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رسول اكرم )ص(:
َطلَُب الِعلِم َفریَضٌة َعلی ُكلِّ ُمسِلٍم، ااَل ِانَّ اهلَل یُِحبُّ بُغاَة الِعلِم؛

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
)اصول كافی جلد 1 /باب دوم/ص 35(              

طرح هاي برگزیده سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي                           

   13th Khwarizmi Youth Award (KIA)

28  آبان ماه 1390

برگزار كنندگان : 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران

 وزارت آموزش و پرورش - معاونت آموزش متوسطه 
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان
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حضرت امام خميني )ره( :

در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد. علم مال همه 
است. تقوا مال همه است. كوشش برای رسيدن به علم وتقوا وظيفه همه ماست 

وهمه شماست.

مقام معظم رهبري )مدظله العالي( :
ارزش یک نخبه و دانشمند، به نقش آفرینی او در جهت اعتالی كشور در عرصه های 

علمی و معنوی است.
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خبرنامه سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران  ناشر :    
دبيرخانه سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  تهيه و تدوین :   

مهدي ملكي گنجي طراح و صفحه آرا :  
2000  جلد  شمارگان :               

تاریخ انتشار :   آبان ماه1390
خيابان انقالب، خيابان شهيد سيدعباس موسوي نشاني :    

)فرصت جنوبي(، شماره 27،      
1581944734 كدپستي:    

 88319729 - 88825099 - 88838341 تلفن و دورنگار :  
 88828051-7 تلفنخانه:    

javan@khwarizmi.ir پست الكترونيک :    
 http://khwarizmi.ir وب گاه :       
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ِ أَْمواٌت بَْل أَْحياءٌ َو لِكْن ال تَْشُعُروَن” سوره  “َو ال تَُقولُوا ِلَمْن یُْقتَُل في  َسبيِل اهللَّ
بقره آیه 154”

كسی را كه در راه خدا كشته شد، مرده نپندارید، بلكه او زنده جاوید است، 
ليكن شما درنمي یابيد.

“یادواره استاد شهيد دكتر مجيد شهریاري” 
 تولد:16 آذر 1345              محل تولد:  زنجان  

 شهادت:  8 آذر 1389           آرامگاه: امامزاده صالح -  تهران  

استاد دانشكده مهندسی هسته ای دانشگاه شهيد بهشتی
شهيد دكتر شهرياري به عنوان يكي از برگزيدگان ممتاز آزمون سراسري سال 1363 تحصيالت كارشناسي خود 
با كسب رتبه اول در كارشناسي  الكترونيك در دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز كرد. سپس  را در رشته مهندسي 
ارشد مهندسي هسته يي دانشگاه صنعتي شريف تحصيالت خود را پي گرفت و در نهايت در سال 77 موفق شد 
دكتراي خود را در علوم و تكنولوژي هسته يي از دانشگاه صنعتي اميركبير دريافت كند و از همان سال تا بهمن ماه 
1380 عضو هيات علمي دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اميركبير بود. از آن سال تا زمان شهادت، استاد دانشكده 
مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي و رييس دفتر فني كميته ملي »سزامي« )مركز تابش سينكروترون براي 
تحقيقات و علوم كاربردي در خاورميانه( و از مشاوران ايران در اين پروژه علمي منطقه يي بود. يكی از طرح های 
مهم استاد شهرياری، طراحی های نظري مربوط به ساخت نسل جديد راكتورهای هسته ای است كه بازتاب زيادی 
نيز در مراكز علمی جهان داشت. او از جمله كارشناسان  ارشد مبارزه با كرم رايانه ای استاكس نت بود. دكتر مجيد 
شهرياری صبح روز دوشنبه هشتم آذر ماه 1389 در بلوار ارتش در يك عمليات تروريستي مورد سوء قصد قرار 
گرفت. وی به همراه شهيد دكتر مسعود عليمحمدی جزء محققيني از جمهوری اسالمی ايران و عضوء كميته ملي 

سزامی بودند كه به مقام رفيع شهادت نائل شد. 
رهبر انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديداري كه با خانواده اين شهيد داشتند فرمودند : “شهادت دكتر 
شهرياری، آبرويی داد به جامعه علمی كشور. شهادت چنين شخصيت برجسته و مورد قبولی، به دشمن نشان داد 

كه در محيط علمی جمهوری اسالمی، چنين  شخصيت ها و انگيزه هايی وجود دارد. “ 
روابط عمومي وزارت علوم تحقيقات و فناوري:   “جامعه دانشگاهي و دانشمندان جوان اين مرز و بوم راه شكوفايي 
علمي كشور را كه مرهون خون پاک انسان هاي مومن و فداكار براي استقالل و اعتالي ايران اسالمي است با قدرت 

و قوت بيشتري ادامه خواهند داد.”
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ِ أَْمواٌت بَْل أَْحياءٌ َو لِكْن ال تَْشُعُروَن” سوره  “َو ال تَُقولُوا ِلَمْن یُْقتَُل في  َسبيِل اهللَّ
بقره آیه 154”

كسی را كه در راه خدا كشته شد، مرده نپندارید، بلكه او زنده جاوید است، 
ليكن شما درنمي یابيد.

“یادواره استاد شهيد دكتر مسعودعليمحمدي”
 تولد:3 شهریور1338          محل تولد:  كن - تهران  

 شهادت:  22 دي 1388        آرامگاه: چيذر - تهران

استاد دانشكده مهندسی هسته ای دانشگاه شهيد بهشتی
شهيد دكتر عليمحمدي مدرک كارشناسی را از دانشگاه شيراز )در سال 1364( و كارشناسی ارشد )در سال1367( 
و دكترای فيزيك با گرايش ذرات بنيادی را از دانشگاه صنعتی شريف در سال 1371 كسب كرد. از دانشجويان 
نخستين دوره دكترای فيزيك در داخل ايران بود. تخصص اصلی ايشان ذرات بنيادی، انرژی های باال و كيهان شناسی 
بوده است. همچنين ايشان در بيست و يكمين دوره جشنواره بين الملل خوارزي در سال 1386  با طرح “ مطالعه ي 
مدل هاي حل پذير يك و دو بعدي “ موفق به كسب رتبه دوم پژوهش هاي بنيادي شدند. اين استاد برجسته فيزيك 
دانشگاه تهران در بامداد بيست و دوم دی ماه 1388 بر اثر انفجار يك بمب كنترل از راه دور توسط عوامل مزدور بيگانه 

ترور شد. از وي بيش از پنجاه مقاله علمي در زمينه ی فيزيك ذرات بنيادی در مجالت معتبر منتشر شده است.  
رهبر انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيانيه ای  به مناسبت شهادت اين دانشمند نخبه فرمودند: “دست 
جنايتكاری كه اين ضايعه را آفريد، انگيزه دشمنان جمهوری اسالمی را كه ضربه زدن به حركت و جهاد علمی كشور 

است افشاء و برمال كرد.”
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سخن دبير
      جوانان خالق، مبتكر و مؤمن سرماية اطمينان بخش و پشتوانه اصلي رشد و پيشرفت كشور و بن ماية حيات 
جاويد و بقای پر اميد ميهن اسالميمان محسوب ميشوند. شور پر از اطمينان جوان، خروش حماسی بی امان او، 
باور سرشار از ايمان او و وجود آفرينش گر و پرتوان او، به حركت آورنده چرخه فعاليت های توسعه بخش و تحول 

آفرين است.
     جشنواره جوان خوارزمی بر آن است كه چنين جوانانی را بشناسد و بشناساند و ما در طول چندين دوره 

برگزاری اين جشنواره، به اين باور رسيديم كه جوان ايرانی مصداق بارز اين آرمان بزرگ ماست.
     در سيزدهمين دوره برگزاری جشنواره جوان خوارزمی كه مادر جشنواره هاي علمي كشور محسوب ميشود، 
باورمندی به وجود و ظهور چنين جوانی بيش از پيش نمايان شد و ما ديديم و دريافتيم كه در چهارگوشه اين 

مرز و بوم، استعدادهای نابی ظهور می كنند كه تضمين كننده بقا ٌُ، بالندگی و توسعه جامعه هستند.
     تالش ما بر اين متمركز است كه ضمن پاسداشت ظهور و درخشش اين گونه استعدادهای قابل تحسين، 
از تمام ظرفيت های موجود بهره بگيريم و آنها را به بطن و متن جامعه بياوريم و عالوه بر معرفی آنها و تأكيد 

بر نوآوری ها و خالقيت های چشمگيرشان، گام اطمينان بخشی در راه اعتالی ايران بزرگ برداريم.
     در اين راه از فرهيختگان، خردمندان و فرزانگان زيادی كمك و همت طلبيديم كه بی دريغ و بی دروغ به 
ياری ما شتافتند و اين گونه سيزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمی، نشانه های بارزی از عزت ملی و طنين 

افتخارآميز نسل جوان ايرانی را به نمايش گذاشت.
     در اين دوره از جشنواره با افزودن گروه تخصصي جديد روباتيك و مكاترونيك به جشنواره و در مجموع 

در 14 گروه تخصصي به ارزيابي علمي و داوري طرح هاي دريافتي پرداخته شد. 
     در انتها برخود الزم مي دانم از كليه همكاران پرتالش و خستگي ناپذير دبيرخانه جشنواره در دو بخش 
دانشجويي و آزاد و نيز بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني، اعضاي محترم هيئت داوران جشنواره، رؤساي 
محترم گروههاي تخصصي، كميته هاي اجرايي جشنواره، بنياد ملي نخيگان، اعضاي محترم هيئت علمي و 
متخصصين سازمان و دانشگاه هاي سراسر كشور كه در كارشناسي و ارزيابي طرح ها و برگزاري هر چه بهتر 
جشنواره ما را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را نموده و از خداوند متعال سالمتي و توفيق اين عزيزان 

را خواهانم.

                                                                                             دكتر شروين اميري
                                                       دبير سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي          
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اعضاي شوراي مركزي سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل سازمان پژوهش هاي   مهندس محمدحسن انتظاري  

علمي و صنعتي ايران         

مدير كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري و دبير   دكتر شروين اميري         

سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي                 

مدير كل توسعه كارآفريني دكتر عليرضا اللهياري   

معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان  دكتر سيد حسن حسيني    

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ابراهيم سحرخيز    

رئيس محترم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي دكتر عباس حق اللهي   

سرپرست سازمان ملي جوانان   همايون حميدي     

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دكتر علي دالور      

مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش سيد حميد حسيني    

عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران دكتر لطف اله سوادكوهي  

مشاور اجرائي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس شوراي   دكتر عباس طائب   

مركزي سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي     

سرپرست دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي وزارت علوم،   مهندس اسماعيل قادري فر 

تحقيقات و فناوري                               

مدير كل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي وزارت علوم،   دكترسعيد قديمي   

تحقيقات و فناوري                               

عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  دكتر مهناز مظاهري اسدي   

حجت االسالم والمسلمين حبيب محمدنژاد رئيس باشگاه پژوهشگران دانشجو
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اعضاي هيأت داوران سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

 مهندس محمدحسن انتظاري    معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل و دبير جشنواره بين المللي 
      خوارزمي   

 دكتر شروين اميري   مدير كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري و دبير 
     سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

دكتر عليرضا اللهياري    مدير كل توسعه كارآفريني
 دكتر غالمعلي احمدي     رئيس دانشكده علوم انساني  و عضو هيئت علمي دانشگاه 

         تربيت دبير شهيد رجايي              
دكترصادق آيينه وند   عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  

مهندس علي اصغر بيطرفان  عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  
دكتر عباس حق اللهي   رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر محسن جمالي   دبير سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي بخش دانش آموزي  
     و دوره هاي كارداني 

دكتر محمدحسين رفان                 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر سعيد شيري   عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير  

دكتر حميدرضا عظمتي   معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
دكتر محمدحسين قزل اياغ  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

دكتر فرج اله مهنازاده   عضو هيئت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 

اعضاي هيأت داوران مدعو سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

دكتر رضا ابراهيمي    دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
دكتر فرشاد اخالقي    دانشگاه تهران
دكتر عبدالحميد حسيني راد   دانشگاه تهران

دكتر محمد هادي خوش تقاضا   دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سوسن روشن ضمير                دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر سيدمهران سيد رزاقي  دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

دكتر محمدمراد فرج اللهي   دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران
دكتر مجيد محمدي                پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

دكتر برهمن موثق    دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
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رؤسای گروه هاي تخصصي سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

رييس گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي دكتر عباس اكبرنيا  
رييس گروه تخصصي صنايع شيميايي دكتر علي الياسي   

رييس گروه تخصصي هوا فضا  مهندس محمد امامي خوانساري 
رييس گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري مهندس حسين حسين زاده 

رييس گروه تخصصي مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات دكتر علي اكبر جمشيدي فر 
رييس گروه تخصصي فناوري نانو دكتر ولي اله دشتي زاد  

رييس گروه تخصصي عمران دكتر عبدالرضا سروقد مقدم 
رييس گروه تخصصي رباتيك و مكاترونيك دكتر سعيد شيري   

رييس گروه تخصصي علوم پايه دكتر محمد مهدي طهرانچي 
رييس گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو دكتر رضا غالمي پور  

رييس گروه تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي دكتر مسعود فالح پور  
رييس گروه تخصصي هنر و معماري دكتر حامد مظاهريان   

رييس گروه تخصصي برق و كامپيوتر دكتر غالمرضا محمدخاني  
رييس گروه تخصصي مكانيك دكتر يوسف ياسي  

