ــي ب ــراي ارزياب ــي ب ــامانه الكترونيك ــق س موضــوع، از طري
ــده   ــف ش ــت و شــاخص هاي تعري ــر اســاس ماهي ــا را ب ــاي تخصصــي طرح ه ــان عضــو گروه ه کارشناس

ــد. ــوان پيشــنهاد گردي ــأت داوران جشــنواره ج ــه هي ــر ب ــاي برت ــوده و طرح ه ــي نم ارزياب
ــامانه  ــرح در س ــج ط ــاد و پن ــصد و هفت ــاوران شش ــان و فن ــش دانش پژوه ــوان، در بخ ــس از فراخ پ
جشــنواره ثبــت گرديــد کــه بــا نظــارت و بررســي اوليــه دبيرخانــه و حــذف مــوارد غيــر مرتبــط يــا ناقــص، 
ســیصد و هفتــاد و پنــج طــرح بــراي ارزيابــي بــه گروه هــاي تخصصــي ارســال شــد. نتيجــه ايــن 
فعاليــت چنــد ماهــه در شــانزده گــروه تخصصــي، پيشــنهاد نــوزده طــرح  از ســوي گروه هــاي تخصصــي 

بــه هيــات داوران جشــنواره بــود.  
ــدد  ــس از جلســه هاي متع ــي و تخصصــي جشــنواره اســت پ ــن علم ــن رک ــه باالتري ــات داوران ک هي
ــده  ــوان برگزي ــرح را  به عن ــداد دوازده ط ــنهادي، تع ــاي پيش ــي از طرح ه ــاي تخصص ــاع گروه ه و دف

ــد.  ــي انتخــاب نمودن ــوان خوارزم ــاوران بيســتمين جشــنواره ج ــان و فن بخــش دانش پژوه
ــوآور کشــورمان در عرصــه  ــان پژوهشــگر و ن ــم کــه شناســايي و معرفــي جوان      در خاتمــه اميدواري
ملــي، گام مؤثــري در ترويــج علــم، فنــاوري و کارآفرينــي دانش بنيــان باشــد. دبيرخانــه دائمــي جشــنواره 
ــود،   ــاي خ ــه طرح ه ــا اراي ــه ب ــه ک ــب انديش ــان صاح ــگران و جوان ــي پژوهش ــي از تمام ــوان خوارزم ج
ــأت داوران،  ــن از هي ــوده و همچني ــي نم ــود، همراه ــي خ ــداف متعال ــه اه ــل ب ــنواره را در ني ــن جش اي
ــه از  ــي ک ــي همكاران ــازمان و تمام ــف س ــاي مختل ــي، مديريت ه ــه اجراي ــي، کميت ــاي تخصص گروه ه
ــر از  ــل و تقدي ــزاري مراســم تجلي ــه داشــته و در برگ ــا مشــارکت فعاالن ــد بررســي طرح ه ــدا در فرآين ابت
برگزيــدگان همــكاري نمودنــد، تشــكر و قدردانــي نمــوده و توفيــق روزافــزون ايــن بزرگــواران را از درگاه 

ــد. ــئلت مي نماي ــان مس ــد من خداون

دبیرخانه دائمي بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

جدول
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ها  
رح 

ــ
 ط

داد
 تع

    
    

 

گروه های تخصصی

● نمودار مقايسه اي طرح هاي بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

● نمودار مقايسه اي طرح های بیست دوره جشنواره جوان خوارزمي

ها  
رح 

ــ
 ط

داد
 تع

    
    

 

دوره های مختلف

جمعرتبه سوم رتبه دوم رتبه اول گروه تخصصي ماهیت پژوهش

 پژوهش هاي 
بنیادي

3-12علوم پايه

1-1-زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

1-1-فناوري هاي شيميايي

 پژوهش هاي 
كاربردي

112-مكانيك

1-1-هنر

طرح هاي 
توسعه اي

1--1برق و کامپيوتر

1-1-مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

نوآوري
11--برق و کامپيوتر

11--مكانيك

27312جمع

● تعداد طرح هاي برگزيده بیستمین جشنواره جوان خوارزمي به تفکیک ماهیت پژوهش
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● علي الياســي- معاون توسعه فناوري
● ســيد محمد زهرائي- معاون پشــتيباني و منابع انساني

● فــواد فرحاني بغالني- مديرکل همكاري هاي بين الملل و جشــنواره ها
● ســيد حيدر محمودي نجفي-  مديرکل دفتر رياســت و روابط عمومي

● زويا رحيمي- کارشــناس مسئول اداره جشنواره ها 
● آذر اورنگيــان-  رئيس اداره حمايت  از نوآوران

● ســيد محمد تقي زاده-  مديرکل اداره امور مالي
● مختار کاظم زاده - مدير کل دفتر حراســت

● محســن ملك نيا- مدير کل اداره امور اداري و پشــتيباني 
● فاطمه آورزماني- کارشــناس مسئول اداره جشنواره ها

● مينا بيدار- کارشــناس مسئول اداره جشنواره ها
● عليرضا مرادي- کارشــناس اداره جشنواره ها
● هادي صدرائي- کارشــناس اداره جشنواره ها

● محمــد ربيــع مهرعليئي - متصدی امور دفتری
● مژده حســيني- مســئول دفتر اداره کل امور جشنواره ها

● نعيمه ســيف وند ليقواني- کارشــناس اداره جشنواره ها
● ژيال معماري- کارشــناس اداره جشنواره ها

● علي رضا اللهياري-  دبير بيســتمين جشــنواره جوان خوارزمي

باتشــكر از آقــاي عليرضــا واحــدي، خانــم فريــده محمدخانــی غياثونــد و ســاير همــكاران در ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ايــران، 

ــاوري اطالعــات و شــبكه هاي علمــي  ــر فن ــط عمومــي،اداره امــور اداري و پشــتيباني،  دفت اداره رواب
ــران ــي و دفتــر حراســت ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي اي کشــور، اداره کل امــور مال

اعضاي ستاد اجرايي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
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 بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

گروه هاي تخصصي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

● مهندس داوود اختيارزاده
● مهندس احمد آقاجاني

● دکتر شروين اميري
● مهندس نويد باصري

● مهندس نسرين بورقاني فراهاني
● مهندس زهرا توسل پناهي

● مهندس علي عباس خسروي

● مهندس فرهنگ خيري
● دکتر کريم رحماني

● دکتر سيد وهاب شجاع الديني
● مهندس قاسم صدري

● مهندس زهرا عبدلي خوباني
● دکتر غالمرضا فراهاني

● دکتر محمد فيروزمند

● دکتر سعيد گرگين
● دکتر غالمرضا محمدخاني

● مهندس ليال مرادي
● دکتر وحيد رضا نفيسي

● مهندس زيبا نيك آئين
● مهندس عليرضا واحدي 

   مكانیک / مكاترونیک
ريیس گروه: 

●  دکتر عباس اکبرنيا
اعضاي گروه:  

●  دکتر محمدعلي اردکاني
●  دکتر حسنعلي ازگلي
●  دکتر عباس اکبرنيا

● مهندس محمد حميد امامي خوانساري
●  مهندس آذر انوري

●  مهندس حميد بختياري
●  مهندس سهيال خوشنويسان
●  مهندس کيوان سيدي نياکي

●  دکتر فواد فرحاني بغالني
●  مهندس حسين فضلي

●  دکتر داود کريمي علويجه
●  دکتر محمدمهدي ملكيان

●  مهندس مهران هاشملو

   فناوري هاي شیمیايي
ريیس گروه: 

● دکتر ناهيد خندان
اعضاي گروه:  

● دکتر نسرين اروج زاده
● دکتر محمد حسن ايكاني

● دکتر ذاکر بحريني
● دکتر عليرضا بصيري
● دکتر هما ترابي زاده
● دکتر حسين رحماني

● دکتر سميه رحيمي طبالونداني
● دکتر مريم رنجبر

● دکتر راضيه حبيب پور

● دکتر سيدصاحب سادات حسيني
● دکتر عليرضا سدرپوشان
● دکتر سهيال شكراهلل زاده

● دکتر اسالم کاشي
● دکتر فرشته گل محمد

● دکتر انور شلماشي
● دکتر داود صادقي فاتح

● دکتر عليرضا صالحي راد
● دکتر فتح اله فرهادي

● دکتر شهره صفارزاده متين
● دکتر محمد عابدي
● دکتر مهدي لطيفي

● دکتر سيدحيدر محمودي نجفي
● دکتر سيد احمد مظفري

● دکتر فرج اله مهنازاده
● دکتر زرين نصري

    برق و کامپیوتر/ مهندسي نرم افزار و فناوري اطاعات
ريیس گروه: 

● دکتر منوچهر اقبال

اعضاي گروه:
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 بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

گروه هاي تخصصي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

مواد، متالورژي و انرژي هاي نو / فناوري هاي نانو
ريیس گروه: 

●  دکتر علي کفلو
اعضاي گروه:  

●  دکتر محمد اسماعيليان
●  دکتر شاهرخ آهنگراني

●  مهندس سعيد بهنام
●  دکتر ولي اله دشتي زاد

●  دکتر مرجان رجبي
●  دکتر سيد محمد زهرائي

●  دکتر فرزاد شهري
●  دکتر کوروش شيرواني جوزداني

●  دکتر رضا غالمي پور
●  مهندس علي اکبر متحدي

●  مهندس فاطمه سادات ميرصفي

 کشاورزي و منابع طبیعي
ريیس گروه:  

●  دکتر محمد زندي

اعضاي گروه:  
●  مهندس اميرحسين احدي

●  دکتر ميترا بازرگاني
●  دکتر مريم باقري ورزنه

●  مهندس رضا پناهي
●  دکتر بهرام تفقدي نيا

●  دکتر علي زنوزي

●  دکتر محمدرضا سنجابي
●  دکتر سيدمحمد شتاب بوشهري

●  دکتر شهريار صرامي
●  مهندس سيدعلي قائم مقامي

●  دکتر مريم عطاپور
●  دکتر روزبه عباس زاده

●  مهندس يداله لبافي
●  دکتر مجيد معصوميان

●  دکتر مهناز مقدم
●  دکتر سارا ميرزايي

●  مهندس احمد نوروزيان
●  دکتر فتانه ياري

    زيست فناوري و علوم پايه پزشكي/ محیط زيست
ريیس گروه: 

●  دکتر عباس فرازمند
اعضاي گروه:  

● مهندس زهرا اصفهاني بلند باالئي
● دکتر حميده افقي

● دکتر زهرا اميني بيات
● دکتر محمدرضا بختياري

● دکتر ناهيد بختياري
● مهندس ساناز جعفري

● دکتر خسرو حسيني پژوه
● دکتر خسرو رستمي

● دکتر داود زارع

● مهندس فرزانه سالمي
● دکتر گيتا سعادت نيا
● دکتر محمد سهرابي

● مهندس علي شيخي نژاد
● دکتر مليحه صفوي

● مهندس زهره عميدي
● دکتر فرزانه عزيز محسني

● دکتر معصومه قبادنژاد
● مهندس نازنين کاظمي نژاد

● دکتر مهران کياني راد
● دکتر سعيد ميردامادي
● دکتر مهناز هادي زاده

● دکتر جعفر همت
● دکتر محسن واعظ
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گروه هاي تخصصي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

 هنر / معماري و شهرسازي
ريیس گروه: 

●  دکتر سعيد حقير

اعضاي گروه:  
●   دکتر حسن بلخاري قهي

●  دکتر کتايون تقي زاده آذري
●  دکتر محمد حسن خادم زاده

●  دکتر سعيد خاقاني
●  مهندس يلدا شوهاني زاد

●  مهندس فريدون علياري
●  دکتر محمد فدوي

●  دکتر فرشاد فرشته حكمت
●  دکتر اصغر کفشچيان مقدم

●  دکتر بهروز محمدکاري

●  دکتر بهروز محمودي بختياري
●  دکتر حامد مظاهريان

عمران
ريیس گروه: 

●  دکتر بنفشه زهرائي
اعضاي گروه:  
● دکتر زهرا اکبري

● دکتر اميرمحمد رمضانيان پور
● دکتر سيد مهدي زهرائي

● دکتر عباس قلندرزاده
● دکتر علي کاوند

● دکتر محمدخان محمدي

● دکتر ايرج محمودزاده

    مهندسي صنايع و مديريت فناوري
ريیس گروه: 

●  دکتر حجت اله حاجي حسيني
اعضاي گروه:  

● دکتر نگار ارمغان
● مهندس محمدتقي انصاري

● مهندس فرهاد عباسي
● مهندس بهمن فكور

● دکتر نگين فالح حقيقي
● دکتر طاهره ميردامادي

علوم پايه
ريیس گروه: 

●  دکتر عطااله کوهيان

اعضاي گروه:   

●  دکتر اکبر اسماعيلي
●  دکتر باقر باباعلی

● دکتر بهناز بخشنده
● دکتر سارا درباري کوزه کنان

● دکتر مجيد سليماني دامنه
● دکتر ياسر عبدي

● دکتر امير قادرمرزی
● دکتر علي کنعانيان

● دکتر فاطمه محمدي پناه
● دکتر   مسعود مهجور شفيعي

● دکتر مهديار نورباال
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نهادهاي حمايت كننده 
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
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حامیان بین المللی
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

سازمان جهانی مالكیت فكری 
World Intellectual Property Organization (WIPO)

حامي بین المللي جشنواره جوان خوارزمي

 سـازمان جهانـي مالكيـت فكـري WIPO  از طـرح برگزيـده در جشـنواره جـوان خوارزمي که از سـوي 
دبيرخانـه جشـنواره معرفـي شـده اسـت تقديـر کـرد. ايـن سـازمان بـا صـدور گواهي نامـه و اهـداي مـدال 
نـوآوري WIPO بـه خانـم دروديـان برگزيـده نوزدهمين جشـنواره جوان خوارزمـي تجليل به عمـل آورد و  

بـه عنـوان بهتريـن مخترع جـوان انتخـاب کرد.  

● دکتر محدثه دوروديان
برگزيده بخش نوآوري )دوره نوزدهم(

بـا ارايـه طـرح "معرفـي روشـي در توليـد الكترودهـاي انعطـاف پذير بـا ويژگي 
خازني" ابـر 

 

آكادمي جهاني علوم
The world Academy of Sciences (TWAS)

حامي بین المللي جشنواره جوان خوارزمي

يكـي از جوايـز آکادمـي جهاني علوم، جايزه نقدي براي دانشـمند جوان کشـورهاي در حال توسـعه اسـت 
کـه برگزيدگان جشـنواره جـوان خوارزمي از سـال 1393 موفق به دريافت آن شـده اند.

● دکتر محمد بهبهاني 
برگزيده پژوهش هاي بنيادي )دوره نوزدهم(

  بـا ارايـه طـرح "شناسـايي و اندازه گيـري مقادير کم فلزات سـنگين،  سـموم و 
داروهـا در نمونه هـاي زيسـت محيطـي به کمـك روش هاي نوين اسـتخراج"
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 )TWAS( برگزيدگان آكادمی جهانی علوم

          
● دکتر آزاده ملک نژاد )دوره هجدهم(

ـــه اي  ـــاي پيمان ـــرح " ميدان ه ـــه ط ـــا ارائ ـــادي ب ـــاي بني ـــده پژوهش ه  برگزي
ـــه " ـــم اولي ـــي عال ـــان شناس و کيه

● دکتر فرشته مشكاني )دوره هجدهم(
 عضـــو هيـــات علمـــی گـــروه مهندســـی شـــيمی دانشـــگاه کاشـــان،  بـــا 
ـــش  ـــرای واکن ـــن ب ـــيد آه ـــاختار اکس ـــت نانوس ـــاخت کاتاليس ـــرح " س ـــه ط ارائ

انتقـــال آب-گاز دمـــای بـــاال"  در بخـــش پژوهش هـــای بنيـــادی 

● دکتر خاطره رضائیان )دوره هفدهم(
 برگزيده پژوهش هاي بنيادي براي "طراحي و سنتز حسگرهاي آزو- آزومتيني 

براي رديابي يون فلوئور"

● مهندس مهدخت ارشدي )دوره هفدهم(
ـــا  ـــي ب ـــاي الكترونيك ـــتي زباله ه ـــويي زيس ـــكاري "فروش ـــرح ابت ـــه ط ـــا ارائ ب

ـــري"   ـــوع باکت ـــتفاده از دو ن اس

● دکتر فرهاد پناهي)دوره شانزدهم(
برگزيـــده پژوهش هـــاي بنيـــادي بـــا ارائـــه طـــرح "ســـنتز مـــواد آلـــی بـــا 
ـــی" ـــوری و بيولوژيك ـــگري، ن ـــواص حس ـــی خ ـــا و بررس ـــتفاده از کاتاليزوره اس

● دکتر سید اسماعیل حسینی)دوره شانزدهم(
ـــان  ـــوری نوسـ ـــد ن ـــرح "تولي ـــه ط ـــا ارائ ـــادي ب ـــاي بني ـــده پژوهش ه  برگزي

مايكــــروويو با نويــــز فــــاز بســـيار کــــم "
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بخش دانش آموزی
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      به نام خداوند جان و خرد
استقرار و استمرار جشنواره ارزشمند جوان خوارزمي در آموزش و پرورش با حمايت ها و 
همكاري هاي بي شائبه مسئوالن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به ويژه سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ايران، مصداق بارزي از همدلي و آينده نگري است که زمينه ساز برگزاري 
فراگير و موفق بخش دانش آموزي بيستمين جشنواره جوان خوارزمي بوده و با همت و تالش 
مديران استاني جشنواره، مديران مدارس، مسئوالن پژوهش سراهاي دانش آموزي، اساتيد، 

عوامل علمي و اجرايي در تمامي سطوح و با شرکت دانش آموزان خالق و عالقه مند، نويدبخش توجه به با ارزش ترين، 
باسابقه و ريشه دارترين جريان علمي و پژوهشي نظام تعليم و تربيت کشور است، که با ميل و رغبت و پويايي همه 

عوامل و دست اندرکاران، به ويژه دانش آموزان، در طول سال تحصيلي 97-1396 در جريان بوده است.
    با اندکي تأمل در اين پويش علمي، مي توان امتيازات و ويژگي هاي متمايزي براي جشنواره جوان خوارزمي، بخش 

دانش  آموزي در نظر گرفت؛ شامل:
●  تنوع بخشي به برنامۀ درسي رسمي مدارس و کاستن از يكنواختي هاي موجود و غني سازي آن؛

● ايجاد شوق يادگيري در دانش آموزان و هنرجويان و ارتقاي سطح مهارت هاي فردي و گروهي آنان؛
● توجه به نيازهاي محلي و منطقه اي)بومي( درسطح گسترده اي از شهرها و روستاهاي کشور عزيز ايران اسالمي؛

● پاسخ گويي به بعضي از ضرورت هاي علمي و فني، متناسب با شرايط  اقليمي و جغرافيايي کشور؛
    روشن است مستندسازي آثار و تشويق و ترغيب نوآوران، زمينه ساز توسعه پايدار و قدرشناسي از استعدادهای برتر 

کشورمان است که مي تواند گامي  مؤثر در راستاي تحقق اهداف بلند نظام تعليم و تربيت ميهن اسالمي باشد.
    در اين مسير، مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان بر خود وظيفه مي داند تا برنامه ها و 

فعاليت هاي زير را سرلوحه فعاليت هاي ستاد بخش دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمي نمايد:
-   هماهنگي با اداره کل مالكيت هاي معنوي در ثبت ابداعات و اختراعات دانش آموزان و هنرجويان؛

-   هماهنگي در تجاري سازي طرح ها؛
و  و دانش آموزان  اجرايي  دبيران، مسئوالن  داوران،  براي  توجيهي  و  آموزشي  کارگاه هاي  و تشكيل  -   طراحي 

هنرجويان؛
-  طراحي، تصويب و ارائه برخي از تسهيالت در وزارت آموزش و پرورش؛

-  طراحي »اتاق فكر« براي جشنواره جوان خوارزمي براي طراحي برنامه هاي نو؛
-  آسيب شناسي بخش دانش اموزی جشنواره جوان خوارزمي با همكاري مؤسسات و مراکز علمي و پژوهشي؛

-  طراحي و اجراي شيوه نوين در ارزيابی براي ارتقای کيفيت و دقت گروه های علمی؛
-  پرهيز از فعاليت هاي موازي و ناهمگون؛

-  مطالعه و شناسايي جشنواره ها و مسابقات علمي معتبر خارجي و جهاني براي هدايت درست دانش آموزان و 
هنرجويان 

    درپايان، بر خود فرض مي دانم از زحمات و تالش هاي تمامي مسئوالن، دست اندرکاران و به ويژه دانش آموزان عزيز، 
صميمانه تشكر و قدر داني نمايم.

فاطمه مهاجرانی          
رئیس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 

سخن رئیس 
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
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طـرح هـای برگـزيده
 بخـش دانش آمـوزی
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       چكیده طرح:   
ايــن طــرح يــك وب ســرور بــرای زبــان برنامه نويســی جــاوا اســكريپت اســت کــه بــه کمــك نرم  افــزار 
Node.js طراحــی و پياده ســازی شــده اســت. ايــن طــرح بــراي ســهولت طراحــی نــرم افزارهــای تحــت 

وب طراحــی شــده اســت و هماننــد نــرم افــزار XAMPP بــرای PHP اســت. ايــن نــرم افــزار برنامه  نويــس 
را قــادر می ســازد تــا بــه ســادگی صفحــات وب را طراحــی کــرده و بــدون نيــاز بــه آدرس دهــی و تنهــا بــا 

کار بــا فايل هــای حقيقــی در پوشــه مشــخص شــده وب ســايت و يــا نــرم افــزار خــود بــه اجــرا در آورد. 
مزيت هــای اصلــی ايــن نــرم افــزار عبارتنــد از: عــدم وجــود مشــابه، امــكان اســتفاده از JavaScript بــه 
صــورت ســمت ســرور و کالينــت بــه صــورت هم زمــان در داخــل يــك فايــل و امــكان انجــام تنظيمــات 

ســاده بــا اســتفاده از فايــل تنظيمــات.
 

 Java عنوان طرح: برنامه نويسي ترکیبي بر مبناي ●
● طراح: عدنان  بابكان

● واحد آموزشي: دبیرستان نمونه دولتي امیرالمومنین)ع( ناحیه يک تبريز- استان آذربايجان شرقي

رتبه  اول كامپیوتر
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       چكیده طرح:
ـــت  ـــنوايان اس ـــرای ناش ـــی ب ـــزار توانبخش ـــرم اف ـــك ن ـــنوايان، ي ـــه ناش ـــم دو طرف ـــزار مترج       نرم اف
ـــتفاده  ـــالم اس ـــرد س ـــنوا و ف ـــرد ناش ـــان ف ـــاط مي ـــراری ارتب ـــرای برق ـــه ب ـــوان از آن در جامع ـــه می ت ک
کـــرد. ايـــن نرم افـــزار از يـــك بخـــش مخصـــوص بـــرای بانـــك اطالعاتـــی خـــود ســـاخته توليـــد 
ـــه  ـــه ای ک ـــالف لهج ـــكالت اخت ـــل مش ـــه دلي ـــنوا ب ـــخص ناش ـــر ش ـــه ه ـــوری ک ـــت به ط ـــده اس ش
ـــا و  ـــتفاده از ايم ـــا اس ـــزار ب ـــا نرم اف ـــروع کار ب ـــل از ش ـــدا قب ـــد در ابت ـــود می آي ـــه وج ـــراد ب ـــان اف مي
ـــه  ـــد و از آن ب ـــر می کن ـــوص را پ ـــی مخص ـــك اطالعات ـــودش بان ـــح خ ـــدای ناواض ـــود و ص ـــاره خ اش
بعـــد نـــرم افـــزار بـــرای خـــود شـــخص ناشـــنوا شخصی ســـازی می شـــود. ايـــن نـــرم افـــزار از دو 
ـــی  ـــدای ناواضح ـــا ص ـــد ب ـــنوا می توان ـــخص ناش ـــش اول ش ـــه در بخ ـــت ک ـــده اس ـــكيل ش ـــش تش بخ
کـــه از خـــود ايجـــاد می کنـــد بـــا افـــراد عـــادی حـــرف بزنـــد. در بخـــش دوم ايـــن نـــرم افـــزار، 
شـــخص ســـالم حـــرف خـــود را می زنـــد و ويديـــو ايمـــا و اشـــاره بـــرای ناشـــنوا پخـــش می شـــود 
ـــدت  ـــه ش ـــاره ب ـــان اش ـــوزش زب ـــه آم ـــی ک ـــد. از آنجاي ـــت کن ـــنوا صحب ـــا ناش ـــد ب ـــخص بتوان ـــا ش ت
ســـخت می باشـــد ايـــن نرم افـــزار می توانـــد در آمـــوزش زبـــان اشـــاره بـــه کـــودکان کـــم تـــوان 

ـــد.  ـــرار کنن ـــران برق ـــا ديگ ـــی ب ـــاط خوب ـــی ارتب ـــه از کودک ـــود ک ـــث ش ـــد و باع ـــك کن ـــز کم ني
 

● عنوان طرح: مترجم دوطرفه ناشـــنوايان
● طراحان: اوژن دلیلی - مهدی  قاسمعلی پور

● واحـــد آموزشـــي: دبیرســـتان اســـتعدادهای درخشـــان میـــرزا 
کوچـــک خـــان ناحیـــه دو رشـــت -اســـتان گیـــان

● دبیر راهنما: شهرام وارسته طارم سري

رتبه دوم كامپیوتر
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       چكیده طرح:
ـــد  ـــر می توان ـــه کارب ـــد ک ـــان می باش ـــپ نابيناي ـــرای تاي ـــراه ب ـــت هم ـــك گج ـــتگاه ي ـــن دس    اي
ـــوان  ـــه عن ـــتگاه ب ـــد و از دس ـــپ کن ـــل تاي ـــا بري ـــد و ب ـــل کن ـــه متص ـــه رايان ـــی آن را ب ـــده بلوتوث گيرن
ـــن  ـــازی مت ـــه ذخيره س ـــتگاه  GB 16حافظ ـــن دس ـــد. اي ـــتفاده کن ـــل اس ـــيِم بري ـــورد بيس ـــك کيب ي
ـــارژی  ـــك( و ش ـــول ارگونومي ـــا اص ـــا )ب ـــی زيب ـــم)94g(، طراح ـــيار ک ـــه وزن بس ـــه ب ـــا توج دارد و ب
بـــودن می توانـــد بســـيار ســـاده و آســـان حمـــل شـــود. بـــا توجـــه بـــه ويژگـــی پرتابـــل بـــودن و 
حافظـــه داخلـــی، دســـتگاه به عنـــوان يـــك دفترچـــه يادداشـــت همـــراه هوشـــمند نيـــز می توانـــد 
ـــای  ـــال خط ـــو احتم ـــره و بلندگ ـــری از ويب ـــا بهره گي ـــتگاه ب ـــن دس ـــرد. اي ـــرار گي ـــتفاده ق ـــورد اس م

کاربـــر را بـــه حداقـــل می رســـاند.
  