اعضاي ستاد اجرايي 
معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل سازمان پژوهش هاي   مهندس محمدحسن انتظاري  

علمي و صنعتي ايران      
 دكتر شروين اميري   مدير كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري و دبير 

سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي     
خانم زويا رحيمي    كارشناس جشنواره جوان خوارزمي 

خانم زهرا خوباني    كارشناس فناوري اطالعات 
خانم فاطمه آورزماني   كارشناس جشنواره بين المللي خوارزمي  

كارشناس روابط بين الملل   خانم مينا بيدار   
خانم آذر اورنگيان   رئيس اداره حمايت از نوآوران

آقاي محسن ملك نيا    معاون پشتيباني و منابع انساني
دكتر عليرضا اللهياري   مدير كل توسعه كارآفريني

مهندس قدمعلي نشاگر   معاون دفتر جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
آقاي حسن رهنما    مدير كل امور پشتيباني و رفاه 

آقاي محمد تقي دارابيان   مدير كل امور مالي 
آقاي جعفر سالمي    مشاور رييس سازمان و مديركل حراست 

دكتر زرين تاج برنايي   مدير كل دفتر فناوري اطالعات
مهندس محمدتقي انصاري   رييس دفتر سرپرستي و روابط عمومي 

دكتر محمود مولي نژاد    مدير كل روابط بين الملل
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همكاران دبيرخانه 
خانم ها مژده حسيني و اكرم بهاري فرد و آقايان مرتضي قاسمي، محمدرضا نورس شندآبادي و 

اسفنديار علي نوري

با تشكر از همكاران محترم
روابط عمومي، امور پشتيباني و رفاه، امور اداري و منابع انساني،  دفتر فناوري اطالعات، 

امور مالي، حراست، مالكيت فكري و دفتر  توسعه كارآفريني  
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
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نهادهاي حمايت كننده :

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران                      

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

وزارت آموزش و پرورش - معاونت آموزش متوسطه 

مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان

بنياد ملي نخبگان 

باشگاه پژوهشگران جوان 

باشگاه پژوهشگران دانشجو

فرهنگستان هنر
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                        گزارش دبيرخانه سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

          با استعانت از خداوند متعال سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي در راستاي تقويت فرهنگ 
خالقيت و نوآوري ميان جوانان كشور در تمامي عرصه هاي علمي و پژوهشي و با هدف شناسايي، 
جذب و معرفي جوانان پژوهشگر و صاحب انديشه در عرصه علم و فناوري برگزار مي شود. بديهي 
ميسر  كشور  جوان  دانش پژوهان  و  مخترعان  نخبگان،  حمايت  و  قدرداني  با  جز  مهم  اين  است 

نمي شود.
     دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي پس از اعالم فراخوان از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري 
در مجموع هزار و هفتصد و يك طرح در چهارده گروه تخصصي و در پنج محور پژوهشي پذيرش 
و ثبت نام نمود و پس از رفع نواقص پرونده هاي موجود تا پايان مهلت مقرر، تعداد هزار و صد و 
هشتاد و چهار طرح  را به منظور بررسي و ارزيابي هاي علمي به گروه هاي تخصصي مربوط ارسال 
نمود. طرح ها در چهارده گروه تخصصي برق و كامپيوتر، مكانيك، هنر و معماري، كشاورزي و منابع 
عمران،  نانو،  فناوري  پزشكي،  پايه  علوم  و  فناوري  زيست  شيميايي،  صنايع  پايه،  علوم  طبيعي، 
مواد، متالورژي و انرژي هاي نو، مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات، هوا فضا، مهندسي صنايع و 
مديريت فناوري و رباتيك و مكاترونيك بررسي و ارزيابي گرديد. گروه هاي تخصصي پس از ارزيابي 
علمي در مجموع تعداد چهل طرح را به هيأت داوران ارايه نموده و هيأت داوران )كه متشكل از 
اساتيد دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و متخصصان صاحب نظر در هر زمينه مي باشند(  نيز پس از 
جمع بندي و بررسي  نهايي طي جلسه هاي  متعدد، تعداد بيست و يك طرح را به عنوان برگزيده 

نهايي اين دوره از جشنواره انتخاب نمودند.   
     در خاتمه اميدواريم كه شناسايي و معرفي جوانان پژوهشگر و نوآور كشورمان در عرصه ملي، 
گام مؤثري در ترويج علم و فناوري و امر پژوهش باشد. دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي از تمامي 
پژوهشگران و جوانان صاحب انديشه كه با ارايه طرح خود،  اين جشنواره را در نيل به اهداف متعالي 
مدعو،  داوران  داوران،  هيأت  جشنواره،  مركزي  شوراي  اعضاي  همچنين  و  نموده  همراهي  خود، 
گروه هاي تخصصي، كميته اجرايي، مديريت هاي مختلف سازمان و كليه همكاراني كه در فرآيند 
بررسي طرح ها مشاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم تجليل و تقدير از برگزيدگان همكاري 
نمودند،  تشكر و قدرداني نموده و توفيق روزافزون اين بزرگواران را از درگاه خداوند منان مسئلت 

مي نمايد.  

          دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي
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 نمودارهاي مقايسه اي سيزدهمين
 جشنواره جوان خوارزمي     

 نمودار مقايسه اي تعداد طرح هاي سيزده دوره جشنواره جوان خوارزمي
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نمودار مقايسه اي تعداد طرح هاي سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
به تفكيك گروه هاي تخصصي 

نمودار مقايسه اي تعداد طرح هاي دانشجويي وآزاد سيزدهمين 
جشنواره جوان خوارزمي  به تفكيك گروه هاي تخصصي
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نموادر مقايسه اي ميزان تحصيالت شركت كنندگان بخش آزاد 
سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

نمودار مقايسه اي ميزان تحصيالت شركت كنندگان بخش دانشجويي 
سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
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نمودار مقايسه اي ميزان تحصيالت طرح هاي دانشجويي شركت كننده در سيزدهمين 
جشنواره جوان خوارزمي به تفكيك گروه هاي تخصصي

نمودار مقايسه اي ميزان تحصيالت طرح هاي آزاد شركت كننده در سيزدهمين 
جشنواره جوان خوارزمي به تفكيك گروه هاي تخصصي
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نمودار آماري تعداد طرح هاي شركت كننده در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
به تفكيك محورهاي پژوهشي 

نمودار آماري تعداد طرح هاي برگزيده سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
به تفكيك محورهاي پژوهشي
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جدول طرح هاي برگزيده سيزدهمين جشنواره جوان 
خوارزمي 

ف
جمع رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول گروه تخصصي ماهيت پژوهشردي

پژوهش هاي 1
بنيادي

12-1صنايع شيميايي

11--زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

2-11برق و كامپيوتر

پژوهش هاي 2
كاربردي 

11--برق و كامپيوتر

1-1-زيست، فناوري و علوم پايه پزشكي

1-1-مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

11--رباتيك و مكاترونيك

1-1-هوا فضا

پژوهش هاي 3
توسعه اي

1-1-برق و كامپيوتر

11--صنايع شيميايي

33--هوافضا

ابتكار4

11--مكانيك

1-1-رباتيك و مكاترونيك

22--كشاورزي و منابع طبيعي

11--هنر و معماري

11--برق و كامپيوتر

261321جمع 
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سابقه تحصيلي برگزيدگان سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
ف

سال كشورشهرنام دانشگاهگرايشرشته مدركنام و نام خانوادگيردي

حجت ويسي1

1382ايرانكرمانشاهرازيمحضشيميكارشناسي

1384ايرانهمدانبوعلي سيناآليشيميكارشناسي ارشد

1388ايرانهمدانبوعلي سيناآليشيميدكتري

امير جعفر قلي2

دانشگاه خواجه مخابراتمهندسي برقكارشناسي
1384ايرانتهراننصير الدين طوسي

دانشگاه خواجه ميدان و امواجمهندسي مخابراتكارشناسي ارشد
1386ايرانتهراننصير الدين طوسي

دانشگاه خواجه ميدان و امواجمهندسي مخابراتدكتري
1390ايرانتهراننصير الدين طوسي

رضا قندي3

1384ايرانتهرانتهرانالكترونيكبرقكارشناسي

1386سوئداستكهلمKTHنانو الكترونيكالكترونيككارشناسي ارشد

دانشجوسوئداستكهلمKTHنيمه هاديفيزيكدكتري

4
نعيمه بحري الله

1383ايرانتبريزپيام نور تبريزمحضشيميكارشناسي

پژوهشگاه پليمر و علوم تكنولوژيمهندسي پليمركارشناسي ارشد
1385ايرانتهرانپتروشيمي ايران

پژوهشگاه پليمر و صنايع پليمرمهندسي پليمردكتري
1389ايرانتهرانپتروشيمي ايران

سيد امين 
پژوهشگاه پليمر و .مهندسي پليمردكتريميرمحمدي

دانشجوايرانتهرانپتروشيمي ايران

فاطمه نمازي5
1384ايرانشيرازشيراز-دامپزشكيدكتري حرفه اي

1389ايرانشيرازشيرازپاتولوژيدامپزشكيدكتري تخصصي

جواد كدخداپور6

1384ايراناصفهانصنعتي اصفهانتبديل انرژيمكانيككارشناسي

طراحي مكانيككارشناسي ارشد
1386ايراناصفهانصنعتي اصفهانجامدات

طراحي مكانيكدكتري
1390ايراناصفهانصنعتي اصفهانجامدات

حجت صابري نژاد7
1379ايرانتهرانعلم و صنعت سياالتمهندسي مكانيككارشناسي

1387ايرانتهرانصنعتي شريفپيشرانشمهندس هوافضاكارشناسي ارشد

مهران عالم محمد 8
قاسملو

كنترل كيفيت صنايع غذاييكارشناسي
مواد غذايي

علوم پزشكي 
1387ايرانتهرانشهيد بهشتي

علوم مهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد
1389ايرانتهرانتهرانصنايع غذايي

افسانه مجري9

1382ايرانتهرانصنعتي شريفطراحي جامداتمهندسي مكانيككارشناسي

1385ايرانتهرانصنعتي امير كبيربيومكانيكمهندسي پزشكيكارشناسي ارشد

1390ايرانتهرانصنعتي امير كبيربيومكانيكمهندسي پزشكيدكتري
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ف
سال كشورشهرنام دانشگاهگرايشرشته مدركنام و نام خانوادگيردي

10

حجت تاجيك 
آزاد اسالمي علوم بيوالكتريكمهندسي پزشكيكارشناسينشاطيه

1386ايرانتهرانتحقيقات

ميثم سياه منصوري

آزاد اسالمي علوم بيوالكتريكمهندسي پزشكيكارشناسي
1386ايرانتهرانتحقيقات

آزاد اسالمي علوم بيوالكتريكمهندسي پزشكيكارشناسي ارشد
1388ايرانتهرانتحقيقات

دانشجوايرانتهرانتهرانپردازش تصويرمهندسي پزشكيدكتري

شهاب الدين 11
رحمانيان

1383ايراناصفهانصنعتي اصفهانالكترونيكبرقكارشناسي

1386ايرانتهرانتهرانالكترونيكبرقكارشناسي ارشد

دانشجوايرانتهرانتربيت مدرسالكترونيكبرقدكتري

مصطفي حسنعليان12
مهندسی طراحی جامداتكارشناسي

1390ايراناصفهانصنعتي اصفهانمكانيك

مهندسی طراحی كاربردیكارشناسي ارشد
دانشجوايراناصفهانصنعتي اصفهانمكانيك

محمد ساالري نسب13
1384ايرانتهرانصنعتي امير كبيرساخت و توليدمكانيككارشناسي

1390ايرانتهرانعلم و صنعتمكاترونيكمكانيككارشناسي ارشد

ابراهيم معتمد14
تعمير و نگهداري هوانورديكارشناسي 

هواپيما
صنعت هواپيمايي 

1388ايرانتهرانكشوري

صنعتي خواجه مكانيك پروازهوافضاكارشناسي ارشد
دانشجوايرانتهراننصيرالدين طوسي

مصيب علي شير15
1388ايرانتهرانتهران.مهندسي شيميكارشناسي

مخازن مهندسي شيميكارشناسي ارشد
1390ايرانتهرانتهرانهيدروكربوري

16
مجتبي كريمي

1389ايرانزنجانالغديرنرم افزاركامپيوتركارداني

دانشجوايرانزنجانصائبنرم افزاركامپيوتركارشناسي

دانشجوايرانزنجانپيام نور سخت افزاركامپيوتركارشناسيمجتبي حسيني

1389ايراناراکاراکماشين سازيمكانيككاردانيبهمن رشنو17

حسين زمانيان18
1381ايراناصفهانآموزشكده مهاجرالكترونيكبرقكارداني

دانشگاه آزاد الكترونيكبرقكارشناسي
1387ايرانيزداسالمي واحد يزد

19

عادل رنجي

مكانيزاسيون  كارداني
كشاورزي

ماشينهاي 
كشاورزي

مركز آموزش 
علمي كاربردي 
جهاد كشاورزي

1386ايرانتنكابن

مكانيزاسيون كارشناسي
كشاورزي

ماشينهاي 
كشاورزي

مركز آموزش 
علمي كاربردي 
جهاد كشاورزي

1389ايرانتنكابن

ماشين هاي مكانيككارشناسي ارشدحميد آقا گل زاده
كشاورزي

مركز آموزش 
علمي كاربردي 
جهاد كشاورزي

 ايرانتنكابن

محمدرضا اسماعيل 20
يزدي

1388ايرانتهرانتهران-مجسمه سازيكارشناسي
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ف
سال كشورشهرنام دانشگاهگرايشرشته مدركنام و نام خانوادگيردي