● عنوان طرح: تايپتل
● طراح: مهدی  شكیبا

●    واحد آموزشي: دبیرستان نمونه رشد سمنان- استان سمنان 
●  واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي  سمنان

●  دبیر راهنما: علي دهقان چاه عربي 

رتبه سوم كامپیوتر
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       چكیده طرح:
ــا  ــا بـ ــا ايـــن امـــكان را می دهـــد تـ   قلـــم ســـه بعـــدی دســـتگاهی اســـت کـــه بـــه مـ
حرکـــت دادن قلـــم در فضـــا مختصـــات نـــوک آن را در صفحـــه کامپيوتـــر به صـــورت ســـه 
ــرده و  ــر متصـــل کـ ــه يكديگـ ــده را بـ ــاط رديابـــی شـ ــر نقـ ــم. کامپيوتـ بعـــدی رديابـــی کنيـ
ــه  ــد. بـ ــان می دهـ ــه نمايشـــگر نشـ ــده را روی صفحـ ــه ايـــن طريـــق شـــكل طراحـــی شـ بـ
بيـــان ســـاده تر بـــا ايـــن قلـــم  و بـــه کمـــك آن طرحـــی را بـــه صـــورت آزادانـــه در فضـــا 
مي کشـــيم و کامپيوتـــر طـــرح کشـــيده شـــده را بـــه صـــورت ســـه بعـــدی بـــه مـــا نمايـــش 

. هـــد می د
 

  رتبه  دوم برق و الكترونیك

● عنوان طرح:  قلم سه بعدی
● طراحان: مهدی خلیل زاده شبستری - آروين  دالوری

● واحد آموزشي: دبیرستان عامه حلي يک منطقه يازده تهران - استان تهران
●  واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي منطقه يازده تهران

●  دبیر راهنما: محمد حسن پور
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       چكیده طرح:
ــدار الكترونيكــی  ــه کمــك م ــس می باشــد. دارای 12 قطــب اســت و ب ــوع براش ل ــور از ن ــن موت    اي
ــه و  ــرای تهي ــد. ب ــه صــورت يكنواخــت و منظــم حرکــت می نماي ــوری  ب ــه شــده ن MOSFET  و ايزول

ســاخت بخــش ميانــی محــور کــه در داخــل اســتاتور قــرار دارد و شــامل آهنرباهــای دائمــی اســت و قطــر 
ايــن بخــش از محــور تقريبــا ســه برابــر قطــر محــور اصلــی اســت کــه جنــس آن نيــز از همــان جنــس 
محــور اصلــی اســت. چســباندن آهــن رباهــای تخــت از جنــس فريــت بــر روی بخــش ميانــی روتــور و پــر 
کــردن فضاهــای خالــی بيــن آنهــا بــا چســب چــوب انجــام گرفتــه اســت. گشــتاور راه انــدازی مناســب و 

ــه روش فــوق می باشــد. اصطــكاک  حاصــل ســاخت ب

) EsC(قطبی با مدار درايور الكترونیكی )12BLDC(عنوان طرح: موتور براش لس   ●
●   طراح: سینا  چرتابی کاظم پور

●   واحد آموزشي: دبیرستان نمونه دولتي حاج کريم مرداني آذر ناحیه پنج تبريز 
- استان آذربايجان شرقي

●  دبیر راهنما: سلیم مهاجري

رتبه  سوم  برق و الكترونیك  
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 رتبه سوم  برق و الكترونیك

       چكیده طرح:
ـــا  ـــتم PFC در آنه ـــه از سيس ـــر آن ک ـــت، مگ ـــوزنی اس ـــا س ـــوئيچينگ غالب ـــای س ـــان باره  جري
ـــود دارد  ـــام Crest factor وج ـــه ن ـــری ب ـــدرت، پارامت ـــك ق ـــای الكتروني ـــود. در مداره ـــتفاده ش اس
کـــه از نســـبت بيـــن قلـــه يـــك شـــكل مـــوج بـــه مقـــدار موثـــر آن به دســـت می آيـــد، کـــه 
ـــپ  ـــش، الم ـــن پژوه ـــاي اي ـــاس يافته ه ـــر اس ـــت. ب ـــده اس ـــر ش ـــرح ميس ـــن ط ـــا اي ـــش آن ب کاه
کـــم مصـــرف )يـــا حتـــی LED( کـــه مصـــرف بـــرق آن حـــدود 23 وات اســـت، در نقـــاط پيـــك 
ـــده   ـــيده ش ـــان کش ـــن جري ـــا اي ـــرد! ام ـــل می گي ـــبكه تحوي ـــه ای( از ش ـــر )لحظ ـــت آمپ ـــدود 100 ول ح
وقتـــی بـــا مقاومـــت مســـير ترکيـــب شـــود افـــت ولتـــاژ و به هم ريختگـــی شـــكل مـــوج ايجـــاد 

می نمايـــد.

●   عنوان طرح: مبدل AC to AC با THD ناچیز و PFC پیشنهادی 
●   طراح: مهراب  قاسمی

●   واحد آموزشي: دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتي بجنورد - استان خراسان شمالی
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       چكیده طرح:
ــرای از  ــن شــهر ب ــت و گاز بي ــال نف ــد خطــوط انتق ــی مانن ــزرگ و طوالن ــای ب ــط لوله ه ــروزه در خ   ام
تميــز کــردن مــواد ُچــك شــده و بازرســی لولــه از دســتگاهی بــه نــام پيــگ اســتفاده می کننــد. پيگ هــا 
ــه شــروع حرکــت می کننــد و از طــرف ديگــر  ــا فشــار هــوا يــا همــان مــاده درون لول ــه ب در خطــوط لول
ــده  ــی ش ــاخت ربات ــه س ــق ب ــرح موف ــن ط ــتند. اي ــي هس ــوند و داراي محدوديت هاي ــارج می ش ــه خ لول
ــات  ــن رب ــری دارد. اي ــور بهت ــت مان ــزم مناســب و وزن کــم قابلي ــه، مكاني ــن هزين ــا کم تري ــه ب اســت ک
توانايــی حرکــت بــه صــورت عمــودی، گــذر از زانــو هــای تــا 90 درجــه و لولــه بــا ســايزهای مختلــف را 
دارد. همچنيــن  قابليــت نصــب تجهيزاتــی ماننــد دوربيــن فيلمبــرداری، بازوهــای مكانيكــی و سنســورهای 

ــه را دارد.  ــی درون لول ــراي بازرس ــی ب عيب ياب

●   عنوان طرح: : ربات لوله نورد )پتروبات(   
●   طراح: علیرضا مفتخر

●   واحد آموزشي:  دبیرستان سما منطقه پنج تهران - استان تهران
●  واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي پنج تهران

●  دبیر راهنما:  فراز امیر غیاثوند

رتبه سوم  مكانیك
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 رتبه سوم  مكانیك 

       چكیده طرح:
ــن  ــود. در ايـ ــتفاده می شـ ــور اسـ ــتون در موتـ ــاژ پيسـ ــگام مونتـ ــن هنـ ــگ جمع کـ ــزار رينـ ابـ
طـــرح يـــك ابـــزار مخصـــوص رينـــگ جمع کـــن طراحـــی و ســـاخت شـــده اســـت کـــه عـــالوه 
بـــر ايمنـــی آن در برابـــر شكســـتن رينگ هـــا زمـــان مونتـــاژ را نيـــز کاهـــش می دهـــد. دســـتگاه 
ـــته  ـــی داش ـــرم قيف ـــرح ف ـــت. ط ـــده اس ـــاخته ش ـــی س ـــور ديزل ـــك موت ـــرای ي ـــن ب ـــگ جمع ک رين
ـــی آورد و در درون  ـــرس در م ـــت کمپ ـــه حال ـــد و ب ـــع می کن ـــا را جم ـــن رينگ ه ـــه پايي ـــاال ب و از ب
ســـيلندر جـــا می دهـــد. ايـــن ابـــزار مخصـــوص از قطعـــه بـــوش ســـيلندر ديزلـــی تهيـــه شـــده 
اســـت. وقتـــی رينـــگ و پيســـتون از قســـمت شـــاتون داخـــل ابـــزار قـــرار می گيـــرد رينگ هـــا 
ـــوش  ـــه ب ـــن روی دهان ـــگ جمع ک ـــه رين ـــود. دهان ـــا وارد نمی ش ـــه آنه ـــيبی ب ـــده و آس ـــا نش جابج
ـــتون  ـــاج پيس ـــه ت ـــش ب ـــك چك ـــي ي ـــته چوب ـــا دس ـــته ب ـــات آهس ـــا ضرب ـــه و ب ـــرار گرفت ـــيلندر ق س

از ســـمت شـــاتون در محل خود مونتاژ می شـــود.    

●   عنوان طرح:  ساخت دستگاه رينگ جمع کن
●  طراح: محمدمهدی تقی زاده پورکفاش

●  واحد آموزشي: هنرستان هفتم تیر شهرستان بردسیر - استان کرمان
●  واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي دکتر حسابي شهرستان بردسیر

●  دبیر راهنما: مرضیه مرسل پور
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 رتبه دوم  نانو تكنولوژي

       چكیده طرح:
 جلوگيـــري از آلـــوده شـــدن منابـــع آب بســـيار اهميـــت دارد. يكـــي از عوامـــل آلـــوده کننـــده آب 
ــف  ــاي مختلـ ــاد بيماري هـ ــث ايجـ ــد آن باعـ ــش از حـ ــر بيـ ــه مقاديـ ــت کـ ــنگين اسـ ــزات سـ فلـ
مي شـــود. اليـــاف ليگنوســـلولزي درخـــت نخـــل خرمـــا از جملـــه مـــوادي هســـتند کـــه در ايـــران 
و به خصـــوص در اســـتان کرمـــان بـــه ميـــزان زيـــاد موجـــود اســـت و بـــه عنـــوان مـــواد زائـــد دور 
ريختـــه مي شـــوند. در ايـــن طـــرح نانـــو ذرات اکســـيد آهـــن در بســـتري از اليـــاف خرمـــا جـــا داده 
ـــاي  ـــذف آالينده ـــي در ح ـــر طبيع ـــو فيلت ـــوان نان ـــا به عن ـــردن آنه ـــدار ک ـــن پاي ـــا ضم ـــت ت ـــده اس ش
ـــده  ـــت آم ـــي بدس ـــر طبيع ـــو فيلت ـــان داد نان ـــش نش ـــج پژوه ـــرد. نتاي ـــرار گي ـــتفاده ق ـــورد اس ـــنگين م س
ـــا  ـــنگين از آبه ـــاي س ـــذف آالينده ـــي در ح ـــي خوب ـــب تواناي ـــي مناس ـــواص مكانيك ـــتن خ ـــن داش ضم

و پســـاب هاي صنعتـــي دارد. 