21

آزاد اسالمي واحد مخابراتبرق كارشناسيامير برنوش
1390ايرانتهرانشهر ري

بهنام اقبال خواه
1389ايرانتهرانآزاد تهران مركزيالكترونيكبرق كارشناسي

الكترونيك برق كارشناسي ارشد
دانشجوايرانتهرانصنعتي شريفديجيتال
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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي
 

 پژوهشگر:حجت ویسي
 عنوان طرح: سنتز و كاربرد تركيبات N -هالو به عنوان معرف و كاتاليست هاي اسيدي هتروژن  

      در سنتز تركيبات آلي
 استاد راهنما: رامين قرباني واقعي

چكيده طرح: 
مطالعه در روش های سنتزی به عنوان يك ابزار خوب براي سنتز تركيبات آلی، در جستجوی معرف های جديد، 
شرايط واكنش بهتر، موثرتر و روشهای انتخاب گزين تر است. به همين منظور، گروه وسيعی از تركيبات به نام معرف 
های N-هالو در سنتزهای آلی بكار می روند. اين تركيبات شامل مشتقات N-هالو آمين ها، آميدها، ايميدها، اوره، 
ساخارين ها، سولفوناميدها، سولفون ايميدها و غيره می باشند. فعاليت شديد پيوند N-X در اين تركيبات موجب 

كاربرد وسيع معرفهای  N-هالو در سنتزهای آلی شده است.
تعدادی از حدواسطهای فعال از اين معرفها، بسته به شرايط واكنش ايجاد می شود كه شامل: راديكال های هالوژن، 
كاتيونهای هالوژن، آنيونهای هالوژن، N-راديكالها، N-كاتيونها، N-آنيونها و غيره هستند. معرفهایN-هالو پتانسيل 
خوبی در پيش برد واكنشهای مهمی مانند هالوژن دار شدن، اكسايش، محافظت كردن، محافظت زدايی و سنتز 
تركيبات آلی دارند. از ميان عوامل هالوژنه كننده معدنی و آلی، معرف های N-هالو نقش ويژه ای را در شيمی 

تركيبات طبيعی بازی می كنند.
سه نقش اين ترگيبات در واكنش ها با عنوان هاي معرف، عامل اكسنده و اسيد لوييس )نوع های پليمری به عنوان 

لوييس اسيد هتروژن بكار می رود(.
كاربردهای اساسی اين تركيبات در واكنش های آلی شامل: هالوژناسيون، اكسيداسيون، محافظت و محافظت زدايی 

گروههای عاملی، تغيير و تبديل گروه های عاملی و سنتز سيستم های هتروسيكلی مي باشند.
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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي

 پژوهشگر: امير جعفرقلي 
 عنوان طرح: بررسي و تحليل بارگذاري آنتن هاي دوقطبي سيمي و مایكرواستریپي با فرامواد
 همكاران: مهدی ویسی، محمود رفائی بوكت، سيدمصطفی موسوی ركن آبادی، سيد عباس اكبرزاده 

 استاد راهنما: دكتر منوچهر كامياب 
 موسسه هاي همكار: شركت صنایع مخابرات صاایران، مركز تحقيقات مخابرات ایران

چكيده طرح: 
از ديدگاه الكترومغناطيس، مواد به دو دسته اصلی تقسيم بندی می شوند: مواد طبيعی و فرامواد. فرامواد ساختارهايي 
مصنوعي هستند كه به دليل خواص و كاربردهاي متنوع در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته اند. در اين طرح، 
قرار  بحث  مورد  فرامواد،  مهم  كاربردهاي  از  يكي  عنوان  به  آنتن  اصلی  پارامرتهای  بهينه سازی  و  كوچك سازي 
گرفته و پيشنهاداتي به منظور بهبود مشخصه هاي آنتن هاي تك قطبي، دوقطبي سيمي و مايكرواستريپی ارائه 
شده است. روش پيشنهادي در اين طرح، استفاده از تكنيك بارگذاري فرامواد مي باشد. بررسي تحليلي مسئله، با 
استفاده از روش تطبيق مودها به انجام رسيده و تحقق پذيري ايده پيشنهادي، به دو روش كلي انجام شده و نتايج 
طراحي، شبيه سازي و اندازه گيري آنتن های ساخته شده ارائه شده است. به دليل پياده سازي ساده تر فرامواد 
در كاربردهاي آنتن هاي مايكرواستريپ، در ادامه به ارائه دو پيشنهاد براي كوچك سازي آنتن هاي مايكرواستريپ 
با حفظ پهناي باند نسبي و فراباندپهن سازي با استفاده از ساختارهاي فرامواد پرداخته شده است. به طور كلی از 
دستاورد های اين طرح می توان به طراحي، شبيه سازي، پياده سازی و اندازه گيری نمونه هايي از آنتن هاي مختلف 
در كاربردهاي جديد اشاره نمود كه در شكل زير دو نمونه از اين آنتن های ارائه شده است. از ديگر دستاوردهای 
اين طرح ارائه و چاپ كتابی با موضوعات مرتبط با فرامواد توسط يك ناشر بين المللی و همچنين چاپ سه فصل از 

دو كتاب در اين راستا را می توان نام برد. 
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ایراني مقيم خارج از كشور

رتبه دوم پژوهش هاي بنيادي 
 

 پژوهشگر: رضا قندي
 عنوان طرح: ترانزیستور دو قطبی سيليكن كرباید براي الكترونيک قدرت

Dr. Martin Domeij , Dr. Mikael Ostling :اساتيد راهنما 
KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden :موسسه  همكار 

چكيده طرح: 
امروزه ترانزيستور های قدرت از جنس سيليكن، محدوديت های زيادی از نظر اتالف انرژی و حد اكثر دمای قابل 
تحمل دارند. اين محدوديت ها نه تنها باعث حجيم تر شدن مدارهای سوئيچ ميشود، بلكه نياز به سيستمهای خنك 
 )SiC( كنندة كارآمد تر هزينه تمام شده اينگونه مدار ها را افزايش خواهد داد. ساختار كريستالی سيليكن كاربايد
با خصوصيات منحصر به فرد خود در مقايسه با سيليكن باعث شده كه اين نيمه هادی به عنوان جايگزينی مناسب 
كربايد  امتياز سيليكن  مهمترين  الكتريكی مطرح شود.  قدرت بخصوص خودرو های  آيندة سوئيچ های  نسل  برای 
قابليت كار در توانها و دماهای باالتر و بدون نياز به سيستم های خنك كننده است كه حجم نهايی مدار و هزينة 
تمام شدة آنرا كاهش خواهد داد. در اين طرح، برای اولين بار ترانزيستورهای دو قطبی سيليكن كاربايد با ابعاد          
8/1 × 8/1 ميليمتر و قابليت سوئيچ باالتر از 2500 ولت و 10 آمپر طراحی و ساخته شده است. همچنين اين 

ترانزيستورها قابليت سوئيچ تا دمای دويست درجه را نيز نشان داده اند.  
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رتبه سوم پژوهش هاي بنيادي

 پژوهشگر: نعيمه بحري الله 
 عنوان طرح: افزایش فعاليت كاتاليست هاي زیگلر ناتا توسط پروموتورهاي ارگانوهاليدي

 همكاران: سيد امين ميرمحمدي، مهرداد سيفعلي عباس آبادي، مهدي نكومنش حقيقي، زهرا اكبري
 موسسه همكار: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ایران

چكيده طرح:
انجام  تحقيقات  می باشند.  پلی الفينها  در صنعت  استفاده  مورد  كاتاليستهاي  متداولترين  ناتا  زيگلر-  كاتاليستهاي 
كارايی  پليمريزاسيون،  شرايط  تغيير  يا  كاتاليست  تغيير  با  تا  است  شده  متمايل  سمتی  به  زمينه  اين  در  گرفته 
سيستم كاتاليستی افزايش و يا خواص پليمرهاي توليد شده بهبود يابد. در طرح حاضر روش جديدي براي افزايش 
فعاليت كاتاليست هاي زيگلر ناتا همراه با بهبود خواص پليمرهاي توليد شده ارائه گرديده است. براي رسيدن به 
هدف مذكور از پيش برنده هاي ارگانوهاليدي استفاده شده است. روش كار بدين صورت بوده كه ابتدا با مدلسازي 
واكنشهاي كاتاليستی، مكانيسم تاثير پيش برنده ها بررسی شد كه اين كار براي اولين بار در دنيا انجام می گرفت 
و در آن مكانيسم جديدي براي واكنشهاي كاتاليستی در حضور پيش برنده ها پيشنهاد شد. با پيشنهاد مكانيسم 
به  توجه  با  است.  رسيده  اثبات  به  پليمريزاسيون  مهم  اجزاي  از  يكی  عنوان  به  برنده ها  پيش  از  استفاده  مذكور، 
)توسط  دوباره  فعالسازي  فعالسازي-غير فعال شدن-  واكنشهاي  زنجيره  برنده ها  پيش  حضور  در  مذكور  مكانيسم 
ارگانوهاليدها( كامل مي شود كه اين امر منجر به افزايش فعاليت كاتاليست مي گردد. سپس با توجه به مطالعات 
انجام گرفته، كلروسيكلوهگزان، كلروسيكلوپنتان، كلرومتان، دي كلرو متان و كلروفرم به عنوان پيش برنده انتخاب 
 THS و THE، THT و در فاز آزمايشگاهی مورد آزمون قرار گرفتند. كاتاليستهاي مورد آزمايش، كاتاليستهاي
با بهينه كردن مقدار پيش برنده¬ها و  از آنها استفاده مي شود.   HDPE پتروشيمی مارون بودند كه براي تهيه

شرايط پليمريزاسيون، فعاليت كاتاليستی تا حدود 85 % افزايش پيدا كرد. 
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رتبه سوم پژوهش هاي بنيادي
 

 پژوهشگر: فاطمه نمازي
 in vitro و in vivo و كشت آن در شرایط Besnoitia caprae عنوان طرح: جداسازي تک یاخته 

 همكاران: محمد مهدي نام آوري، احمد عریان         
       

چكيده طرح:
-Besno )بسنوئيتيوزيز يك بيماري انگلي مهم است كه عامل ايجاد كننده آن يك تك ياخته از جنس بسنوئيتيا 

tia( است كه به صورت بيماري مزمن در حيوانات اهلي و وحشي در سطح جهاني مشاهده شده است. بسنوئيتيا 
كاپره در بز با تأثير منفي بر باروري در حيوانات نر و با حذف ارگان هاي الشه هاي آلوده، اثر شديد بر رشد و وزن 
حيوان و كاهش كيفيت گوشت و پوست منجر به خسارات اقتصادي فراواني مي شود. در مطالعات قبلي، انتقال 
بيماري و ضايعات آن در حيوانات  ايجاد  براي  بوده و تالش  آميز  بزها موفقيت  تنها در  كاپره  بسنوئيتيا  تجربي  
آزمايشگاهي مانند خرگوش و موش ناموفق بوده است. روشن شدن بيولوژي و چرخه زندگي انگل از جمله شناسايي 
دامنه ميزبان هاي واسط و نهايي براي اعمال برنامه هاي پيشگيري و درماني مناسب ضروري مي باشد. مشكل اصلي 
در برنامه ريزي هرگونه كار تحقيقاتي و همچنين تهيه واكسن و تشخيص ارائه روشي براي تكثير و كشت تك ياخته 
مي باشد، بايد توجه داشت تا قبل از اجراي اين طرح  هيچ روشي براي كشت و تكثير اين تك ياخته در شرايط 
آزمايشگاهي معرفي نشده است. در طرح حاضر عالوه بر جداسازي تك ياخته، تبديل مرحله برادي زوئيت به تكي 
زوئيت و تكثير آن در شرايط in vivo )موش( و in vitro )كشت سلولي( براي اولين بار با موفقيت انجام شد. 
طرح حاضر با فراهم نمودن دسترسي آسان و بدون محدوديت به ارگانيزم امكان مطالعات بعدي بر روي ارگانيزم 

مانند نحوه انتقال، مطالعات ايمونولوژي، توليد واكسن، تشخيص و كنترل بيماري را مقدور مي سازد
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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
 

 پژوهشگر: جواد كدخداپور
 عنوان طرح: شبيه سازي و آزمایش خواص فوالدهاي دوفازي در ابعاد ميكرو و نانو

 همكار: سعيد ضيائي راد
 استاد راهنما : سعيد ضيائي راد

چكيده طرح: 
فوالدهای دوفازی فريتی- مارتنزيتی يكی از انواع فوالدهای با استحكام باال هستند كه به صورت عمده برای صنعت 
خودرو توليد ميشوند. اين گروه از فوالدها برای ساخت سازه های سبك مورد توجه هستند. اين موضوع به علت 
تركيب دو خاصيت تنش تسليم نهايی زياد)MPa 1000 - 600( و كرنش شكست باال )% 22 - 15( هست. خواص 
مطلوب ديگر اين مواد عبارت از تنش تسليم به نسبت پايين، نسبت سخت شوندگی باال و رفتار تسليم هموار می 

باشند كه اين مواد را برای شكل دهی مورد توجه قرار مي گيرد.
در حال حاضر فوالد سازان تالش زيادی دارند كه ميكروساختار جديدی را برای اين مواد طراحی كنند. انتظار ميرود 
كه ميكروساختار جديد كرنش شكست را افزايش دهد در حالی كه تنش تسليم نهايی را ثابت نگاه دارد. در حقيقت 
هدف اين است كه ماده را به سمت دامنه جديدی كه برای توليد محصوالت صنعتی مطلوب تر است هدايت كنند. 
اين دامنه در )شكل1 الف( مشاهده می شود. ميكروساختار فوالد دو فازی از دو فاز فريت و مارتنزيت تشكيل ميشود. 
در حالی كه فريت خواص داكتيل از خود نشان ميدهد، مارتنزيت به عنوان فاز سخت باعث افزايش استحكام تسليم 
ماده ميشود )شكل1 ب(. تحقيقات نشان ميدهد كه با تغيير پارامترهای فرايند توليد ميتوان ميكروساختار جديد 

توليد نمود)شكل 1ج(. هدف اين طرح ايجاد دركی از اثر ميكروساختار بر رفتار تسليم فوالد دو فازی است. 
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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
 

 پژوهشگر: حجت صابري نژاد
 عنوان طرح: موتور ضربه  اي دتونيشن

 همكاران: مسعود عيدی عطارزاده، حميد ملكی
 استاد راهنما: دكتر محمد فرشچی 

چكيده طرح:
موتورهاي ضربه ای دتونيشن در توليد نيروي پيشران برای كاربردهای هوافضايی استفاده مي گردند. موتور ضربه ای 
دتونيشن، موتوري است كه بر اساس دتونيشن، كار مي كند و در نوع ساده شده آن، متشكل از يك لوله با نسبت 
طول به قطر داخلي باال با يك انتهای باز، سامانه تغذيه و سامانه اشتعال است. در اين لوله از تكرار سريع فرآيند 
دتونيشن براي توليد نيروي پيشران استفاده مي شود. دتونيشن نوعي فرآيند احتراقي با سرعت و فشار باالست كه به 
دليل بازده ترموديناميكي باال و قدرت تبديل انرژي شيميايي به انرژي حرارتي و جنبشي از كارايي خوبي برخوردار 
است. كاربرد اصلي اين موتور در موشك ها و پهپادها است كه قابليت كار از حالت سكون تا ماخ پروازي 5، و همچنين 
در شرايط خالء را داراست. اين موتور را نيز مي توان براي تقويت عملكرد موتورهای جت، كنترل وضعيت ماهواره و 
ماهواره بر و با كنترل پذيری باال استفاده نمود. نمونه ديگر كاربرد موتور، استفاده براي توليد برق در كنار توربين گاز 

است كه در مرحله تحقيقات است.
به دليل مزاياي فراوان اين موتورها مانند ضربه مخصوص بسيار باالتر از موتورهاي رم جت، توربوجت و  اسكرمجت، 
عدم نياز به ماشين هاي دوار، هزينه پايين و سادگي ساخت نسبت به موتورهاي ذكرشده، حجم كمتر و راندمان 
احتراقي بسيار باال، سبب شد تا كشورهاي پيشرفته در زمينه صنايع هوايي به سرعت تحقيقات و عملياتي كردن 
پايان نامه های كارشتاسي  قالب  اين طرح در  انجام دهند. در دانشگاه صنعتي شريف  را  اين موتورهاي پيشرانشي 
بومي سازي  شد.  انجام  آزمايشگاهي  ابعاد  در  موتور  اين  ساخت  و  طراحي  به  موفق  و  تعريف  ارشد  كارشناسی  و 
فناوري سيستم هاي نوين پيشرانشي در كشور مهم ترين دستاورد اين طرح است. دستگاه ساخته شده با استفاده از 
هيدروژن-اكسيژن در هر سيكل كاری به ازای هر لوله يك نيوتن نيروي پيشران را ايجاد مي كند. در اين طرح با 
تغيير طول لوله، تعداد لوله و استفاده از فنرهای مختلف در ابتدای لوله، ارتقاء سامانه تغذيه و نيز استفاده از انشعاب 
نياز برای طراحی نمونه واقعی موتور كسب گرديده است.   بازده كاری موتور، دانش مورد  افزايش  دتونيشن برای 

فركانس كاری موتور تا 25 هرتز افزايش پيدا كرده است.
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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي

 پژوهشگر: مهران عالم محمد قاسملو    
 عنوان طرح: روش توليد بيوفيلم های خوراكی از كفيران 

 استاد راهنما: دكتر فرامرز خدائيان 
 استاد مشاور: دكتر عبدالرسول اروميه ای 

 موسسه همكار : دانشكده پردیس كشاورزی و منابع طبيعی كرج

چكيده طرح: 
پساب حاصل از كارخانجات پنير سازی) آب پنير( به طور عمده در كشور توليد می شود و معموال زياد كاربرد ندارد و 
به  عنوان فاضالب اين كارخانجات محسوب می شود. استفاده از اين ماده ارزان به عنوان يك سوبسترای مغذی برای 
رشد مخمر های كفير برای توليد كفيران است. كفيران بيوپليمری است كه در ساخت پوشش های خوراكی استفاده 

می شود. اين بيوپليمر دارای خواص  سالمت بخش مانند خواص ضدسرطاني و خصوصيات ضد ميكروبی است. 
بيو فيلم های خوراكی به صورت اليه های نازكی از مواد خوراكی بر روی سطح مواد غذايی يا ميان تركيبات آن ها 
قرار می گيرند و به عنوان يكی از راههای اساسی كنترل تغييرات فيزيولوژيكی، ميكروبی و فيزيكو شيميايی در مواد 
غذايی مطرح می باشند. ساختار اصلی آن ها بر پايه پليمرهای طبيعی با خواص ويژه می باشد. عملكرد آن ها ايجاد 
يك سد در مقابل انتقال مواد )آب، گاز، چربی(، حفظ و انتقال اجزای مواد غذايی و افزودنی ها )رنگ ها، طعم دهنده 
ها و نظاير آن(، جلوگيری از رشد ريزسازواره ها در سطح مواد غذايی و نيز حفاظت مكانيكی آن ها می باشد. استفاده 
از كفيران در توليد بيوفيلم های خوراكی دارای مزيت های ذيل است: 1( باعث افزايش خواص ارگانولپتيك مواد 
بسته بندی می شوند. 2( اين بيو فيلم ها می توانند به عنوان انتقال دهنده مواد ضد ميكروبی و آنتی اكسيدان به 
كار روند. 3( باعث كاهش آلودگی های زيست محيطی می شوند زيرا مصرف توام بيو فيلم های خوراكی با محصول 
بسته بندی شده باعث می شود كه هيچ باقيمانده ای دور ريخته نشود.-4توليد اين بيو فيلم خوراكی در داخل كشور 

موجب صرفه جويي اقتصادي مي شود.
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رتبه سوم پژوهش هاي كاربردي

 پژوهشگر: افسانه مجري
 عنوان طرح: دستگاه مامواالستوگرام )دستگاه توده یاب المسه اي نمونه آزمایشگاهي تشخيص  

       سرطان سينه(  
 همكاران: سيامک نجاریان، فرزاد پناهي، مرتضي علي تهراني

چكيده طرح:
روبات مامواالستوگرام هوشمند برای نخستين بار در سطح داخلی و خارجی طراحی و ساخته گرديد. اين دستگاه 
توانايی معاينات بافت سينه، توده يابی و تشخيص ماهيت توده را به صورت كمك به پزشك و تكنيك های متداول 
تصويربرداری فراهم می آورد. روباتيك مامواالستوگرام، كنترل كننده يك پروب فشاری براي تقليد معاينات المسه ای 
نوين  تكنيك  اساس  بر  مامواالستوگرام هوشمند  اصول طراحی و ساخت دستگاه  بافت سينه می باشد.  از  پزشك 
حس المسه مصنوعی بوده و مزيت عمده آن در معاينات بافت نرم، اعمال حداقل تهاجم و آسيب به بافت می باشد. 
كنترل دستگاه و مشاهده خروجی های سيستم از طريق يك نرم افزار واسطه ميان اپراتور بخش فنی و سيستم 
الكترومكانيكی دستگاه انجام می پذيرد. اين امر امكان كنترل فنی از راه دور را برای دستگاه بوجود آورده و موجبات 
آسايش بيمار را در حين معاينه فراهم می سازد. از مهمترين قابليت های دستگاه، فراهم آوردن مستندات كّمی دقيق 
از ويژگی های بافت مورد معاينه می باشد. مستندات دستگاه به عنوان پرونده بيمار ثبت گرديده و در پيگيری دقيق 
روند بيماری و يا اتخاذ تصميم درمانی مناسب كارآمد است. ارزيابی قابليت دستگاه توسط معاينات بالينی آن بر 
روی پنجاه بيمار، نشاندهنده دقت معادل 7/86% در توده يابی، 1/85% در مكانيابيسه بعدی توده و 5/95% در افتراق 

ماهيت توده اعم از خوش خيم و بدخيم )سرطانی( می باشد.
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رتبه سوم پژوهش هاي كاربردي

             
 پژوهشگران: حجت تاجيک نژاد، ميثم سياه منصوري

 عنوان طرح: كمک مصحح مكانيزه نسخه چاپي قرآن كریم از طریق پردازش تصویر  
 استاد مشاور: دكتر فاطمی زاده 

 موسسه هاي همكار: سازمان دارالقرآن الكریم كشور، موسسه پژوهش گستران پویا

چكيده طرح:
قرآن، اين كتاب هميشه جاويد و سندي است مكتوب براي آموزش بندگي پروردگار. 

سامانه تصحيح مكانيزه قرآن كريم، سامانه اي است كه از طريق روش هاي متعدد پردازش تصوير صفحاتي كه براي 
چاپ و نشرآماده ميگردند را مورد بررسي قرارداده و نواقص، مشكالت و تحريفات نسخ چاپي را گزارش مي دهد تا 

ناشر نسبت به رفع موارداقدام نمايد.
هم اكنون اين فعاليت توسط مصححين به صورت چشمي و با مقايسه چشمي صفحات با يگديگر صورت مي گيرد 
كه زماني در حدود يك ماه براي يك نمونه قرآن به طول مي انجامد. با استفاده از اين سامانه اين زمان تا دو روز 
كاهش مي يابد. مواردي كه به صورت هوشمند شناسايي شده و به كاربر گزارش مي گردند شامل: ايرادات چاپي، 

حذف و اضافه شدن اعراب، كلمات و آيات، جابجايي كلمات و اعراب و موارد مشابه مي باشند. 
براي شناسايي موارد مذكور مراحل متعددي بر روي تصاوير اعمال مي شود از قبيل حذف زاويه ، بهبود كيفيت 
تصاوير دريافتي، شناسايي و عالمت گذاري گل آيه و گل سوره، شناسايي و حذف ترجمه، شناسايي و حذف زير 

خط، مقايسه كامل صفحات با نسخه مرجع مي باشد. 
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رتبه دوم پژوهش هاي توسعه اي

 
 پژوهشگر: شهاب الدین رحمانيان

 عنوان طرح: ریمالتي پلكسر سيگنالهاي تلوزیوني دیجيتال
 همكاران: حميد ادیب زاده سرشكي، بهنام اقبال خواه، سامان مرداني

 موسسه همكار : شركت فناوری پردازش نوین پردیس

چكيده طرح :
سازمان صدا و سيما بر اساس بيانيه اجالس جهانی ITU رويكردی را برای ديجيتال سازی شبكه های انتقال سيگنال 
و فرستنده های تلويزيونی )بيش از هزار فرستنده( آغاز كرده است. دستگاه "ريمالتی پلكسر سيگنالهای تلويزيونی 
ديجيتال" يك دستگاه الكترونيكی است كه در سيگنال رسانی به فرستنده های تلويزيونی ديجيتال و انتقال سيگنالهای 
تلويزيونی ديجيتال كاربرد دارد. سيگنال تلوزيونی ديجيتال حاوی تعداد زيادی سرويس تصوير، صدا و ديتا است كه در 
استوديوهای ديجيتال توليد مي شود. در بسياری ازكاربردها الزم است سرويسهای مشخصی )به عنوان مثال، چند كانال 
تلويزيونی و يا راديويی( از درون سيگنال تلوزيونی ديجيتال حذف شود و يا سرويس جديدی در داخل آن اضافه شود. 
اينكار توسط دستگاه ريمالتی پلكسر انجام می شود. از ويژگيهای اين دستگاه مي توان به ساختار ماژوالر و قابل انعطاف 
با قابليت تغيير نوع ورودی ها، قابليت اضافه شدن پردازشهای جديد با به روز رسانی كد سخت افزاری، امكان اتصال 
مستقيم به LNB و دريافت سيگنال ماهواره ايی از چند ماهواره به صورت همزمان، اندازه كوچك )سايز 1U(، دارا 
بودن نرم افزار كنترل و مونيتورينگ با استفاده از واسط اختصاصی Ethernet و طراحی دقيق بر اساس نياز موجود 

داخل كشور با تعامل با كارشناسان سازمان صدا و سيما اشاره كرد.
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رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي
 

 پژوهشگر: مصطفي حسنعليان
 MAV عنوان طرح: سيكل طراحي هواپيماهاي بدون سرنشين ریز پرنده ها 