●   عنوان طرح:حذف آالينده های آبی و صنعتی توسط نانو فیلتر طبیعی 
اکسیدآهن برپايه الیاف خرما

●   طراح: ام البنین  بلوچی نژاد
●   واحد آموزشي: دبیرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان دو شهرستان بم - استان کرمان

●  واحد همكار: پژوهش سراهاي دانش آموزي رويان و رازی شهرستان بم 
●  دبیران راهنما:  فاطمه ابولي - بتول تهامي پور
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 رتبه سوم  نانوتكنولوژی

       چكیده طرح:
    طراحــی و ســاخت ايــن دســتگاه بــه هــدف ارزان ســازی ، قابــل حمــل کــردن و بــاال بــردن ســطح کاری 
دســتگاه های الكتروريســی انجــام شــده اســت و بــرای رســيدن بــه اهــداف فــوق ، تمامــی سيســتم های 
داخلــی دســتگاه بــاز طراحــی شــده اســت، کــه باعــث کــم مصرف تــر شــدن ، ارزان تــر شــدن و در عيــن 

حــال کوچك تــر شــدن دســتگاه شــده اســت.
ــم شــده  ــم فراه ــتفاده از باطــری ه ــت اس ــن دســتگاه، قابلي ــرژی در اي ــل کاهــش مصــرف ان      به دلي
ــت.  ــده اس ــا داده ش ــی، ارتق ــاژ خازن ــای ولت ــتفاده از مداره ــا اس ــتگاه ب ــاژ دس ــتم های ولت ــت، سيس اس
ــا اســتفاده از نيــروی گرانــش، انجــام می دهــد، بديــن معنــی کــه سيســتم  ــاژ دســتگاه کار خــود را ب پمپ
پمپاژگــران قيمــت و پــر مصــرف الكتريكــی در دســتگاه های ديگــر، بــا سيســتم غيــر الكتريكــی، تعويــض و 
ارتقــا داده شــده اســت. دســتگاه خــودکار اســت و دارای سيســتم های امنيتــی، ماننــد قفــل برقــی و سيســتم 
ــك  ــی ت ــازل دســتگاه ، دارای سيســتم ريل ــاند. ن ــل می رس ــی را به حداق ــه آســيب های جان ــرق ک قطــع ب
ــث  ــه باع ــد ک ــی می باش ــو ولت ــج کيل ــل و پن ــاژ چه ــتم های ولت ــانتی متری و سيس ــت س ــوره ی بيس مح

ــود.  ــا می ش ــی در پليمره ــت الكتروريس ــت آوردن قابلي به دس

●   عنوان طرح: دستگاه الكتروريسی آموزشی 
●  طراح: حسین  پاشايی پیرلوجه

●  واحد آموزشي: دبیرستان غیر دولتي ماصدرا ناحیه يک کرج - استان البرز
●  واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي معلم ناحیه يک کرج

●  دبیر راهنما: محمدحسین رضايي
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رتبه دوم كشاورزی و منابع طبیعی

       چكیده طرح:
    آفـــت کـــرم خـــراط يكـــی از آفت هـــای چوب خـــوار بـــرای درختـــان مثمـــر و غيرمثمـــر اســـت 
ـــی  ـــی از درختان ـــردو يك ـــت گ ـــد. درخ ـــی وارد می کن ـــوالت باغ ـــه محص ـــی ب ـــيب زمان ـــاالنه آس و س
اســـت کـــه شـــدت تخريـــب آفـــت کـــرم خـــراط روی آن زيـــاد اســـت. ايـــن آفـــت بـــه ســـرعت 
می توانـــد باعـــث تخريـــب درخـــت و در نهايـــت موجـــب خشـــكيدگی کامـــل آن شـــود. از هميـــن 
رو، بـــرای مقابلـــه بـــا ايـــن آفـــت، دســـتگاهی ســـاخته شـــده تـــا متناســـب بـــا ســـن و شـــرايط 
درخـــت بـــا اعمـــال ولتـــاژ و جريـــان مســـتقيم )در محـــدوده 110 تـــا 130 ولـــت و 200نانوآمپـــر 
تـــا 10 ميكروآمپـــر(، آفـــت را به طـــور کامـــل از بيـــن بـــرد. ايـــن دســـتگاه قابليـــت تنظيـــم زمـــان 
برق دهـــی داشـــته و همچنيـــن قابليـــت کار بـــا باتـــری بـــه مـــدت 8-7 ســـاعت را دارد. همچنيـــن 
ـــه  ـــان و هزين ـــرف زم ـــا ص ـــتگاه ب ـــن دس ـــتند. اي ـــارژ هس ـــل ش ـــيد قاب ـــرژی خورش ـــط ان ـــا توس باتری ه

کـــم بـــدون هيـــچ آســـيبی بـــه درخـــت موجـــب نابـــودی آفـــت می شـــود. 

●   عنوان طرح: شیوه مبارزه نوين با کرم خراط
●   طراح: معصومه مهدی خانی

●   واحد آموزشي: دبیرستان دکتر باخدا ناحیه يک کرمان- استان کرمان
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي خیام دو کرمان

●   دبیران راهنما: سعید  میرزايي- حسین محمدی
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 رتبه سوم  كشاورزی و منابع طبیعی

       چكیده طرح:
هميـــار الكترونيكـــی چوپـــان دســـتگاهی اســـت کـــه بـــرای راحتـــی کار چوپانـــان در مديريـــت 
ـــده  ـــی ش ـــه طراح ـــراف گل ـــری از انح ـــه و جلوگي ـــل گل ـــه داخ ـــا ب ـــدن آنه ـــوش، برگردان ـــای چم دام ه
اســـت. فرســـتنده چنـــد کانالـــه کـــه براســـاس شـــبكه واکـــی تاکـــی عمـــل می کنـــد، در اختيـــار 
ـــو،  ـــاوی بلندگ ـــوق ح ـــود. ط ـــب می ش ـــردن دام نص ـــوق برگ ـــك ط ـــورت ي ـــه ص ـــده ب ـــان و گيرن چوپ
دريافت کننـــده ســـيگنال، باتری هـــای قابـــل شـــارژ و صفحـــه خورشـــيدی بـــرای شـــارژ باتـــری 
ـــاد  ـــدون فري ـــد ب ـــی می توان ـــبكه واکی تاک ـــق ش ـــان از طري ـــيله، چوپ ـــن وس ـــك اي ـــا کم ـــت.. ب اس
ـــد. ـــه برگردان ـــل گل ـــه داخ ـــوش را ب ـــای چم ـــداوم، دام ه ـــی و م ـــافت های طوالن ـــی مس ـــا ط زدن و ي

●   عنوان طرح:  همیار  الكترونیكی چوپان
●   طراح: مهدی قاسمی

●   واحد آموزشي: هنرستان دکتر خسروی کردستانی دهگان- استان کردستان 
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي رازي دهگان

●   دبیر راهنما: جبار جوانمردي
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       چكیده طرح:
ـــك  ـــت. کش ـــن اس ـــن و ويتامي ـــی، پروتئي ـــيم، چرب ـــاوی کلس ـــی و ح ـــی غن ـــاده غذاي ـــك م ـــك ي    کش
ســـنتی دارای آلودگی هـــای فراوانـــی اســـت. در ايـــن طـــرح يـــك دســـتگاه مكانيـــزه بـــرای توليـــد 
هم زمـــان کشـــك ســـنتی و قـــره قـــروت از دوغ جوشـــيده ســـاخته شـــده اســـت. ايـــن دســـتگاه 
ـــه  ـــه و آن را ب ـــز گرفت ـــز از مرک ـــروی گري ـــا ني ـــود در دوغ را ب ـــوده و آب موج ـــل ب ـــل حم ـــبك و قاب س
ـــكل  ـــه ش ـــای کوچـــك و ب ـــی را در قالب ه ـــپس محصـــول نهاي ـــد در آورده و س ـــه جام ـــاده نيم ـــكل م ش
ســـنتی و خشـــك تبديـــل می کنـــد. نيـــروی مـــورد نيـــاز دســـتگاه بـــا اســـتفاده از بـــرق و انـــرژی 
ـــنتی  ـــك س ـــد کش ـــرای تولي ـــان الزم ب ـــت زم ـــادر اس ـــتگاه ق ـــن دس ـــود. اي ـــن می ش ـــيدی تأمي خورش
ـــن روش  ـــن اي ـــد. همچني ـــش ده ـــاعت کاه ـــك س ـــر از ي ـــه کمت ـــه ب ـــك هفت ـــروت را از ي ـــره ق و ق

ـــت.  ـــتی اس بهداش
 

●   عنوان طرح:دستگاه تولید کشک سنتي
●   طراحان: محمد سلیماني دختک - امیرحسین  بهزادی

●   واحد آموزشي: دبیرستان آيت اله خامنه اي شهرستان رابر - استان کرمان
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي امام صادق)ع(  شهرستان رابر

●   دبیران راهنما: طاهره رودباري - کرامت برموز 

 رتبه سوم  كشاورزی و منابع طبیعی
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 رتبه سوم  علوم زيستی 

       چكیده طرح:
ــی  ــازی ماکرومولكول هايـ ــز و جداسـ ــراي آناليـ ــگاهی بـ ــداول آزمايشـ ــك روش متـ ــورز يـ   الكتروفـ
ــاوی رنـــگ در  ــای حـ ــن روش نمونه هـ ــا  اســـت. در ايـ ــيدها و پروتئين هـ ــل نوکلوئيـــك اسـ از قبيـ
ـــيدن  ـــس از رس ـــد و پ ـــت می کنن ـــه حرک ـــروع ب ـــی ش ـــان الكتريك ـــر جري ـــت تاثي ـــد تح ـــتری ژل مانن بس
رنـــگ بـــه انتهـــای ژل، جريـــان بـــرق توســـط اپراتـــور قطـــع می شـــود. احتمـــال خـــروج نمونه هـــا 
ـــه  ـــال ب ـــط اتص ـــزی توس ـــادون قرم ـــگر م ـــكل، حس ـــن مش ـــع اي ـــرای رف ـــود دارد. ب ـــای ژل وج از انته
ـــود. در  ـــالم نم ـــان آن را اع ـــدار پاي ـــد و هش ـــای ژل را رص ـــه انته ـــگ ب ـــيدن رن ـــده، رس ـــی ش ـــرد طراح ب
ـــگ  ـــيدن رن ـــس از رس ـــه پ ـــر داد ک ـــوری تغيي ـــرد را ط ـــات ب ـــوان تنظيم ـــگر می ت ـــل آزمايش ـــورت تماي ص

ـــود.  ـــع ش ـــودکار قط ـــورت خ ـــه ص ـــرق ب ـــان ب ـــای ژل، جري ـــه انته ب

●   عنوان طرح:  طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار 
پايان انواع ژل الكتروفورز

●   طراحان: زهرا  غفاری- زينب  افتخاری طرقی
●   واحـد آموزشـي: دبیرسـتان استعدادهاي درخشـان فرزانـگان سـه - 

منطقـه سـه تهـران- اسـتان تهران
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي امیرکبیر منطقه سه تهران

●   دبیر راهنما: حمیده حاتمي هنزا
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 رتبه اول هنر

       چكیده طرح:
ـــر  ـــان معاص ـــك انس ـــر ي ـــر نمايانگ ـــن اث ـــت. اي ـــمند اس ـــدد ارزش ـــار متع ـــوان داراي آث ـــد ج ـــن هنرمن  اي
ـــن  ـــي اي ـــام و پيچيدگ ـــم از ابه ـــن حج ـــل اي ـــت. دلي ـــه اس ـــورد توج ـــر م ـــود اث ـــخصيت رازآل ـــه ش ـــت ک اس
اســـت کـــه ذهـــن آدم را معطـــوف خـــود مي کنـــد. انـــگار فشـــاري درون  زا کـــه از درد و رنج هـــاي 
فـــردي آن نشـــات مي گيـــرد ســـبب آن شـــده کـــه مشـــكالت و تنگناهـــاي زندگـــي او را هماننـــد 
ـــدا  ـــراي پي ـــراري ب ـــي، ف ـــي زندگ ـــت از بي ثبات ـــراري اس ـــام ف ـــن ابه ـــايد اي ـــد. ش ـــم بپيچ ـــه اي در ه پيل
ـــا  ـــت. ام ـــده اس ـــف ش ـــش تعري ـــي براي ـــه انتهاي ـــا ک ـــك راز و معم ـــل ي ـــراي ح ـــز، ب ـــك چي ـــدن ي ش

نهايـــت ايـــن پيچيدگـــي و کشـــش هاي او مبهـــم و رازآلـــود اســـت.
 