 استاد راهنما: دكتر محمود اشرفی زاده
 دانشگاه همكار: دانشگاه صنعتی اصفهان

چكيده طرح: 
در اين طرح به بررسی انواع پرنده های بدون سرنشين و كاربرد های آن ها پرداخته شده و سپس ضمن بررسی روش های 
مختلف طراحی، روش نوينی براي طراحی ريزپرنده های ارائه شده است. تمركز اين روش، در بهينه سازی هندسه 
 )Micro Air Vehicle( طرح مورد توجه است. طرح ارائه شده يك روش طراحی ريز پرنده های بدون سرنشين
MAV مي باشد. اين سيكل نوين با بيانی فلوچارتی كه در برگيرنده كليه مباحث موجود در طراحی هواپيما شامل 
مباحث آيروديناميكی، كنترل و پايداری، ساخت و اتوپايلت مي باشد روشی سريع و دقيق در طراحی اين ريزپرنده ها 
ارائه مي دهد. در اين سيكل شروع طراحی با چهار فرآيند شامل، تعريف مأموريت و نقشه پروازی و تحليل و آناليز 
نقاط مسير، تعيين همزمان شكل پلن فرم و نسبت منظری، شبيه سازی آناليز قيدی و تخمين وزن برای اين ريز 
پرنده ها به طور همزمان و به صورت ارتباطی صورت مي پذيرد. از نكات قابل توجه الگو گيری از طبيعت به ويژه 
پرندگان و به كارگيری روش های جديد براي تخمين يا تعيين پارامترهای ذكر شده مي باشد. در اين طرح سيستم 
النچر هوشمندی براي پرتاب ريزپرنده های MAV طراحی شده كه اين سيستم با توجه به شرايط محيط پروازی 

و ويژگي های هواپيما، سرعت اوليه الزم را براي پرتاب به هواپيما مي دهد.
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رتبه مشترك سوم پژوهش هاي 
توسعه اي

 پژوهشگر: محمد ساالري نسب
 عنوان طرح: طراحی و ساخت دستگاه برش فوم  

 همكاران: علی محمودیان، احمد اسپرغمی 
 موسسه همكار : موج فناوری هوشمند

چكيده طرح:
دستگاه ساخته شده قابليت توليد احجام سه بعدی از طريق برش انواع فوم را دارا مي باشد. ورودی اين دستگاه، 
شامل انواع فايلهای خروجی از نرم افزارهای گرافيكی و طراحی از رايانه و خروجی آن محصول سه بعدی می باشد. 

اين دستگاه دارای سه قسمت اصلی 1: سازه مكانيكی 2: كنترلر و 3: نرم افزار مي باشد.
كاربردهای اين دستگاه به طور خالصه، توليد انواع سطوح ايروديناميكی )بال، بدنه و ايرفويل(، توليد قالبهای ريخته-
گری سه بعدی و ... مي باشد. برش فوم از جمله كاربردهای اين دستگاه در كاربری توليد سطوح ايروديناميكی می-

باشد. فوم يكی از مواد مخصوص مورد استفاده در صنايع هوافضا می باشد كه با وزن سبك و استحكام باال در بال های 
هواپيما و بالگرد استفاده می شود و برای اولين بار در دنيا توسط اين دستگاه با تكنيك "سيم داغ" برش داده می شود. 
در اين دستگاه از مكانيزم Ball Screw   )دارای استاندارد صنعتی( استفاده شده است. اين مكانيزم از روانی و دقت 
بااليی برخوردار بوده كه باعث افزايش دقت حركتی و تكرارپذيری موقعيتهای فرمان ميشود. همچنين گشتاور پايين 
به علت استفاده از اصطكاک غلتشی باعث افزايش دقت در سيستمهای حلقه باز ميشود. اين دستگاه ، ساختاری 
شبيه به ساختار شركت آمريكايی HOT WIRE DIRECT دارد. به اين معنا كه دو قسمت اصلی دستگاه كه دو 
به دو باهم موازی هستند؛ نسبت به هم دارای فاصله متغير ميباشند؛ به عبارت ديگر طول سيم برش در اينگونه از 
ساختارها متغير ميباشد. تفاوت بعدی در مدلهای مختلف در مكانيزم ثابت نگهداشتن طول سيم ميباشد. طول سيم 
در اثر گرم شدن افزايش پيدا ميكند؛ برای كشيده نگهداشتن آن روشهايی چون استفاده از فنر طولی، قرقرههای 
فنردار مورد استفاده قرار می گيرد. در دستگاه ساخت داخل از مكانيزم ديگری عالوه بر مكانيزمهای استفاده شده 
و معمول در دنيا استفاده شده است؛ اين مكانيزم كه خصوصا برای حالت چهار محوره بيشترين كارايی را دارد؛ در 
اين روش از وزنهای معلق متصل به سيم برش استفاده  شده  است در اين طرح از استپ موتورهای 5 فاز استفاده 

شده است كه باعث تغيير در ثبات گشتاور توليدی آنها در سرعتهای متفاوت ميشود. 
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رتبه مشترك سوم پژوهش هاي 
توسعه اي

 پژوهشگر: ابراهيم معتمد
 عنوان طرح: دستگاه كامپيوتری برش یونوليت برای ساخت قالب كامپوزیتی بال و بدنه هواپيماهای 

             سبک  
 همكاران: مرتضی نامور،  ابوالفضل دهقانی فيروزآبادی

 استاد مشاور: جناب آقای دكتر كریم زاده 
 موسسه همكار : دانشكده صنعت هواپيمایی كشوری

چكيده طرح:
يكی از صنايع مهم در كشور ما صنايع هوافضا و البته هواپيما سازی می باشد. با توجه به اهميت وزن پرنده و به تبع 
آن كيفيت قالب های ساخته شده، لزوم وجود دستگاه برش يونوليت كه دخالت نيروی انسانی درآن به حد اقل رسيده 
است، ما را بر آن داشت كه اقدام به طراحی و ساخت نمونه هوشمند آن شويم. در اين دستگاه فرايند برش يونوليت 
براي ساخت قالب كامپوزيتی بال و بدنه هواپيماهای سبك به طور كاماًل كامپيوتری و مكانيزه انجام می گيرد. از آنجا 
كه در صنايع هواپيما سازی اين كار به شكل دستی انجام می گيرد، از نظر دقت و سرعت با محدوديت های بسياری 
روبرو است. )معموالً فرايند برش دستی بارها تكرار می شود تا محصول مطلوب به دست آيد اين دستگاه به طور ويژه 
برای صنايع هواپيما سازی طراحی و ساخته شده است. يكی از دستاورد های اين طرح تحليل نقشه ها و استخراج 
هندسه برش می باشد كه توسط نرم افزار دستگاه انجام می گيرد. الگوريتم اين دستگاه به گونه ای هوشمند، نقشه ها 
را برای دستگاه ترجمه كرده كه كليه مشخصات آيروديناميكی و هندسی بال با دقت مطلوب به دست می آيد. تفاوت 
اين دستگاه با ديگر دستگاه هایCNC ،عدم نياز آن بهG-Code  می باشد. فرايند برش در سه مرحله زير 

انجام می گيرد: 
 dxf.  و تهيه نقشه با استاندارد CAD 1- ويرايش نقشه مقاطع بال)ريشه و نوک بال( در محيط

2 - تحليل نقشه ها توسط نرم افزار همراه دستگاه و استخراج اطالعات برش. )اين نرم افزار رابط بين نقشه و قسمت 
مكانيكی می باشد كه توسط تيم طراحی نوشته شده و روی سيستم عامل ويندوز قابل نصب است.( 

3- انتقال اطالعات به دستگاه مكانيكی و اجرای فرايند برش  



39

رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي

 پژوهشگر: مصيب علي شير
 عنوان طرح: طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تراوایي و تخلخل در سنگ

 همكاران: آرش معدل حقيقي، بهزاد رستمي
 استاد راهنما: دكترمحمد رضا رسایی

 دانشگاه همكار : انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 

چكيده طرح:
اين دستگاه كه برای نخستين بار در ايران، طراحی و ساخته شده است، به كمك جريان گاز در حالت ناپايا و با در 
نظر گرفتن پديده ی ُسرخوردن گاز بر روی ديواره های محيط متخلخل، تراوايی گاز در سنگ و به تبع آن، تراوايی 
مايع در سنگ را در مدت بسيار كوتاه )حداكثر پنج دقيقه( و با دقت محاسبه ميكند.قابليت ديگر اين دستگاه، 

اندازه گيری تخلخل در سنگ است كه با دقت بااليی اين اندازه گيری انجام ميشود.
در علم مكانيك سياالت و هم چنين علوم زمين، نفوذ پذيری )permeability( به توانائی يك محيط متخلخل 

)مانند يك سنگ( در عبور دادن سياالت اطالق می شود.
نفوذ پذيری يك عامل بسيار مهم در شناخت رفتار جريان در مخازن زير زمينی  نفت و گاز، سفره های آب زير زمينی  
و محل های دفن كردن زباله های راديو اكتيو در اعماق زمين است. از اين رو محاسبه دقيق و سريع مقدار نفوذ 

پذيری يك سنگ در صنعت نفت و گاز ، آب از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.
روش رايج در حل حالت ناپايا، روش جونز است. در فاز اول اين طرح پس از مطالعه ي گسترده ي مباني رياضي 

روش جونز و محدوديت هاي عملي آن، نرم افزار مربوط به اين الگوريتم تهيه شد. 
در مرحله ی بعد، در طی دو فاز، طراحی نرم افزار و سخت افزار صورت گرفته است. در بعد نرم افزار می توان روش 
اندازه گيری  افزار  ارائه شده)تطبيق تاريخچه( را در قالب يك كد برنامه نويسی كامپيوتر و به صورت نرم  جديد 
نفوذپذيری مطلق ارائه گرديد. بدين ترتيب داده های مربوط به خواص فيزيكی سنگ كه شامل طول، قطر و تخلخل 
سنگ می باشد را به عنوان ورودی به نرم افزار داده و مقدار نفوذپذيری مطلق را نيز به عنوان خروجی از برنامه 
دريافت می نماييم. اما در بعد سخت افزار احتياج به طراحی دستگاه نگهدارنده سنگ )core holder(  می باشد پس 
از طراحی مورد نظر و تهيه ساير تجهيزات الزم می توان  نرم افزار و سخت افزار مربوط را در قالب يك دستگاه ارائه 
داد. در نهايت، به كمك دستگاه و نرم افزار ساخته شده در اين طرح، ميتوان مقدار نفوذپذيری ) تراوايی( مطلق و 

همچنين تخلخل سنگ ها را تعيين نمود.
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رتبه دوم ابتكار

        
 پژوهشگران: مجتبي كریمي، مجتبي حسيني

 عنوان طرح: تعادل و حركت همه جهته با الگوی گام های پویا در سيستم های دوپا
 

چكيده  طرح:
در اين طرح، با ارائه يك راه حل بهينه و كاربردی برای توليد حركات ديناميك پويادر راستای رسيدن به حركت راه 
رفتن همه جهته در ربات های دوپا ، يك الگوی حركتی با استفاده از چهار فاز طراحی شده و به همراه تحليل های 
سينماتيك معكوس و ديناميك ربات های انسان نما براي پياده سازی بر روی رباتی با بيست و يك درجه ازادی كه 
در هر پا دارای شش درجه ازادی ميباشد، اجرا شده است.الگوی ارائه شده ميتواند با توليد گام های پويا در هر فاز 
حركتی به صورت چهار مرحله پياپی،حركت كامل راه رفتن را پياده سازی كرده كه در ان مشكالت حركت همه 
جهته در ربات های دوپا تا حدود زيادی بهبود يافته است. همچنين با تركيب الگوريتم های حفظ تعادل و با به كار 
گيری مبنای ZMP و الگوريتم هوپينگ و تغيير مركز جرم در ربات به صورت بالدرنگ، ربات توانايی حفظ تعادل 
در سطوح شيب دار و نا شناخته را دارا بوده و با استفاده از فيلترينگ كالمن، فيدبك های حركتی را اصالح و در 

نهايت حركتی سريع و بهينه به همراه حفظ تعادل در يك ربات دوپا پياده سازی شده است.
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رتبه سوم ابتكار
 

 پژوهشگر: بهمن رشنو 
 عنوان طرح: دستگاه هشدار دهنده تسمه زمانبندی موتور براي پيشگيری از تخریب موتور -  

             سيستم سوپاپ ایمن
 استاد راهنما: مهندس سيد مصطفی ميرسليم

چكيده طرح:
در موتورهای چهارهنگامه ارتباط و زمانبندی محور چرخ لنگر با محورميل بادامك توسط تسمه انجام می شود. 
اگر زمانبندی آنها درموتورهای نسبت تراكم باال  قطع گردد برخوردسمبه ها با دريچه ها رخ می دهد، فرسودگی 
تسمه زمانبندی موتوربه طور كلی دراثرعدم تنظيم صحيح تسمه درهنگام نصب ،عدم رانندگی مناسب)تعويض دنده 
نامناسب(، تنش وحرارت وارده به آن آغاز می گردد، ودرنهايت تغييرشكل دندانه ها وافزايش طول تسمه ورد كردن 
دندانه ها را به همراه خواهد داشت. دستگاه بااستفاده از مقاومت متغيرنصب شده، و راننده وتعميركاررا از صحت 
سالمت ويا از تنظيم خارج شدن تسمه آگاه می سازد كه به صورت جريان به نمايشگرارسال می شود )و چراغ 

هشدار(،  تااز خسارات سنگين پيشگيری به عمل آورد. 
از مزايای اين ابتكار می توان به هزينه كم و نصب آن بدون تغيير قاب تسمه زمانبندی اشاره داشت كه ازخسارات 

سنگين و خطر راه بندان ونقص فنی حادثه ساز جلوگيری به عمل می آورد.
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رتبه سوم ابتكار
 