 

●   عنوان اثر: تقای پیدايش
●   طراح: سیده فرناز جال زاده

● واحـد آمـوزشـي:   هنرســتان فنی و حرفه ای کتـابچي کاشان- استان اصفهان
●   دبیر راهنما: مهدي رستمي
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 رتبه دوم  هنر    

       چكیده طرح:
     ســـفالگري هنـــر ســـنتي اســـت کـــه شـــاخه هاي متفـــاوت دارد. در ســـاختار و شـــكل 
کوزه هـــا و ظـــروف ســـفالي تغييراتـــي شـــده اســـت کـــه منجـــر بـــه ســـردتر کـــردن هـــر چـــه 
بيشـــتر آب نســـبت بـــه مشـــابه ســـنتي آن و همچنيـــن کـــم شـــدن مصـــرف آب تبخيـــري در 
ـــي  ـــدار بيرون ـــده و روي ج ـــاخته ش ـــداره س ـــكل دو ج ـــه ش ـــوزه ب ـــب ک ـــن ترتي ـــه اي ـــود. ب ـــا ش آنه
حفره هايـــي تعبيـــه گـــردد کـــه عـــالوه بـــر زيبايـــي و تنـــوع شـــكل باعـــث جريـــان هرچـــه 
بهتـــر هـــوا بيـــن دوجـــداره کـــه ايـــن جريـــان هـــوا باعـــث تبخيـــر بهتـــر آب تـــروش شـــده از 
جـــدار اوليـــه شـــده اســـت. کـــه ايـــن تبخيـــر باعـــث خنك تـــر شـــدن ســـريع تر و بيشـــتر آب 

ـــد.  ـــد ش ـــوزه خواه ـــل ک داخ

●   عنوان اثر: پارچ و کوزه ی دوجداره
●   طراح: آريا سیاوش پور

●   واحد آموزشـي: هنرسـتان فنی و حرفه اي کوشـا ناحیه سـه مشهد- اسـتان خراسان 
رضوي

●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي ماصدرا ناحیه سه مشهد
●   دبیر راهنما: رضا اسعدي
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       چكیده طرح:
ـــوا  ـــر ه ـــا تغيي ـــي رود. ب ـــمار م ـــاز به ش ـــن س ـــدگان اي ـــراي نوازن ـــي ب ـــل بزرگ ـــار معض ـــت ت     پوس
کـــوک آن تغييـــر مي کنـــد. ســـاز صـــداي دل نشـــين و مطلـــوب خـــود را از دســـت داده و بـــراي 

کـــوک کـــردن دوبـــاره آن مهـــارت مي طلبـــد.
ـــري  ـــش و انعطاف  پذي ـــش از پي ـــتحكام بي ـــد آب، اس ـــاي ض ـــا ويژگي ه ـــتي ب ـــاخت پوس ـــن س بنابراي
ـــي  ـــواد طبيع ـــا م ـــه ب ـــاي بي وقف ـــا تالش ه ـــش ب ـــن پژوه ـــود. در اي ـــد ب ـــمند خواه ـــيار ارزش ـــاال بس ب
) قـــارچ کامبوجـــا و چـــاي کامبوجـــا( مشـــابه ايـــن پوســـت توليـــد شـــده اســـت و کاســـتي هاي 

ـــت. ـــرده اس ـــران ک ـــل را جب ـــت قب پوس

●   عنوان طرح: تارين پوست
●   طراح: عارفه  فیروزی

●   واحد آموزشي: دبیرستان فرزانگان حكیم زاده يزد - استان يزد
●   واحد همكار: باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد

●   دبیر راهنما:  ابوالفضل محمودي

 رتبه دوم  هنر    
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       چكیده طرح:
  در ايـــن فيلـــم نوجوانـــي بـــا شـــيطنت هاي فـــرد مـــادرش را مي رنجانـــد، مـــادر بـــراي تنبيـــه 
به  دنبـــال او مـــي دود. پســـر از تـــرس بـــه کوچـــه فـــرار مي کنـــد و مـــادر بـــا حالـــت عصبانيـــت 
ـــيده  ـــه رس ـــر کوچ ـــه س ـــه ب ـــرک ک ـــد. پس ـــادر مي افت ـــر م ـــاب از س ـــادر و حج ـــت. چ ـــال اوس ـــه دنب ب
و شـــاهد وجـــود نامحرم هايـــي در کوچـــه مي شـــود، ترجيـــح مي د هـــد بـــه خانـــه برگـــردد و بـــار 
کتـــك را بـــدوش مي کشـــد تـــا مـــادرش را کـــه بي حجـــاب اســـت از نامحرمـــان مصـــون بـــدارد.

●   عنـوان اثـر:  فیلـم کــوتــاه » آينه ها نمی شكنند«
●   طـراح: : علیرضـا ناظمیـان 

●   واحد آموزشي: هنرستان هنرهاي تجسمي پسران يزد- استان يزد
●   واحد همكار: باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد
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 رتبه سوم  هنر    

       چكیده طرح:
ـــط  ـــا محي ـــياء و ي ـــه اش ـــه ب ـــب در توج ـــراي مخاط ـــد ب ـــي جدي ـــاد ديدگاه ـــكاس ايج ـــي ع ـــدف کل    ه
پيرامونـــش مي باشـــد. در نظـــر معمـــول و توجـــه روزانـــه بـــه  اشـــياء پيرامـــون خالء هايـــي وجـــود 
دارد. ايـــن خـــالء بـــه طـــور معمـــول و نـــگاه ســـطحي جلـــب توجـــه نمي نمايـــد. در واقـــع يـــك 
ســـري نقاطـــي هســـتند کـــه در نـــگاه بيننـــده پوشـــيده مي ماننـــد. عـــكاس در تـــالش بـــوده تـــا 
ـــود  ـــي وج ـــك نقاط ـــره اي ي ـــر منظ ـــي در ه ـــد. يعن ـــر بكش ـــه تصوي ـــني ب ـــه روش ـــك را ب ـــاط تاري نق
ــا  ــود. در عكس هـ ــس نمي شـ ــا حـ ــان و يـ ــده پنهـ ــدگاه بيننـ ــطحي از ديـ ــگاه سـ ــا نـ ــه بـ دارد کـ

نكته هـــاي غيرقابـــل توجـــه، در نظـــر مخاطـــب آشـــكار مي شـــود.

●   عنوان طرح: خاء ديد 
● طراح: محمد سجاد  عبدل وندی

● واحد آموزشي: دبیرستان سام ايران زمین منطقه 2 تهران- استان تهران
● واحد همكار: پژوهش سرای دانش اموزی جوان منطقه دو تهران

●   دبیر راهنما: سیدپرهام  فاطمي اردستاني
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       چكیده طرح:
  ايـــن طـــرح در واقـــع ســـبكي تلفيقـــي اســـت. ضعـــف دورنمـــا نبـــودن نگارگـــري را بـــه کمـــي 
ــداد  ــايه روشـــن هاي مـ ــه سـ ــاي آن بـ ــواش پردازهـ ــا گـ ــاي آن را بـ کلي گرايـــي، ضعـــف رنگ هـ
ــد  ــره جديـ ــا پنجـ ــري را بـ ــد نگاري گـ ــگار ط تـــالش مي کنـ ــراح نـ ــد. طـ ــران مي کنـ ــي جبـ رنگـ
ـــزش  ـــع آمي ـــگار ط در واق ـــرح ن ـــود. ط ـــي ش ـــري ايران ـــار نگارگ ـــق دوب ـــث رون ـــه باع ـــازد. ک ـــرو س روب
هنرمندانـــه نگارگـــري ايرانـــي و تصوير ســـازي اســـت. و شـــخصيت هاي نگارگـــري بـــا اصـــول و 
ـــراوت  ـــث ط ـــر باع ـــن ام ـــايد اي ـــد و ش ـــوع مي گذارن ـــد و متن ـــاي جدي ـــه دني ـــا ب ـــود پ ـــاص خ ـــد خ قواع

ـــود.  ـــري ش نگارگ

●   عنوان طرح:  نگار ط
● طراح:  محمدحسین  عوض پور

● واحــد آموزشــي:  دبیرســتان شــبانه روزی نمونــه دولتــي توحیــد ناحیه 2 شــیراز- اســتان 
س ر فا
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رتبه اول زبان و ادبیات  فارسی    

       چكیده طرح:
    مجموعـــه ای شـــامل ســـي غـــزل، هشـــت شـــعر نيمايـــی و پنـــج رباعـــی اســـت. زبـــان شـــاعر 
ـــی  ـــو و اضاف ـــارات حش ـــی از عب ـــص و خال ـــم نق ـــيار ک ـــا بس ـــراع ه ـــت و مص ـــب اس ـــم عي روان و ک
اســـت. تصاويـــر بديعـــی و پيچيـــده در اشـــعار ديـــده نمی شـــود و در نـــگاه اول ســـاده بـــه نظـــر 
ــا  ــت. در غزل هـ ــف اسـ ــل کشـ ــاعر قابـ ــای شـ ــت توان مندي هـ ــی دقـ ــا کمـ ــا بـ ــد؛ امـ می رسـ
ـــن  ـــی از مهم تري ـــن يك ـــت. اي ـــمندانه اس ـــوی و هوش ـــيار ق ـــری بس ـــی و تصوي ـــی، کالم ـــاط معناي ارتب
ــت  ــته اسـ ــار نشسـ ــی به بـ ــه به خوبـ ــن مجموعـ ــه در ايـ ــت کـ ــر اسـ ــعر معاصـ ــاخصه های شـ شـ
و اشـــعار حســـن ختامـــی دلنشـــين دارد. بهره منـــدی هنرمندانـــه و نويـــن از ضرب المثل هـــای 
ـــن  ـــه در اي ـــل توج ـــكات قاب ـــی و ... از ن ـــمند ادب ـــات ارزش ـــب و تلميح ـــای دلچس ـــی، تضمين ه فارس

مجموعـــه شـــعری اســـت.

●   عنوان اثر: مجموعه شعر » از چشم پنجره « 
●   نويسنده:  ابوالفضل  حمامی مايان

● واحد آموزشي:  دبیرستان فرهنگ ناحیه دو تبريز- استان آذربايجان شرقی
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رتبه اول زبان و ادبیات  فارسی  

       چكیده طرح:
ـــقانه و  ـــی، عاش ـــن اجتماع ـــا مضامي ـــل ب ـــه فص ـــات در س ـــوع موضوع ـــا تن ـــعری ب ـــه ش     مجموع
آيينـــی تنظيـــم شـــده اســـت کـــه نشـــان از قـــدرت و اســـتعداد پـــردازش شـــاعر در زمينه هـــا و 
ـــن  ـــقانه در اي ـــعر عاش ـــه ش ـــی و ن ـــعر اجتماع ـــی، دوازه ش ـــعر آيين ـــيزده ش ـــدد دارد. س ـــات متع موضوع
ـــب در آن  ـــر مناس ـــورده و تصاوي ـــل خ ـــی روان و  صيق ـــا زبان ـــاعر ب ـــه ش ـــت ک ـــعر اس ـــه ش مجموع
خـــوش درخشـــيده اســـت. تصويرهـــای بديـــع و بكـــر به ويـــژه در اشـــعار آيينـــی کـــه مضامينـــی 
تكـــراری را بـــه نحـــوی نـــو ارائـــه کـــرده اســـت و منحصـــر بـــه خـــود شـــاعر اســـت. شـــروع و 
پايان هـــای مناســـب از ديگـــر ويژگی هـــای ايـــن اثـــر اســـت. تلميحـــات زيبـــا، تشـــبيهات خـــاص 

و تناســـب های ادبـــی بكـــر ايـــن مجموعـــه را دارای ارزش ادبـــی ويـــژه کـــرده اســـت.