 پژوهشگر: حسين زمانيان
 عنوان طرح: سيستم توليد اختالل در صداي جفت یابي زنجره مو

 همكاران: حسين فرازمند، مائده مهدي پور
 اساتيد راهنما: دكتر حسن عسگري، دكتر علي اصغر طالبي

 موسسه همكار: موسسه تحقيقات گياه پزشكی كشور

چكيده طرح: 
يكی از روش های موثر در كنترل آفات، ايجاد اختالل فرمونی و صوتی در ارتباطات حشرات مي باشد كه از جمله 
با  اين روش  نمود. در  اشاره  از طريق پخش فركانس هاي صوتي  با حشرات  الكترونيكی  به روش مبارزه  توان  مي 
پخش فركانس صوتي مورد نظر در محيط زندگي حشره، در ارتباطات صوتي حشره و در نتيجه در رفتار جفت يابي 
و تخمريزي آن اختالل ايجاد مي شود. زنجره مو، Cicadidae :Hemiptera( alhageos Psalmocharias( يكی از 
حشراتی است كه با استفاده از صدا با جنس مخالف ارتباط برقرار می كند. اين حشره يكی از آفات مهم در تاكستان هاي 
ايران است كه مبارزه با آن از طريق روش های متداول مشكل مي باشد. در اين تحقيق، صدای توليدی زنجره ضبط 
و با استفاده از نرم افزار MATLAB پردازش شده و با استفاده از نتايج بدست آمده سيگنال توليدی متناظر با هر 
رفتار حشره بدست آمد. در مرحله بعد فركانس هايی در محدوده فركانس پايه حشره به صورت انفرادی برای هر 
زنجره ی نر، در محيط مزرعه پخش شد. براي اختالل در صدای آواز خوانی زنجره ها، سيستم الكترونيكی طراحی 
گرديد كه طيف فركانسی از سيگنال مورد نظر را توليد مي نمايد. اين سيستم دارای بخش توليد و تقويت سيگنال 
بود. نتايج حاصل از پخش محدوده ي از فركانس صوتي در تاكستان نشان داد كه، اين عمل موجب قطع و يا تغيير 
صدای فراخوانی زنجره به صدای ديگر می شود. اين قطع و يا تغيير صدا زنجره نر، مانع از جلب حشره ماده توسط 
نر می شود كه در نتيجه عدم جفتگيری، منجر به كاهش تخمگذاری حشره ماده بر روي شاخه هاي درختان انگور 
مي گردد. همچنين استفاده از اين دستگاه، مانع جابه جايی حشره در مكان آوازخوانی شده و حشره در همان مكان 
به صدای پخش شده پاسخ می دهد، كه در اين صورت حشره ضمن حضور در اطراف دستگاه، هميشه در معرض 
صدای اختالل است. لذا از اين سيستم می توان براي كنترل آفت زنجره مو، در قالب برنامه مديريت تلفيقي آفت 

استفاده نمود.
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رتبه سوم ابتكار
 

 پژوهشگر: عادل رنجی                             
 عنوان طرح: ماشين وجين كن برنج از نوع موتوردار دوشي مناسب كشت  سنتي و مكانيزه

 همكار: حميد آقاگل زاده
 اساتيد راهنما: مهندس حميد آقاگل زاده، دكتر نجمه رنجی 

 استاد مشاور: مهندس هانيه كریمی روزبهانی
 موسسه هاي همكار: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاكستان -  مركز 

             ترویج و توسعه تكنولوژی هراز مازندران

چكيده طرح:
اين ماشين براي وجين كردن مزارع برنجكاري )شاليزاري( كه بصورت غيرمكانيزه نشاكاري شده باشند )در سطوح 
كوچك( مورد استفاده قرار مي گيرد.قسمت وجين كننده آن به صورت جاروهاي برقي دستي مي باشد كه با حركت 
دادن عامل وجين كن آن بين بوته هاي برنج، علف هاي هرز مزرعه را از بين مي برد. عالوه بر آن، از اين ماشين مي توان 
براي مخلوط نمودن بهتر كودهاي شيميايي با خاک )كودهاي سرک( و جلوگيري از آبشويي كودها و وجين نمودن 
مزارعي كه به صورت مكانيزه نشاكاري شده اند نيز استفاده نمود.اين ماشين براي رفع معضل كاهش مشقت كار و 
سالمت جسمي كارگران و كشاورزان و همچنين كاهش هزينه توليد برنج طراحي و ساخته شده است. اين ماشين 
داراي موتور احتراقي تك سيلندر با قدرت حدود يك اسب بخار به عنوان نيروي محركه مي باشد. عامل  وجين كن 
آن به دو صورت دندانه ميخي يا بصورت پره همزنهاي برقي است كه در اثر حركت دوراني و برخورد با علف هاي 
هرز آنها را ضمن كندن و جابجا نمودن، با گل والي مخلوط مي نمايد. داراي يك دسته شبيه به دسته جارو برقي 
مي باشد كه كارگر با به دست گرفتن آن، در داخل مزرعه راه مي رود و آنرا را هدايت و كنترل مي نمايد. ظرفيت 

مزرعه اي آن حدود نيم هكتار در روز )ده ساعت كار در روز مي باشد(.
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رتبه سوم ابتكار
 

 پژوهشگر: محمدرضا اسماعيل یزدي                             
 عنوان طرح: با بال شوق

 استاد راهنما: جناب آقای یواف دارش

چكيده طرح:
مجسمه  سازی نوين شهری درحوزه نظری وعملی عرصه گسترده ای است كه متناسب با نيازمندی های ساختارشهری 
رشد كرده و روش های سازماندهی ساختار بصری و فضائی شهر را دردسترس قرار می دهد. نبايد فراموش كرد كه 
كشف گستره های نوين درعرصه مجسمه سازی، خود معلول آن عواملی است كه رشد وتوسعه توانايی ها ونيازمندی های 
نوين بشری را رقم زده است. طبيعی است برای جوابگويی به اين نيازمندی ها ضرورت دارد تا از تمامی گستره فكری 
امروزرا درمواجه كمتری  ناگزيرانسان  بزرگ  استفاده شود. زندگی شهرنشينی درشهرهای  وعملی مجسمه  سازانه 
نسبت به درک جوهره های طبيعت ومحيط غيرمصنوعی قرار ميدهد. اين طرح از جمله تالش هايی است كه برای 
دستيابی به گستره های نوين ونيازهای فضاهای كالن شهرهای امروز، با الهام ازطبيعت طراحی شده است. دستيابی 
و  انسان  آورجايگاه طبيعی  ياد  وزيبايی شناسانه،  بصری  های  بركاركردها وشاخصه  بتوانند عالوه  كه  احجامی  به 

ضرورت نگاه دوباره آن به طبيعت باشد. 
يكی ازعناصرطبيعی پراهميت باد است كه عالوه برحياتی بودن وجودآن برای زندگی،همواره برای ما ياد آوراحساسات 
شعرانه طبيعت است.)همراه خود نسيم صبا ميبرد مرا.... يارب چوبوی گل به كجا ميبرد مرا..؟( كه درطراحی آثاراين 
مجموعه به عنوان نيروی محرک مورد مطالعه و تقدير قرارگرفته است به طوری كه بخشی از بيان مفهومی حجم به 
انرژی باد واگزارشده است .اين احجام از طريق تعبيه يك مكانيزم مفصلی شكل، با انرژی باد وجريان هوا دستخوش 
تغييرات در شكل می گردند و بنابراين در تعامل مستقيم با طبيعت ومحيط قرارداشته وبطوركلی همكاری است بين 
انسان وطبيعت برای القای يك مفهوم شاعرانه درابعاد شهری . اين احجام بر خالف تصورعمومی احجامی هستند كه 

دارای شكل ثابتی نبوده ودر فضای شهربه مثابه يك المان بصری سيال وپويا عمل خواهند كرد.



45

رتبه سوم ابتكار
  

 پژوهشگران: امير برنوش، بهنام اقبال خواه
1-STM عنوان طرح: افزایش دهنده ظرفيت خطوط 

چكيده طرح:
با توجه به توسعه و گسترش شبكه های مخابراتی افزايش ظرفيتهاي ارتباطی يك نياز مبرم است. برای ارتباطات 
مخابراتی از لينكهای STM-1 استفاده می شود كه نصب و راه اندازی آنها نيازمند هزينه زياد است دستگاه طراحی 
شده بدون نياز به تغيير ساختار لينكهای ارتباطی موجود )از لحاظ فيزيكی يا نرم افزاری( با هزينه بسيار پائين می 
تواند حجم اضافه ای از داده تا ظرفيت دو سيگنال E1 )هر يك با ظرفيت 2Mbps( را با استفاده از همان لينكهای 
موجود ارتباطی منتقل كند. بر روی يك خط E1 می توان موارد زير را قرار داد .يك تصوير MPEG-4  برای پخش 

  . Ethernet ارتباط زنده و سريع دوطرفه صدا. سيستم های كنترلی و -OW -زنده   - 30 كانال تلفنی
از كاربرد های ديگر اين دستگاه پنهان سازی اطالعات است.

در اين طرح اطالعات كه در فرمت سيگنال E1 به دستگاه وارد شده پس از طی مراحل خاص   بر روی تصوير با 
فرمت STM-1؛ قرار خواهد گرفت. به دليل قرار گرفتن اطالعات در فضا های خالی فريم STM-1؛ عمال تصوير 
بدون تداخل و نويز ارسال می شود در حالی كه فقط و فقط در مقصد قابليت بازگردانی اطالعات E1 وجود دارد  
.در برخی موارد ممكن است به نظر برسد با رمزنگاری داده ها بتوان يك سطح امنيت مناسب برای آن ها فراهم 
ساخت، اما اين شيوه موجب تحريك مهاجمان می شود. در حالی كه هدف از رمزنگاری محافظت از داده می باشد، 
در واترماركينگ هدف به طور خاص مخفی كردن وجود آن هاست.در واترماركينگ داده، هدف ارسال يك پيام و 
اطالعات تحت پوشش ارسال يك داده بی ضرر)مانند تصوير( می باشد.در واترماركينگ، داده گنجانده شده به دليل 
اهميت باالی سيگنال ميزبان می باشد، كه با اهداف متفاوتی نظير حفظ حق نشر، درستی و تماميت داده، ره گيری 

مسير انتشار و ... انجام می شود.
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 باسمه تعالی

مقدمه

     هنگامي كه در سال 1368 با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت و وزارت آموزش و پرورش، 
بخش دانش آموزي جشنواره بين المللي خوارزمي با 14 طرح آغاز به كار كرد، گمان نمي رفت در 
كمتر از يك دهه، هزاران دانش آموز پژوهشگر، مبتكر و نوآور  در زمينه هاي مختلف علمي اين 
جشنواره حضور يابند. به گونه اي كه پس از ده سال فعاليت بخش دانش آموزي جشنواره بين المللي 
خوارزمي، به منظور توجه ويژه به جوانان ميهن اسالمي كه توسعه علمي و فرهنگي در گرو مشاركت 

و فعاليت آنها در عرصه هاي پژوهشي و نوآوري است، جشنواره جوان خوارزمي ايجاد گردد.
     با شروع فعاليت جشنواره جوان خوارزمي، شاهد حضور قابل مالحظه و چشمگير جوانان در اين 
عرصه علمي و پژوهشي شديم. و اكنون پس از گذشت 23 سال فعاليت بخش دانش آموزي و دوره هاي 
كارداني جشنواره، حضور 32،460 دانش آموز و دانشجوي دوره هاي كارداني آموزش و پرورش كه با ارائه 
24،860 طرح، به سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي، شكوه و غناي خاصي بخشيدند، مسئوليت 
ما را در قبال اين نوآوران، مبتكران، پژوهشگران، اديبان و هنرمندان جوان، خطيرتر و سنگين تر 

مي سازد.
     اكنون با توجه به گستره فعاليت جشنواره جوان خوارزمي، ديگر نمي توان با منابع، نيروي انساني، 
ساختار و برنامه ريزي دهه اول فعاليت جشنواره كار كرد. بايد طرحي نو درانداخت. در اين مسير، 
هماهنگي و همكاري كليه قسمت هاي آموزش و پرورش چه در سطح ستاد و چه در سطح استان ها، 
شهرستان ها، مناطق، نواحي، پژوهش سراها  و واحدهاي آموزشي از ضروريات نظام تعليم و تربيت 
كشور است. از يك سو ، بايد با برنامه ريزي دقيق، همه جانبه و كارشناسي و فراهم نمودن بستر 
الزم براي امكان حمايت علمي و مادي از پژوهشگران و نوآوران جوان، با ضمانت هاي اجرايي الزم 
در سطح ستاد و از سوي ديگر، با تالش و پيگيري و هدايت و حمايت از آنها در سطح استان ها، 
شهرستان ها، مناطق، نواحي، پژوهش سراها و واحدهاي آموزشي، اين مهم را در سرلوحه برنامه 
هاي آموزش و پرورش قرار داد تا يكي از اهداف مهم نظام تعليم و تربيت ميهن اسالمي، كه همانا 
ايجاد، پرورش و رشد استعدادها و خالقيت هاي جوانان است، محقق گردد. همچنين، بايد تمهيدات  
و برنامه ريزي الزم براي جلب حمايت علمي و مادي مراكز علمي، دانشگاهي، پژوهشي، صنعتي 
و توليدي صورت پذيرد تا يافته هاي نوين پژوهشگران در سطح جامعه به كار گرفته شود و بدين 
طريق، موجبات استفاده از ظرفيت هاي علمي نخبگان، كه با حضور در اين عرصه علمي شناسايي 