●   عنوان اثر: مجموعه شعر » کدام تو؟ «
●   نويسنده: صالح رحیمی بافقی

●   واحد آموزشــي: دبیرستان شهید صدوقي ناحیه دو يزد- استان يزد
●   واحد همكار: باشگاه علمي پژوهشی جوان يزد
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 رتبه دوم زبان و ادبیات  فارسی     

       چكیده طرح:
ـــام  ـــتان ن ـــه راوی داس ـــه ک ـــگ در جامع ـــار جن ـــوع آث ـــا موض ـــت، ب ـــل اس ـــارده فص ـــی چه    رمان
نـــدارد. ابراهيـــم ظاهـــرا قهرمـــان داســـتان اســـت؛ امـــا در حقيقـــت فضـــای داســـتان تنهايـــی و 
ــارهايی  ــه فشـ ــت چـ ــرش تحـ ــرادر بزرگ تـ ــدون بـ ــه بـ ــد کـ ــرح می دهـ ــی راوی را شـ بی کسـ
واقـــع می شـــود و چگونـــه پشـــتوانۀ خـــود را در تمـــام کارهـــا از دســـت داده اســـت. امـــا ايـــن 
ـــل  ـــی و تكام ـــی خودشناش ـــه نوع ـــه ب ـــت ک ـــخصيتی پوياس ـــتان ش ـــان داس ـــا پاي ـــاز ت ـــان از اغ قهرم
می رســـد. او در آغـــاز بـــار روانـــی ســـنگينی را تحمـــل می کنـــد. مســـتاصل اســـت و دســـت و 
پايـــش را در تمـــام امـــور گـــم می کنـــد. امـــا بـــا قـــرار گرفتـــن در موقعيت هـــای مختلـــف بـــه 
ـــاز  ـــز ب ـــتان ني ـــان داس ـــت پاي ـــان اس ـــيار درخش ـــتان بس ـــر داس ـــد. نث ـــر می رس ـــد و تغيي ـــی رش نوع

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــه خالص ـــك جمل ـــيار در ي ـــدی بس ـــا هنرمن ـــه ب ـــی ک ـــت. پايان اس

●   عنوان اثر: درد های رويیدنی
●   نويسنده:  بیتا  شمشیری 

●   واحد آموزشي: دبیرستان نمونه دولتي آفرينش فیروزآباد- استان فارس
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي فیروزآباد
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 رتبه دوم ادبیات      

       چكیده طرح:
    در داســـتان های ايـــن مجموعـــه ســـعی شـــده از ســـمبل ها اســـتفاده شـــود. در داســـتان ســـيب 
ـــا از گل  ـــت ي ـــی اس ـــمبل پوياي ـــه س ـــه ک ـــا از رودخان ـــت ي ـــالمتی اس ـــمبل س ـــه س ـــيب ک ـــرده از س م
ـــای  ـــت. حكايت ه ـــده اس ـــتفاده ش ـــام اس ـــاندن پي ـــرای رس ـــت، ب ـــی اس ـــمبل مهربان ـــه س ـــز ک رز قرم
گلســـتان ســـعدی بـــا کمتريـــن حجـــم نوشـــتاری بيشـــترين و بهتريـــن پيـــام را می رســـاند. کـــه از 
ـــر آن  ـــی تصاوي ـــتان طراح ـــه داس ـــن مجموع ـــر اي ـــوت ديگ ـــه ی ق ـــت. نقط ـــده اس ـــه ش ـــو گرفت آن الگ
ـــدن  ـــا دي ـــه ب ـــه ای ک ـــه گون ـــده ب ـــتفاده ش ـــه اس ـــرح هنرمندان ـــگ و ط ـــب رن ـــه در آن از ترکي ـــت ک اس
طـــرح و ترکيـــب طـــرح و نـــام داســـتان آمادگـــی الزم بـــرای دريافـــت پيـــام آن در ذهـــن ايجـــاد 
می شـــود. ايـــده ايـــن داســـتان ها از حـــوادث و رويدادهـــای روزمـــره، فيلم هـــا، ضـــرب المثل هـــا 
ـــی  ـــان بخش ـــتفاده از ج ـــی و اس ـــا بازآفرين ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــه گرفت ـــتان های عاميان ـــی داس و حت

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــی نگاش ـــل طبيع ـــيا و عوام ـــه اش ب

ــوان  ــا عن ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــاه ب ــتان هاي کوت ــه داس ــر: مجموع ــوان اث ●   عن
ــي« ــگ زندگ »رن

●   نويسنده: پرديس مقدسی
●   واحد آموزشي: دبیرستان آيت اله نسابه)ره( داراب- استان فارس

●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي فارابي داراب
●   دبیر راهنما:  علیرضا راستي
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       چكیده طرح:
ـــر  ـــی. اگ ـــی و آيين ـــقانه، اجتماع ـــات عاش ـــا موضوع ـــزل ب ـــت غ ـــت و هف ـــامل بيس ـــه ای ش  مجموع
ـــه  ـــن مجموع ـــعاری دارد .اي ـــه موضـــوع اش ـــر س ـــا در ه ـــم نشـــده اســـت؛ ام ـــه بخـــش تنظي ـــه در س چ
ـــه  ـــو ک ـــر و ن ـــری بك ـــت. تصاوي ـــه اس ـــانی پرداخت ـــر درخش ـــق تصاوي ـــه خل ـــاده و روان ب ـــی س ـــا زبان ب
ـــن  ـــگردهای اي ـــی از ش ـــر بوم ـــتفاده از عناص ـــن کار اس ـــرای اي ـــت. ب ـــاعر اس ـــود ش ـــه خ ـــر ب منحص
شـــاعر جـــوان اســـت. غزل هـــا فاقـــد نـــام اســـت و تنهـــا بـــر حســـب شـــماره چيدمـــان شـــده 
ـــی  ـــتم موضوع ـــزل هش ـــال غ ـــت. مث ـــوده اس ـــمندانه ب ـــيار هوش ـــم بس ـــش ه ـــن چين ـــا اي ـــت؛ ام اس
آيينـــی دربـــارۀ امـــام رضـــا )ع ( اســـت کـــه در آغـــاز ايـــن شـــعر بـــه چشـــم نمی آيـــد و برخـــی 

کدهـــای هوشـــمندانه در ابيـــات پايانـــی مخاطـــب را بـــه منظـــور شـــاعر هدايـــت می کنـــد. 

●  عنوان اثر: مجموعه شعر » من بین آسمان و زمین گیر کرده ام «
●  نويسنده: امین صمدی

استان  بندرعباس-  يک  ناحیه  خامنه اي  آيت اله  روزی  شبانه  دبیرستان  آموزشي:  ●  واحد 
هرمزگان 

●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي شهید اصغر قاسمي ناحیه يک بندر عباس
●   دبیر راهنما:  مسلم محبي

 رتبه دوم زبان و ادبیات  فارسی
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رتبه سوم  زبان و ادبیات  فارسی        

       چكیده طرح:
ـــام  ـــن ن ـــد. اي ـــخن می گوي ـــی « س ـــام» نيك ـــه ن ـــتان ب ـــان داس ـــدن قهرم ـــم ش ـــه  از گ ـــی ک رمان
انتخابـــی هوشـــمندانه اســـت کـــه می توانـــد ايهـــام هـــم داشـــته باشـــد. گاهـــی نيكـــی و خوبـــی 
از زندگـــی مـــا مـــی رود. امـــا علتـــش چيســـت؟ چـــه کســـی می توانـــد بـــه ايـــن ســـوال پاســـخ 
ـــتان  ـــی داس ـــان اصل ـــی، قهرم ـــۀ نيك ـــا گرب ـــی از انه ـــه يك ـــخصيت دارد ک ـــت ش ـــان هف ـــد؟ رم ده
ـــم  ـــه او ه ـــت ک ـــت آن اس ـــا حقيق ـــود؛ ام ـــه می ش ـــده گرفت ـــه نادي ـــر چ ـــه اگ ـــودی ک ـــت. موج اس
ـــت.  ـــای کل اس ـــخص و دان ـــوم ش ـــرد. راوی، س ـــرار گي ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــودش باي ـــرايط خ در ش
ـــت.  ـــده اس ـــان وارد ش ـــرو رم ـــت و در قلم ـــتان اس ـــخصيت های داس ـــی از ش ـــز يك ـــود ني ـــنده خ نويس
ـــی  ـــۀ زندگ ـــاگر در صحن ـــك تماش ـــز ي ـــود را ني ـــنده خ ـــه نويس ـــت و هنرمندان ـــاز اس ـــتان ب ـــان داس پاي
نشـــان داده اســـت کـــه دربـــارۀ پايـــان ماجـــرا می توانـــد مثـــل هـــر کـــدام از مخاطبـــان نظـــری 

ـــت.  ـــرده اس ـــر نك ـــار نظ ـــا اظه ـــد؛ ام ـــته باش داش

●  عنوان اثر: داستان از گربه بپرس
●  نويسنده:  بهار رهنما عراقی

●  واحد آموزشي: دبیرستان نمونه دولتي بانوان قفلي ناحیه هفت مشهد- استان خراسان رضوی
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي رازي دو مشهد 
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       چكیده طرح:
ــف   ــتاهای مختلـ ــه روسـ ــفر بـ ــال و سـ ــراد کهنسـ ــا افـ ــو بـ ــه و گفتگـ ــا مصاحبـ ــگر بـ پژوهشـ
ــظ  ــيوۀ تلفـ ــا شـ ــه بـ ــج در آن ناحيـ ــای رايـ ــع آوری ضرب المثل هـ ــه جمـ ــواف، بـ ــتان خـ شهرسـ
ـــه  ـــت. نكت ـــز آورده اس ـــن آن را ني ـــظ التي ـــل، تلف ـــرب المث ـــر ض ـــار ه ـــت. در کن ـــه اس ـــان پرداخت آن
ـــه  ـــت. نكت ـــده اس ـــت ش ـــم ثب ـــل ه ـــرب المث ـــر ض ـــوم ه ـــرد و مفه ـــه کارب ـــر اينك ـــر ديگ ـــل ذک قاب
بديـــع ايـــن اثـــر، تهيـــه اپليكيشـــنی اســـت کـــه هـــر ضرب المثـــل را کـــه بخواهيـــد بـــا صـــدا و 

لهجـــۀ افـــراد همـــان محـــل تلفـــظ می کنـــد. 

●  عنوان اثر: ضرب المثل های محلی خواف
●  نويسنده:  مجید صالحی

●  واحد آموزشي: دبیرستان مرحوم شیپوري خواف- استان خراسان رضوی
●   واحد همكار:  پژوهش سراي دانش آموزي مرکزي ابن هیثم خواف

●   دبیر راهنما: عبدالغفور سلیمي

رتبه سوم  زبان و ادبیات  فارسی       



61  بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

زی
مو

ش آ
دان

ش 
بخ

ده 
زی

رگ
ی ب

ها
رح 

ط

رتبه سوم  زبان و ادبیات  فارسی        

       چكیده طرح:
ــار  ــه داســتان در کن ــن مجموع ــن شــاخصۀ اي ــاه اســت. مهم تري ــه ای شــامل ده داســتان کوت مجموع
ــالش  ــی ت ــرای حفــظ واژه هــای محلّ اســتفاده از عناصــر داســتان،نگاه پژوهشــی نويســنده اســت کــه ب
کــرده اســت. نكتــه ديگــر، اســتفاده از زبــان طنــز در نــگارش اســت. و در متــن داســتان نيــز گرايــش بــه 
زبــان کهــن از ايــن جهــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اســتفاده از فضاســازی بومــی و بــه تصويــر 
ــا  ــه است.نويســنده ب ــن مجموع ــل توجــه در اي ــوارد قاب ــه ای از ديگــر م کشــاندن شــرايط زندگــی منطق
ــاط  ــا مخاطــب ارتب ــی ب ــه خوب ــا ب ــق و به ج ــات دقي ــۀ توصيف ــتان و ارائ ــناخت نســبی از عناصــر داس ش

ــد.  ــرار می کن برق

●  عنوان اثر: مجموعه داســتان » افسار« 
●  نويسنده: حسین  لجه

●  واحد آموزشي: دبیرستان شهید صدوقي ناحیه دو يزد- استان يزد
●   واحد همكار:  باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد
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       چكیده طرح:
    هـــدف ايـــن طـــرح ســـنجش و آمـــوزش خالقيـــت در کـــودکان بـــا اســـتفاده از مجموعـــه ای از 

ـــه( ،  ـــار قطع ـــامل چه ـــی بازی)ش ـــه اصل ـــامل صفح ـــده ش ـــی ش ـــات طراح ـــت. قطع ـــی اس ـــات چوب قطع
ــگ  ــه رنـ ــا در سـ ــده، حلقه هـ ــای نگهدارنـ ــف و ميله هـ ــای مختلـ ــده در اندازه هـ ــت چرخ دنـ هفـ
و در ســـه ســـايز مختلـــف و مجســـمه های مفصلـــی اســـت. ايـــن ابـــزار بـــازی ضمـــن ارزيابـــی و 
ـــم  ـــون مكانيس ـــی چ ـــه ، مفاهيم ـــاخت خالقان ـــده و س ـــل آفرينن ـــزان تخي ـــت ، مي ـــز، دق ـــش تمرک افزاي
کار چـــرخ دنده هـــا، جهـــت و انتقـــال نيـــرو ، ســـرعت و ... را آمـــوزش می دهـــد.  به خاطـــر ماهيـــت 
ـــون از  ـــن آزم ـــت. اي ـــده اس ـــده ش ـــدی نامي ـــه بع ـــت س ـــون خالقي ـــب آن آزم ـــرد مناس ـــزار و عملك اب
ويژگی هـــای روان ســـنجی مناســـبی برخـــوردار اســـت. براســـاس مطالعـــه ميدانـــی روی گروهـــی 
از کـــودکان ، مقـــدار ضريـــب همســـانی درونـــی آزمـــون خالقيـــت ســـه بعدی يـــا آلفـــای کرونبـــاخ 
ـــس  ـــت تورن ـــون خالقي ـــرا از آزم ـــی همگ ـــنجش رواي ـــرای س ـــن ب ـــت. همچني ـــوده اس ـــا 0/89 ب ـــر ب براب

ـــد.  ـــتفاده ش اس

●  عنوان طرح: آزموني براي سنجش خاقیت
●  پژوهشگر: محمدمهدی حاجی غام سريزدی

●  واحد آموزشـي: هنرستان هنرهاي تجسمی پسران يزد- استان يزد
●   واحد همكار:  باشگاه علمي پژوهشی جوان

●   دبیران راهنما:  بهرام حیدري -  فرزانه فرازمند
 

رتبه سوم  علوم اجتماعی و روان شناسی
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رتبه سوم  علوم اجتماعی و روان شناسی

       چكیده طرح:
ــی  ــگری طبيعـ ــای گردشـ ــتن جاذبه هـ ــر داشـ ــر از نظـ ــورهای برتـ ــز کشـ ــران جـ ــور ايـ کشـ
ـــيريك  ـــتان س ـــع شهرس ـــرارو از تواب ـــتای س ـــق، روس ـــن تحقي ـــه دراي ـــورد مطالع ـــكان م ـــت. م اس
ــر  ــايی دقيق تـ ــراي شناسـ ــی بـ ــات صحرايـ ــار عمليـ ــن بـ ــت. چنديـ ــزگان اسـ ــتان هرمـ در اسـ
ــگری در  ــای گردشـ ــته  بندی جاذبه هـ ــه دسـ ــت. از جملـ ــده اسـ ــام شـ ــه انجـ ــای منطقـ پديده هـ
ايـــن روســـتا جاذبه هـــای  اکوتور يســـمی،  ژئوتوريســـمی،  توريســـم  درمانی ، طبيعت گـــردی و 
ــه  ــد و درياچـ ــامل سـ ــرارو، شـ ــتای سـ ــای روسـ ــی از جاذبه  هـ ــت. برخـ ــی اسـ ــم فرهنگـ توريسـ
ســـرارو، ســـتون های بـــزرگ فرســـايش  بـــادی، آبشـــار مصنوعـــی و طبيعـــی، گل هـــا و باغـــات 
جالـــب، تپه هـــای فســـيلی، بازارچـــه صنايـــع دســـتی، بناهـــای تاريخـــی، پديده هـــای فرســـايش 
آبـــی، چشـــمه های درمانـــی، معمـــاری بومـــی، برگـــزاری آيين هـــا و مراســـم خـــاص اســـت کـــه 

برخـــی از ايـــن پديده هـــا و ارزش آنهـــا بـــرای مـــردم ناشـــناخته بـــود. 

●  عنوان پژوهش: بررسي مردم شناختي روستاي " سرارو " سیريک هرمزگان 
با تاکید بر صنعت گردشگري

●  پژوهشگران: محمد ساالری - علیرضا  صالحی
●   واحد آموزشي:       دبیرستان استعدادهاي درخشان بحرالعلوم  شهرستان میناب-  

استان هرمزگان 
●   واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي شهرستان میناب

●   دبیران راهنما: ياسر حسن زاده - عباس درخشان
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       چكیده طرح:
کيســـه های گرمـــاده برگشـــت ناپذيـــر بســـته های قابـــل حملـــی هســـتند کـــه به منظـــور گـــرم 
کـــردن ســـريع ناحيـــه مـــورد نظـــر )عضـــالت و...( مـــورد اســـتفاده قـــرار می گيرنـــد. به طـــور کلـــی 
ــه  ــوند. کيسـ ــيم بندی می شـ ــت ناپذير تقسـ ــا برگشـ ــت پذير  يـ ــته برگشـ ــه ها در دو دسـ ــن کيسـ ايـ
ـــوده  ـــتيكی ب ـــظ پالس ـــه محاف ـــا الي ـــی ب ـــداره آلومينيوم ـــرح دارای ج ـــن ط ـــده در اي ـــی ش ـــاده طراح گرم
ـــدن  ـــل ترکي ـــتيكی قاب ـــه پالس ـــك کيس ـــيد در آب در ي ـــيتريك اس ـــخصی س ـــم مش ـــه در درون آن حج ک
ـــول در  ـــدن محل ـــرار دارد. آزاد ش ـــيمان ق ـــودر س ـــخصی پ ـــزان مش ـــان مي ـــار در مي ـــه فش ـــاس ب و حس
ـــد  ـــب تولي ـــيمان موج ـــودر س ـــا پ ـــدن آن ب ـــب ش ـــتيكی و ترکي ـــه پالس ـــه کيس ـــخصی ب ـــار مش ـــر فش اث
گرمـــای زيـــادی می شـــود. هيدراتـــه شـــدن ترکيبـــات ســـيمان واکنشـــی گرمـــازا اســـت و حضـــور 
ـــدار  ـــريع  مق ـــدن س ـــال آن آزاد ش ـــه دنب ـــيمان و ب ـــرش س ـــاالی گي ـــرعت ب ـــث س ـــيتريك باع ـــيد س اس

زيـــادی گرمـــا می شـــود. 

●  عنـوان طـرح: کیسه های گرماده
● طراحان: نصیر زارع سلماسی - نسیـم زارع سلمــاسـی

هیئت  خیام      و   دبیرستان  دولتی  دبیرستان غیر  آمـوزشي:   واحدهــاي   ●
امنايی شادروان حاج مومني ناحیه دو ارومیه- استان آذربايجان غربی

●    واحد همكار:  پژوهش سراي دانش آموزي زکرياي رازي ناحیه دو ارومیه

رتبه سوم   شیمی
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گزارش ستاد اجرايي و جدول هاي آماري 
بخش  دانش آموزی
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گزارش ستاد اجرايی
 بخش دانش آموزي

به نام خدا
پايـه ی اصلـی نـوآوری، انسـان و توانايی هـای اوسـت. اگرچـه در گذشـته، مزيـت و برتري نسـبی هر 
جامعـه بـر اسـاس منابـع طبيعـی و خـدادادی بود ولـی در قرن حاضـر، اين برتـري و مزيت را انسـان ها با 
خالقيـت و توليـد دانـش و نـوآوري حاصـل از آن می آفريننـد. بـه بيـان ديگر، انسـان می تواند با اسـتفاده 
از دانـش فنـی و نيـروی خـالق خـود و بـا تأثيـر از مهـارت و آموزش هـای الزم در يك شـرايط و فضاي 
مناسـب علمـي و حمايتـي و با کشـف نيازهای جامعه و بشـريت و توليد دانش و کاالهـای جديد، »اقتصاد 

دانش بنيان« را متجلی کند.  
در ايـن راسـتا و در تحقـق ايـن هـدف متعالـي، در دوره بيسـتم جشـنواره تعـداد 8642 طـرح مربـوط 
بـه دانش آمـوزان و هنرجويـان دوره متوسـطه بـه دبيرخانه هـای اسـتانی جشـنواره جـوان خوارزمـی ارائه 
گرديـد. طرح هـا پـس از بررسـی کارشناسـی اسـتانی، در گروه های علمـي، مـورد ارزيابی قـرار گرفتند. از 
ايـن تعـداد، 1،245 طـرح برتـر ، بـه عنوان طرح هـای منتخب اسـتانی به مرحله کشـوری راه پيـدا کردند. 
طرح هـای مذکـور بـا حضـور در گروه هـاي مختلـف علمـي وزارت آمـوزش و پـرورش شـامل  »بـرق و 
الكترونيـك، کامپيوتـر، مكاترونيـك، مكانيـك، فيزيك و نجوم، شـيمی، رياضی، عمـران و معماري، علوم 
زيسـتی و پزشـكی، کشـاورزی و منابـع طبيعـی، زبـان و ادبيـات فارسـی، علـوم اجتماعی و روان شناسـی، 
علـوم دينـی و قرآن پژوهـی، هنـر ، نانو-تكنولـوژي و طرح هـاي ميان رشـته اي و خـاص«، مورد بررسـی 
و ارزيابـی مجـدد قـرار گرفتـه و پـس از دفـاع حضـوری داوران اسـتانی و طراحـان و داوری نيمه نهايـي، 
تعـداد 52 طـرح بـه مرحلـه داوري نهايـي راه يافتنـد. در ايـن مرحلـه، پـس از داوری طرح هـا در هيـأت 
داوران مشـترک وزارت علـوم، تحقيقـات و فناوری)سـازمان پژوهش های علمی و صنعتـی ايران( و وزارت 
آمـوزش و پـرورش )مرکـز ملي پرورش اسـتعدادهاي درخشـان و دانش پژوهـان جوان(،  تعـداد 4 طرح در 
رتبـه اول، 10 طـرح در رتبـه دوم و 17 طـرح در رتبـه سـوم برگزيده نهايي کشـوري بخـش دانش آموزي 

بيستمين جشنواره جوان خوارزمی انتخاب و معرفي شدند.  
بخـش دانش آمـوزي جشـنواره جـوان خوارزمي مرهـون برنامه ريزي هـا، برگزاري کارگاه هاي آموزشـي 
و تالش هـاي ارزنـده همـه اسـتان ها، شهرسـتان ها و مناطـق و پژوهش سـراهاي دانش آمـوزي اسـت 
کـه موجبـات حضـور 10،357 دانش آمـوز و هنرجـوي خـالق و نـوآور را کـه سـرمايه هاي اجتماعي ميهن 

اسالمي هستند، را با ارائه 8،642 طرح فراهم ساختند.  
جـدول و نمودارهـاي زيـر، تعـداد طرح هـای جشـنواره جـوان خوارزمـی، بخـش دانش آمـوزی را بـه 

صـورت مقايسـه اي و بـه تفكيـك سـال، گـروه علمـي و اسـتان نشـان مي دهنـد.

گزارش ستاد اجرايی
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● جدول شماره)1(: تعداد طرح ها 

● جدول شماره )2(: تعداد كل طرح ها و طراحان  بخش دانش آموزي 
     بيستمين جشنواره جوان خوارزمي - سال 1397

1394139513961397سال

7378742082698642تعداد

تعداد طرح ها و طراحان
تعداد  طرح ها به تفكیك گروه هاي علمي و جنسیت

تعداد  طراحان

جمعدخترپسر

736454282736برق و الكترونیك

324163161324كامپیوتر

997610387997مكانیك

22913990229مكاترونیك

23387146233معماري و عمران

141132910821411علوم زيستي و پزشكي

360174186360كشاورزي و منابع طبیعي

424154270424فیزيك و نجوم

516141376516شیمي

390121270390نانو تكنولوژي

1023865102رياضي

190049914011900زبان و ادبیات فارسي

330130200330علوم ديني و قران پژوهي

672190482672علوم اجتماعي و روان شناسي

145422312301454هنر 

277100177277میان رشته اي و خاص

103573551680610357جمع كل
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● نمودار شماره )1(- تعداد كل طرح ها به تفکیک گروه های علمی  سال 1397

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

139513961397زمینه علمی            

113برق والكترونیك

223كامپیوتر

322مكانیك

21فیزيك و نجوم

1-2شیمی

-1معماري و عمران

12رياضی

321علوم زيستی و پزشكی

333كشاورزی و منابع طبیعی

548زبان وادبیات فارسی

242علوم اجتماعی و روان شناسي

11علوم دينی و قرآن پژوهی 

366هنر

212نانوتكنولوژي

21مكاترونیك
333031جمع

● جدول شماره )3(: تعداد طرح های برگزيده كشوری به تفکیک گروه های علمی، از سال 1395 لغايت 1397

سال
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31 طـرح برگزيـده کشـوری، توسـط 37نفر طراح ارائه شـده  اسـت. ميانگيـن تعداد افراد شـرکت کننده 
در هـر طـرح برگزيـده کشـوري )1/2 نفـر( اسـت. بنابراين که شـرکت افـراد در طرح های انفرادی بيشـتر 

از طرح هـای گروهی می باشـد.
  بدين وسـيله از دانش آمـوزان و هنرجويـان پژوهشـگر، مبتكـر، اديـب و هنرمنـد کشـور عزيزمـان، که 
بـا ارسـال طرح هـاي خـود، ايـن جشـنواره را در تحقـق اهـداف مترتـب بـر آن يـاري نمودند و بـه فضاي 
ابـداع و اختـراع رونق و شـكوه بخشـيدند و نيـز از مديران کل، معاونـان محترم آموزش متوسـطه، مديران 
جشـنواره جوان خوارزمي اسـتان ها، رؤسـاي ادارات اسـتعدادهاي درخشـان و دانش پژوهان جوان، اعضای 
محتـرم دبيرخانه هـای جشـنواره جوان خوارزمی ادارات کل آموزش و پرورش اسـتان هاي سراسـر کشـور، 
دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجايي، گروه هاي علمي و همكاران سـتاد جشـنواره که در برگـزاري مطلوب 
و باشـكوه بيسـتمين  جشـنواره جـوان خوارزمـی ايفاي نقـش کردند، صميمانه تشـكر و قدردانی می شـود

 .
ستاد اجرايی

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی 
بخش دانش آموزی 

● جدول شماره )4(: تعداد طرح  برگزيده بخش دانش آموزی به تفکیک رتبه

جمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول رتبه

4101731تعداد طرح

 بـا توجـه بـه ارسـال بعضـی از طرح هـا بـه صـورت گروهـی، تعـداد 8642 طـرح توسـط 10357 نفـر 
دانش آمـوز و هنرجـوي دوره متوسـطه بـه جشـنواره ارائـه شـد. از ايـن تعـداد 6806 نفـر )65/71 درصد( 
دختـر و 3551 نفـر  )34/29 درصـد( پسـر هسـتند. ايـن آمـار، بيانگـر آن اسـت کـه ميانگين افـراد در هر 
طـرح، 1/2 نفـر می باشـد. پـس از بررسـي طرح هـا در گروه هـای علمـي در اسـتان ها، تعـداد 1،245 
طـرح بـه عنـوان طرح هـای منتخب اسـتانی، بـه مرحله کشـوری جشـنواره، معرفی و آثـار آنها بـه همراه 

مسـتندات الزم، بـه دبيرخانـه سـتاد جشـنواره ارسـال گرديد. 
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اعضای ستاد، كمیته اجرايی و  دبیر خانه 
 بخش دانش آموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

●  فاطمه مهاجراني )رئيس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره( 
●  عنايت ساالريان )قائم مقام رئيس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره(

●  قربانعلي افشاني
●  مهندس سيد مصطفي آذرکيش

●  نعمت اله کاظمي فرامرزي
●  رضا اصغرپور 

●  دکترسيدمحسن حسيني مقدم 
●  ميرکاظم ميرنظري

 

● عباس مرادي 
● نيلوفر ناصری
● فروغ ساالريه

● غالمحسن حميدي
● سيدمحمود عقيليان

● مهدي شمس
● داود اصالني

● عليرضا کريميان
● مهدي راستي

● ريحانه ساساني

● کامران باباپور چهره
● سيدصفر مظلومي 

● بهزاد صولتيان      
● مريم زراعتكار

● مسعود دودانگه                                        
● زهرا علي محمدي

● اميرعباس ميرزاخاني
● ماندانا نوروزي

● علي اکبر مهاجر
● محمدجواد حاجي قاسمي

اعضاي ستاد

اعضاي كمیته اجرايي

● موسي فرهنگ نيا 
●پگاه سوفالگر

● محمد مشتاقي
● علي اصغر سير
● انسيه باغباني
● حسين نامني

● علي زالي
● مهدي زينلي

● اميرحسين اسدي
● فرشاد فردوسي

● بهرام مددي
● محسن کشاني

● زهرا بابايي خمارکي
● رحمان محمدي

● اسماعيل کاظمي نيا 
● سيده حليمه تهم

● سودابه ملكی
● علي نديري

● حسين قاضي  

اعضاي دبیرخانه
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گروه هاي علمی
بخش دانش آموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

 برق و الكترونیک
مسئول گروه: 

● دکتر پرويز اميري
اعضاي گروه:

  کامپیوتر
مسئول گروه: 

● دکتر نگين دانش پور   
اعضاي گروه:

 مكانیک
مسئول گروه: 

● دکتر علي  پورکمالی انارکی  
اعضاي گروه:

● دکتر شهريار شيرواني مقدم 
● دکتر وهاب نكوکار  
● دکتر رضا قندهاری

● دکتر بابك محمدزاده
● دکتر حسين منتظري 

● دکتر مجتبي لطفي راد

● مهندس فرزاد فالحی
● دکتر حميد خالوزاده

● دکتر معصومه صفخانی
● مهندس حميدرضا شايق بروجني

● دکتر سعيد فرضي
● مهندس علی هوشياری

● دکتر علی رحمانی هنزکی
● دکتر علي ميرمحمدي

● دکتر ميثم محمدي امين
● دکتر امير رفاهی اسكويی

● دکتر محمد صديقي

● دکتر جواد کدخدا پور
● دکتر مهرداد خاندايی

● دکتر فتح اهلل امي
● دکتر فرامرز آشناي قاسمي

● دکتر حسين حسيني تودشكي

● مهندس علی فرهادی
● دکتر مسعود مسيح تهراني

● دکتر شهريار بزرگمهری

   فیزيک و نجوم
مسئول گروه: 

● دکتر رويا مجيدي  
اعضاي گروه:

● دکتر فاطمه احمدي
● دکتر رضا رشيدي

● دکتر جاويد ضمير انوري   
● دکترسيده مهري حميدي سنگدهي
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   شیمی
مسئول گروه:

● دکتر رسول عبداله ميرزايی  
اعضاي گروه:

  رياضی
مسئول گروه: 

● دکتر مجتبي قرباني  

اعضاي گروه:

 علوم زيستی و پزشكی
مسئول گروه: 

● دکتر عليرضا ذاکري     

اعضاي گروه:

● دکتر علي يوسفي  
● دکتر اعظم سادات انارکی فيروز

● دکتر مرتضي موسوي خوشدل
● دکتر زينب طاليي

● دکتر جواد بهشتيان
● مهندس بهنام معيني

● دکتر حميدرضا ميمني
● دکتر احمد رضا فروغ
● دکتر حميد مسگراني

● دکتر سيد عليرضا اشرفي
● دکتر مهدي نجفي خواه

● دکتر علي زعيم باشي

● دکتر محمدجواد اسالم پور
● دکتر سعيد اکبري

● دکتر اميرحسين براتي  
● دکتر اميرحسين عابدي يكتا

● دکتر ليال پورمسعودي
● دکتر فاطمه ميرهادي

● دکترفرشاد غزاليان
● دکتر زهرا ابراهيم آبادي

● دکتر فائزه فاضلي
● دکتر اسحاق شايگان

● دکتر محمد ساکی زاده
● دکتر نويد پور زردشت

● دکتر محمد حسبي
● دکتر فاطمه مير هادي

علوم اجتماعي و روان شناسي 
مسئول گروه: 

● دکتر صادق نصري 
اعضاي گروه:

● دکتر سيدمحمدرضا امام جمعه
● دکتر غالمعلي احمدي

● دکتر جمشيد جراره
● دکتر نجف طهماسبي پور

● دکتر عبدالحسين کرم پور 
● دکتر  سعيد جعفرپور
● دکتر عليرضا عصاره

● دکتر رضا ساکي
● روشن احمدي

● يوسف امامدادي طارمي
● دکتر فريده حميدي

● نعمت اله کاظمي فرامرزي
● نصرالدين امين ورزلي

● مجيد ابراهيم دماوندي

●  محمد کاظمي پوران
● الماس ساسانيان

● رضوان روح بخش
● دکتر فاطمه خالوندي

● محمد کاظم زاده
● رضا گلشن مهرجردی
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  علوم ديني و قرآن پژوهي 
مسئول گروه: 

● دکتر عبداله صلواتي 

اعضاي گروه:

زبان و ادبیات فارسي 
مسئول گروه: 

● دکتر ساغر سلماني نژاد 

اعضاي گروه:

● دکتر علي اکبر شايسته نژاد 
● دکتر زهرا کاشاني ها
● دکتر عين اله خادمي

● دکتر رضا ماحوزي
● دکتر مهري چنگي آشتياني 
● دکتر غالم رضا  فعله گري

● دکتر شهناز شايان فر
● دکتر حسين صفره

●  دکتر محتبي بشردوست
● دکتر مجتبي بشردوست

●  دکتر علي اکبر افراسياب پور 
●  دکتر زيبا اسماعيلي

● معصومه هدهدي
● فرنگيس کمالوند

● دکتر علي رضا حاجيان نژاد 
● دکتر حميده حجازي

● تقي کارگر
● ابراهيم محمدحسن بيگي

  هنر 
مسئول گروه: 

● دکتر جمال الدين مهدي نژاد  

اعضاي گروه:
● دکتر محسن حسن پور

● دکتر هادي عارفي
● دکتر محمد علي بني اسدي

● دکتر حسام الدين سراج
● دکتر حسن حليمي 

کشاورزي و منابع طبیعي 
مسئول گروه: 

● دکتر نيكروز باقري
اعضاي گروه:

● دکتر علي اکبر قنبري
● دکتر حسن صادقي پناه

● دکتر جالل کفاشان 
● دکتر علي رحماني

● دکتر افشين ايواني
● دکتر حسين فرازمند
● دکتر محمود صفري
● دکتر حامد فاطميان

● دکتر جواد باغاني
● دکتر مهدي اکبري
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عمران و معماري 
مسئول گروه: 

● دکتر علي شرقي 
اعضاي گروه:

 نانو تكنولوژي 
مسئول گروه: 

● دکتر مريم صباغان
اعضاي گروه:

● دکتر اصغر وطني اسكويي
● دکتر عبدالحميد قنبران

● دکتر ابوالفضل سلطاني
● دکتر امير طريقت

● دکتر سيدباقر حسيني
● دکتر اسماعيل ضرغامی

● دکتر عليرضا کرمي
● دکتر الهام اسديان

● دکتر مهدي نيك عمل

● دکتر معصومه قلخاني
● دکتر مرضيه ندافان

● دکتر سميه فردين دوست

● دکتر الهه کوثري
● دکتر زهرا  نصرالهي

گروه هاي علمی
بخش دانش آموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

میان رشته اي و خاص 
مسئول گروه: 

● دکتر مريم محمدي             
اعضاي گروه:

● دکتر فاطمه بوربور
● دکتر دل آرا جعفري                                           

● دکتر محبوبه الهي
● دکتر مهديه جعفري

● دکترحميد رضا کماالن
● دکتر شيما باباپور                                                                          

● دکترحسن حاجي زاده                                 
● دکتر فرشاد صالحي                                          
● دکتر صغري اسدي                              

● دکتر  علي اصغر مهرپور
● دکتر علي اکبر قنبري

● دکتر محمود  حاجي نصيري

● دکتر وحيد اماني                                        
● دکتر لطف اهلل مهدوي

● دکتر فريبا رمضاني
● دکتر زهرا فهيمي

● دکتر مهدي ابراهيمي علويجه

 گروه علمی  مكاترونیک 
مسئول گروه: 

● دکتر رضا ابراهيم پور             
اعضاي گروه:

● دکتر موسي آيتي                              
● دکتر محمدرضا ارباب تفتي                                                       

● دکتر محمدرضا دليري  
● دکترسيد مصطفي صالحي نسب

● دکتر نصورباقري      
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 مديران ستاد اجرايي ادارات كل آموزش و پرورش استان ها
 بخش دانش آموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

 

مسئول هیأت داورانمسئول اجرايي دبیر جشنوارهاستانرديف

مهدي عالميناصر تاري زادهناصر ممي پورآذربايجان شرقي1

امیر رحیميندا اسمعیليهادي هادي نیاآذربايجان غربي2

علي خلیفيمهدي خلیلينادر شهسوارياردبیل3

كلیم اهلل باباييخديجه بالباديونمحمدكاظم علیخانياصفهان4

محمدمراد مريديجواد عزيزيفردين بساطيايالم5

زهرا صادقیاناحسان رضايي غالم حسین شادروحيالبرز6

-مجتبي خوشنودكاوه امیريبوشهر7

محبوبه موسويحمید رضا اكبريايرج كريميچهارمحال و بختیاري8

حسن ضیايي نیاجواد شوهانيعلیرضا ذهبيخراسان رضوي9

-ابراهیم محمدنیامحسن صانعيخراسان شمالي10

-محمدعلي محمدي مهدي رستميخراسان جنوبي11

آرمان احرام بافعلیرضا خراتقاسم رضايي رادخوزستان12

حجت رستميروح اهلل لطفيجعفر زنجانيزنجان13

فاطمه نبوي چاشميزهرا سرباز دلیرسعیدتجلي صفاسمنان14

مسعود نجارامین پايانغالمرضا گنجعليسیستان و بلوچستان15

فاطمه بلوچیانخديجه شاه مهديانعلي قربانيشهرتهران16

حمید قره گوزلومعصومه جهانوندآقاي بهروزمهريشهرستان هاي تهران17

رضا پور خسروانيفاطمه زارعمحمدحسین كريمیانفارس18

توفیق محمدحسینيفاطمه احمديثابت رستميقزوين19

محمود ملكيمجید شايان فرحسین كرميقم20

فرانك قصیريفروزان قصیرياكبر منجمي كردستانيكردستان21

--حمزه اسفنديارپوركرمان22

-شفیع امیني مقدمعلي مراديكرمانشاه23

مجید گراميمسلم عباسيمحمدتقي اسدپورجهان آبادكهگلیويه و بويراحمد24

قربان رايجيعلي عسكر مقصودلو محليسید قاسم حسینيگلستان25

محمد ربطيسلیمان كابیني مقدمبهرام صفريگیالن26

محمدعلي خرمیانعبداهلل صیاديمهدي جهانیانلرستان27

ولي قربانيعلي اسدي كفشگريعبداهلل آزاديمازندران28

عباس امینيمحمد نادريمسعود ستوده نژادمركزي29

مريم محرم خانيسیده  خديجه موسوي پورمحمد قويدل الريهرمزگان30

علي محمد نصرالهيابوذر مهرابي توانارضا هاشميهمدان 31

بهرام حیدريطاهره طالبي پورمهدي مستقل چييزد32

-بخشعلي باقريتوحید ترقي خواهمدارس خارج ازكشور33
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سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 