شده اند، را در داخل كشور فراهم نمود.
     اميد است با اتكال به خداوند متعال، و همت، تالش،پشتكار و توانمندي علمي جوانان نوآور، 
نوانديش، پژوهشگر، مبتكر، مخترع، اديب و هنرمند، خورشيد علم و دانش ميهن اسالمي بر تارك 

عرصه هاي علمي جهان بدرخشد. 
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 باسمه تعالی
گزارش دبيرخانه  بخش دانش آموزی و دروه های كاردانی آموزش و پرورش

     مراسم تجليل از برگزيدگان سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی، ويژه آموزش و پرورش )دانش 
آموزان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و كاردانش ، دانشجويان دوره كاردانـی آموزشكده های 
فنی و حرفه ای و مراكز تربيت معلم( امسال نيز به اتفاق بخش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
)دانشجويي و آزاد( جشنواره جوان خوارزمی، با حضور مقامات عالي رتبه كشوري، وزرای آموزش 
و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوری و ساير شخصيت های علمی، فرهنگی و سياسی كشور در 
روز شنبه، 28 آبان ماه سال 1390 در مركز همايش هاي بين المللي  دانشگاه شهيد بهشتي تهران 

برگـــزار می گردد. 
     امسال نيز همانند سنوات گذشته، حمايت علمي و مادي آموزش و پرورش در سطح ستاد و 
استان ها موجب رشد قابل مالحظه حضور جوانان در اين عرصه علمي و پژوهشي شده است. همان 
طور كه در مقدمه بيان شد، اين امر، ضمن آنكه نويدبخش توسعه و ترويج روحيه پژوهش و نوآوري 
برنامه ريزان، صاحب نظران و عوامل  باشد، رسالت و مسئوليت  در سطح واحدهاي آموزشي مي 

اجرايي را بيش از پيش خطيرتر و سنگين تر مي سازد.
     در سال جاری، تعداد 24،860 طرح دانش آموزی و دانشجويي دوره كاردانی آموزش و پرورش 
به دبيرخانه های استانی جشنواره جوان خوارزمی ارائه گرديد. طرح ها پس از بررسی كارشناسی 
استانی ، در گروه های تخصصی داوری، مورد ارزيابی قرار گرفتند. از اين تعداد، 1407 طرح برتر ، به 
عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله كشوری راه پيدا كردند. طرح های مذكور در گروه های 
الكترونيك، كامپيوتر، مكانيك، فيزيك و نجوم، شيمی، رياضی، عمران،  "برق و  تخصصی داوری 
علوم زيستی و پزشكی، كشاورزی و منابع طبيعی، زبان و ادبيات فارسی، علوم اجتماعی، علوم 
اسالمی، فلسفه و اديان، هنر و معماری، نانو تكنولوژي، روباتيك و ساير  زمينه های علمی"، مورد 
بررسی و ارزيابی مجدد قرار گرفته و پس از دفاع حضوری داوران استانی و طراحان، تعداد 93 طرح 
برتر به مرحله داوری نهايي جشنواره )كه با همكاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران و 
هيأت داوران مشترك بين دو وزارتخانه برگزار شد( راه يافتند. در نهايت، تعداد 51 طرح، به عنوان 
طرح های برگزيده كشوری سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی )بخش دانش آموزی و  دوره های 

كاردانی آموزش و پرورش( انتخاب گرديدند.
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جدول شماره 1 - مقايسه تعدادطرح های بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش 
جشنواره )از سال1384 لغايت 1390(

سال
1384138513861387138813891390مقطع تحصيلی

21906216022067221122193132221223976دانش آموزی
9511229841152010811112884دوره های كاردانی

22857228312151322642203942332424860جمع

نمودار شماره 1 - مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش جشنواره 
جوان خوارزمی )از سال 1384 لغايت 1390(

كاردانی  و دوره های  آموزی  تعداد طرح های جشنواره جوان خوارزمی، بخش دانش  زير،  جدول 
آموزش و پرورش را از سال1384 تا كنون به صورت مقايسه ای نشان می دهد. 
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به دبيرخانه های  از مجموع 24،860 طرح رسيده      در سيزدهمين  جشنواره جوان خوارزمی، 
جشنواره استانی، تعداد 23،976  طرح، دانش آموزی و تعداد 884 طرح، مربوط به دوره های كاردانی 
می باشد. با مقايسه تعداد طرح هاي سيزدهمين جشنواره با سال قبل، مشاهده مي كنيم طرح ها از 
لحاظ كمي به ميزان 6/6درصد رشد داشته است. اين رشد قابل مالحظه، نتيجه حمايت هاي علمي 
و مادي آموزش و پرورش از طرح هاي دانش آموزان و دانشجويان است كه در سال هاي گذشته با 
تخصيص اعتبار خاص جشنواره و  حمايت هاي علمي و تشويق برگزيدگان در سطح كشوري، استاني و 
شهرستان/ منطقه حاصل شده  است. جدول شماره )2(، طرح ها را به صورت مقايسه ای و به تفكيـك 

گروه های علمی نشان می دهد. 

جدول شماره 2 - مقايسه طرح ها به تفكيك گروه های علمی از سال  1388 لغايت  1390
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جمع

دانش آموزي

138827928392242166011552405091715604225917468961912--74419313

138929259312673171511342995661915631323717749382422--105222212

1390299682028221566117540867921317303353157410522646268719103723976

دوره های 
كارداني

138821310322651503225553626245215--201081

1389156178198765742241436402712228--241112

13901044131727333126161629171916151329884

جمع

138830059422468171112052725341770640228517709012127--76420394

1389308111092871179111913415901929667327718019502650--107623324

1390310086131391593120843970521477463382159110712807273732106624860
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نمودار شماره )2(- تعداد كل طرح ها به تفكيك گروه های  علمی - سال 1390

    با توجه به ارسال بعضی از طرح ها به صورت گروهی، تعداد 24،860 طرح توسط 
32،460  نفر به بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش جشنواره 
پسر   )%41/9( نفر    13،591 و  دختر   )%58/1( نفر  تعداد 18،869  اين  از  گرديد.  ارائه 

هستند. اين آمار، بيانگر آن است كه ميانگين افراد در هر طرح 1/3 نفر می باشد. 
   پس از داوری طرح ها در گروه های تخصصی داوری استان ها، تعداد 1407 طرح به 
به  آنها  آثار  و  معرفی  مرحله كشوری جشنواره  به  استانی،  منتخب  های  عنوان طرح 

همراه مستندات الزم، به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال گرديد . 
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جدول شماره )3(- مقايسه طرح های منتخب استانی به تفكيك گروه های علمی از سال های 1388 
لغايت1390 
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تعداد طرح

138811546125424720286822843819107-29731061

1389119471274635152177321294718127-35771204

1390122351693147263512237183684715426284211407

     پس از بررسی طرح هاي منتخب استاني در گروه هاي تخصصي داوري ستاد جشنواره و دفاع 
از  يافتند كه پس  راه  نهايي داوری  به مرحله  حضوري داوران استاني و طراحان، تعداد 93 طرح 
داوری در هيأت داوران مشترک وزارت علوم، تحقيقات و فناوری )سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ايران( و وزارت آموزش و پرورش )معاونت آموزش متوسطه- مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان و دانش پژوهان جوان(، تعداد 51 طرح به عنوان طرح های برگزيده كشوری در سيزدهمين 

جشنواره جوان خوارزمی انتخاب گرديدند. 
     جدول شماره)4(، تعداد طرح های برگزيده سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی را به تفكيك 

مقطع تحصيلی و گروه های علمی نشان می دهد
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جمع

دانش آموزي

13882241111337221-15-45

1389422-3-243821--18-49

13901321112178216110-47

دوره های 
كارداني

1388113---------1---6

1389-11---------4---6

13901-1------1--1---4

جمع

13883371111337222-15-51

1389433-3-2438214-18-55

13902331112179217110-51

جدول شماره )4( - مقايسه  تعداد طرح های برگزيده كشوری به تفكيك مقطع تحصيلی و گروه های 
علمی از سال 1388 لغايت 1390
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    جدول شماره )5(،  رتبه طرح های برگزيده كشوری سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی )بخش دانش آموزی 
و دوره های كاردانی آموزش و پرورش(  را به تفكيك مقطع تحصيلی نشان می دهد. 

جدول شماره )5( - تعداد برگزيدگان بخش دانش آموزی  و دوره های كاردانی آموزش و پرورش  
به تفكيك سطح تحصيلی و رتبه

         رتبه                            
جمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول مقطع تحصيلی 

4142947دانش آموزی 

1214دوره های كاردانی
5163051جمع 

   تعداد 51 طرح برگزيده كشوری، توسط 90 نفر طراح ارائه شده است. ميانگين تعداد افراد شركت كننده در 
هر طرح در سطح كشور )1/76 نفر( است. جدول زير نشان می دهد كه شركت افراد در طرح های انفرادی بيشتر 

از طرح های گروهی می باشد 

جدول شماره )6( - تعداد و درصد طرح هاي برگزيده كشوري 
به تفكيك رتبه و طرح های انفرادی و گروهی    

        رتبه                 
درصدجمعرتبه سومرتبه دومرتبه اولنوع طرح ها 

211193262/7انفرادی 
35111937/3گروهی 
5163051100جمع  

از تعداد 90 نفر برگزيده كشوری تعداد 62 نفر پسر )68/9%( و 28 نفر دختر )31/1%(  می باشند .
جدول شماره )7( - تعداد برگزيدگان كشوری به تفكيك رتبه و جنسيت  

      رتبه              
درصد جمعرتبه سوم رتبه دوم رتبه اول  جنسيت  

112152831/3دختر 
722336268/9پسر 
8344890100جمع 
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   با عنايت به رقابت قشر عظيم دانش آموزی و دانشجويي در عرصه پژوهش و نوآوری و هدف اصلي و 

اساسي جشنواره در به چالش كشيدن همه جوانان در عرصه خالقيت و نوآوري، ضرورت دارد تا عالوه 

بر تجليل از تعداد محدودي از طرح ها به عنوان رتبه هاي اول تا سوم كشوري، ساير طرح هاي برگزيده 

استاني به نحوي توسط ستاد يا دبيرخانه هاي استاني جشنواره مورد تقدير و تشويق قرار گيرند، تا بدين 

طريق، زمينه های الزم برای بروز، پرورش، رشد و شكوفايي استعدادها و خالقيت های نوجوانان و جوانان، 

و همچنين توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوری در آنان فراهم گردد؛ به همين دليل،  تعدادی از 

طرح ها كه به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال شده و حائز شرايط رتبه هاي اول تا سوم كشوری نشدند، 

وليكن از لحاظ علمی و پژوهشی، دارای قابليت ها و ويژگی های خاصی هستند، در رتبه های چهارم تا 

ششم كشوری، توسط وزارت آموزش و پرورش مورد تقدير قرار مي گيرند. 

های  طرح  ارسال  با  كه  هنرمند،  و  اديب  مبتكر،  مخترع،  نوآور،  پژوهشگر،  جوانان  از  وسيله  بدين 

خالقانه، ابتكاري و بديع، اين جشنواره را در نيل به اهداف خود همراهی كردند و به آن شكوه و غناي 

خاص بخشيدند و نيز از مديران كل،  معاونان محترم آموزش متوسطه و اعضای محترم دبيرخانه های 

جشنواره جوان خوارزمی ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي سراسر كشور، دانشگاه تربيت دبير 

شهيد رجايي، باشگاه دانش پژوهان جوان، دبيرخانه مجلس دانش آموزي و گروه هاي محترم داوري 

كه زمينه های علمی، اجرايي و برگزاری هرچه با شكوه تر سيزدهمين  جشنواره جوان خوارزمی را 

فراهم كردند، صميمانه تشكر و قدردانی می شود. 

دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی 
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اعضاي ستاد، كميته علمي و اجرايي و همكاران دبيرخانه 
سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

)بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني( 

اعضاي ستاد   
مهري سويزي     ابراهيم سحرخيز

مهندس سيد حميد حسيني     دكتر محسن جمالي  
دكتر عباس حق اللهي    مهندس محمد شريف زاده 

نعمت اله كاظمي فرامرزي    منوچهر فضلي خاني

اعضاي كميته علمي و اجرايي     
نعمت اله كاظمي فرامرزي : مدير كميته علمي و اجرايي جشنواره جوان خوارزمي

)بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني(
دكتر حميدرضا عظمتي     سيده انسيه سيد جوادي

امير عباس شاه علي                                مريم زراعتكار                            
يعقوب حسين زاده                                          مهندس هادي عابدي

     
همكاران دبيرخانه    

عبدالرضا جمالي فرد     مهندس حبيب نوري  
حميد نظري     سيدمحسن حسيني ارسنجاني  

عنايت ساالريان      مهندس حسين كالنتر   
سيد محمود عقيليان   سهيل رجبي    

زهرا پناهي روا     رضا وهاب آهاري 
هيوا رخشان     حسين قاضي  

عاطفه زاغري      مهندس نيلوفر ناصري 
ملكه ربيع پور      حسين اناري  

فاطمه بيات       محمد محالتي 
فاطمه تقوايي كارمزدي     نرگس هاشم زاده  
سيده سميرا سيدپور      مصطفي سليماني  

مهسا يوسفي رمداني    علي زالي 
زهره داودآبادي فراهاني    روشن احمدي  

فريباسادات ميرمجتهدي    مهندس مهدي زينعلي 
مسلم اسفنديار سعيده توتونچيان     

حسن اناري محمدتقي بابامرادي   
امير حسين اسدي    محمدعلي معلم زاده   

محمود درويشي محمود حاتمي    
برهان ناشر محمود صفري    

علي اسكندرزاده   بدرالسادات موسوي    
علي اسدي مهر رضا اميني     
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رضا همتي مرضيه عبدالملكي    
حسن علي پور  قاسم ريوندي     

محمد رضا جعفر پناه اسماعيل احمدي     
نادر بختياري رضا افقري    

مهندس عليرضا مظلوميان  محمود احمدي شريف    
فريبا ايجوي نيره فيروزي     

مريم دهقاني 

گروه های تخصصی داوري جشنواره جوان خوارزمي 
)بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني(

مسئول گروه های تخصصی : دكتر عباس حق اللهی

گروه تخصصی برق و الكترونيك    
مسئول گروه : دكتر سعيد عليايي 

دكتر پرويز اميري دكتر محمد شمس اسفندآبادي    
دكتر فريد كرباليي   مهندس كاظم رخصت طلب  

دكتر علي اكبر مطيع بيرجندي 
 

گروه تخصصی كامپيوتر  
مسئول گروه : دكتر بيژن عرب يزدي  

دكتر علي يزديان  دكتر محمد تقي منظوري شلماني     
دكتر علي نوراله    مجيد غيوري ثالث    

دكتر بهزاد اكبري
 

گروه تخصصی مكانيك   
مسئول گروه : دكتر علي رحماني هنزكي   

دكتر غالمحسن پايگانه   دكتر محمد رضا علي گودرز    
دكتر كريم مقصودي مهربان دكتر شعبان علياري     

دكتر علي پور كمالي اناركي   دكتر نصراله بني مصطفي عرب   
دكتر بهنام داودي   دكتر فرامرز آشناي قاسمي     

دكتر كامران مبيني   دكتر مهرداد نوري خاجوي     
مهندس صياد نصيري مهندس علي اصفياء   

دكتر يوسف ذوالفقاري دكتر محمد رضا ارباب تفتي  
محمد حسين منصوري بيرجندي      
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گروه تخصصی فيزيك و نجوم   
مسئول گروه : دكتر مهدي سعادت    

دكتر سيامك خادمي  مهندس محمد حسين لطف زماني   
دكتر ايوب اسماعيل پور دكتر منصور وصالي   

دكتر رضا رشيدي   
 

گروه تخصصی شيمي    
مسئول گروه : دكتر رسول عبداله ميرزايي   

دكتر اعظم اناركي  دكتر جواد بهشتيان        
دكتر مريم صباغان   مهندس محمد سعيدي      

گروه تخصصی رياضي    
مسئول گروه : دكترحميد مسگراني    

دكتر مهدي نجفي خواه  دكتر حميدرضا ميمني    
دكتر علي زعيم باشي  دكتر احمد رضا فروغ      

 
گروه تخصصی علوم زيستي و پزشكي    

مسئول گروه : دكتر عليرضا ذاكري    
دكتر فائزه فاضلي  دكتر امير حسين براتي     

دكتر اسحاق شايگان دكتر جالل ولي اللهي      
دكتر عبدالحميد آيت اللهي  دكتر ليال پور مسعودي    
دكتر سيد عباس طباطبايي مهندس غالمرضا كارگريان     

دكتر ترانه فرخ نيا  دكتر محسن عباسي     
 

گروه تخصصی هنر و معماري 
مسئول گروه : دكتر جمال الدين مهدي نژاد   

مهندس خديجه كاظمي مهندس سوسن خطايي        
مهندس علي شرقي   دكتر اسماعيل ضرغامي     
مهندس هادي عارفي مهندس محسن حسن پور   

مهندس محسن ترقي جاه    دكتر حميد قنبران   
مهندس محمد علي زرينه كفش 

گروه تخصصی علوم اجتماعي  
مسئول گروه : دكتر صادق نصري   

دكتر رضا ساكي   دكتر سيد محمدرضا امام جمعه   
رضوان روح بخش   دكتر فريده حميدي     

عباس قندي   محمد كاظمي پوران      
دكتر عبدالحسين كرمپور نعمت اهلل كاظمي فرامرزي      

نصرالدين امين ورزلي الماس ساسانيان     
مجيد ابراهيم دماوندي  دكتر جمشيد جراره   

دكتر عبداهلل صلواتي
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گروه تخصصی علوم اسالمي  
مسئول گروه : دكتر عين اهلل خادمي    

دكتر زهرا كاشانيها دكتر علي اكبر شايسته نژاد  
دكتر عبداهلل صلواتي

گروه تخصصی زبان و ادبيات فارسي   
مسئول گروه : دكتر يداله بهمني مطلق    

دكتر شيرزاد طايفي       دكتر علي اكبر افراسياب پور 
دكتر مجتبي بشردوست        بلقيس سليماني كهنوج

دكتر رسول چهرقاني منتظر      دكتر صغري سلمان نژاد مهرآبادي
مالحت نجفي عرب 

 
گروه تخصصی عمران   

مسئول گروه : دكتر موسي محمودي صاحبي     
دكتر اصغر وطني اسكويي      دكتر سعيد غفارپور جهرمي
دكتر ابوالفضل سلطاني       مهندس ابوالفضل خاكبازان 

مهندس مير احمد ميرقاسم پور     مهندس بهروز عندليبي زاده
مهندس شهرام وثوق    

 
گروه تخصصی نانوتكنولوژي    

مسئول گروه : دكتر مجتبي قرباني     
دكتر سيد عليرضا اشرفي      دكتر مريم صباغان

دكتر جواد بهشتيان      دكتر اعظم اناركي فيروز 

گروه تخصصی كشاورزي و منابع طبيعي   
مسئول گروه : دكتر محمد غفراني  

دكتر برات قباديان      دكتر كورس خوشبخت 
دكتر احمدرضا رباني         دكتر منصور پاره كار

دكتر جاماسب نوذري          دكتر احمد جهان لتيباري 
مهندس حبيب نوري       دكتر سعيد مينايي 

دكتر حسين رنگ آور       دكتر جالل ولي اللهي 
دكتر اكبر عرب حسيني                 دكتر عبدالنبي عبده كاله چي 

دكتر حسين فرازمند       دكتر محمد حسين كيان مهر
دكتر هدي كبيري رهبري        دكتر مجيد آقا عليخاني 

دكتر فائزه فاضلي       دكتر عباسعلي ايماني فوالدي 
دكتر ابوالفضل سلطاني
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گروه تخصصی روباتيك 
مسئول گروه : دكتر رضا ابراهيم پور

گروه روبات های فوتباليست   
مهندس هادی محضر نيا دكتر مصطفی ارسالی صالحی نسب   
مهندس ميالد آبائی راد مهندس محمد مهدی نبی   
مهندس فاطمه مجيری مهندس ماندانا مظاهری   
مهندس زهرا محققيان  مهندس جواد نجات   

مهندس سجاد ربيعی مهندس پويا منشی زاده   
مهندس محمد طاهری مهندس رضا كاركن   
مهندس رضا عظيم نيا مهندس مهدی كرم نژاد   
مهندس فاطمه شاهی مهندس احسان نقشينه   

مهندس حامد شهسواری مهندس مجيد باقری عزت   

گروه روبات های مين ياب   
مهندس سيد محمد محمد زاده دكتر سيد مهدی خرسندی جو  

مهندس  سهراب اسد زاده مهندس رسول صبحانی جنبه سرايی 
مهندس ياسمين پگاه مهندس رضا فالحتی   

مهندس شهريار شريفی بروجردی مهندس مرواريد آريان   

گروه شبيه سازها
دكتر عليرضا زارعی دكتر نگين دانشپور   

مهندس صادق مكاری مهندس محمد هادی ولی پور    
مهندس پوريا كاويانی مهندس مسعود علوی   

مهندس محراب نوروزی طلب مهندس پيام احمد وند   
مهندس پويا احمدوند مهندس ميالد مهاجر   

گروه روبات های امدادگر
مهندس نيما محمدی مهندس مجيد يساری   

مهندس سيد علی ظهيری مهندس سروش صادق نژاد   
مهندس علی ترابی پاريزی مهندس مريم جهانی   
مهندس حميد شهسواری مهندس هادی عابدی   

مهندس ميالد الماسيان مهندس علی اسداله زاده   
مهندس اميرشيركوهی دره شيری مهندس علی بهلولی   

  
گروه روبات های آزاد

دكتر رضا ابراهيم پور دكتر نصور باقری    
مهندس امير آهنگی    
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ساير گروه هاي علمي    
مسئول گروه : دكتر حسين رنگ آور    

دكتر علي رحماني هنزكي  دكتر رضا نجاتي    
دكتر محمد شمس اسفندآبادي  عباس بنيان    

دكتر ابوالفضل سلطاني معصومه طلوع زماني   
دكتر كريم مقصودي مهربان دكتر پرويز اميري    

مهندس صياد نصيري دكتر سعيد عليايي    
دكتر شعبان علياري دكتر عليرضا رمضاني    

سويل پايگانه مهندس محسن ترقي جاه    
دكتر جواد آزمون دكتر علي نوراله     

دكتر عباس نظريان   محمد يوسف محمدي    
دكتر فرشته شهيدي محمد حسين منصور بيرجندي   

مهندس محمد علي زرينه كفش  الماس ساسانيان     
مهندس سوسن خطايي مهندس فرامرز گيوكي    
مهندس هادي عارفي   دكتر يوسف ذوالفقاري    

مهندس محسن حسن پور   دكتر مهرداد نوري خاجوي    
دكتر جمال الدين مهدي نژاد  
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دبيران جشنواره جوان خوارزمي ادارات كل آموزش و پرورش استان ها    

آذربايجان شرقي:   انشاءاهلل قاسملو  -1
آذربايجان غربي:  حجت عنصري  -2

اردبيل:  علي ذالي كره ناب  -3
اصفهان: محمد شاهزماني سيچاني  -4

البرز:  عيسي زبيدي  -5
ايالم:  عبدالعباس شيرخاني  -6
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14-  سمنان:  ولي يوسفيان
15-  سيستان و بلوچستان: غالمرضا خمر

16-  شهر تهران: گوهر پيرايش فرجي
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فارس:  علي اصغر منزه  -18
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20-  قم:  محمد  خان احمدي
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كرمان: محمدرضا سعادت  -22
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كهگيلويه و بويراحمد:  محمدجعفر احساس خواه  -24

گلستان:  سيد قاسم حسيني  -25
26-  گيالن: غالم رضا نوروزپور

27-  لرستان:  هوشيار ملكي طوالبي
28-  مازندران:    عبداله حيدري

29-  مركزي: حميدرضا دارستاني فراهاني
هرمزگان: محمود عسكري  -30

31-  همدان: محمد ربيع جاللوند
يزد: خليل دهقان  -32

مدارس خارج از كشور:  اطهر مقيمي اردكاني                 -33
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رتبه سوم برق و الكترونيک 
                                                                                                  

 عنوان طرح: از زمين تا آسمان    
 طراح: نيلوفر مهرزاد 

 استان: فارس                                                  
 واحدآموزشي: دبيرستان عالمه اقبال الهوري ناحيه )4( شيراز   

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     طرح متشكل و از دو قسمت است: يكي تعيين وضعيت جاذبه )افقي نگه داشتن يا تراز سطوح( و يك مجموعه 
اندازه گيري زاويه دوران ليزر به سمت سياره نشانه گيري مي كند و با تنظيم تراز افقي و عمودي، موقعيت دوران ها 
در طول محورهاي مختصاتي و اندازه گيري مي شود. اطالعات به دست آمده با بانك اطالعاتي، مقايسه و اطالعات 
مرتبط با موقعيت سحابي يا ستاره نمايش داده مي شود. در اين طرح، حسگر زاويه ميزان چرخش را اندازه گيري    
مي كند. با روشن كردن دستگاه، GPS، زاويه سنج و قطب نما به كار مي افتد. زاويه سنج روي صفحه چرخان و 
     LCD مخصوص بر روي قسمت ديگري از دستگاه نصب شده است كه با مشاهده زاويه دستگاه بر روي LCD يك
مي توان دستگاه را روي زاويه )0،0( تنظيم كرد. براي تشخيص زاويه ليزر نسبت به افق، يك ماژول زاويه سنج بر 
روي محل قرارگيري ليزر نصب شده است كه زاويه ليزر تشخيص داده شود و ميكرو كنترلر محاسبه مي كند كه 

براي يافتن جرم مورد نظر الزم است ليزر چند درجه و در كدام جهت بچرخد.
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رتبه سوم برق و الكترونيک
                                                                                                  

 عنوان طرح: سيستم تصویري نظارت از راه دور    
 طراحان: سيد هادي ناصحي -  حسين رضائي استخروئيه 

 استان: كرمان                                                                       
 واحدآموزشي: دانشكده فني شهيد چمران كرمان 

 سطح: دانشجویي

چكيده طرح :
     اين سامانه مبتني بر GPS و GSM است. اساس عملكرد آن طوري است كه كاربر با ارسال فرمان درخواست 
دريافت موقعيت فرستنده )به كمك اطالعات GPS(، عكس و يا فيلم از محل فرستنده )به كمك دوربين عكس برداري 
و فيلم برداري موبايل( تهيه مي كند. در اين سامانه، از يك GPS آماده يك موبايل و دو ماجول بلوتوث استفاده شده 
 AT به همراه مديريت Code Vision در محيط C است. بخش اصلي طرح، عبارت است از برنامه نويسي به زبان
command و كد و دي كد كردن فرمان هاي مربوط با بلوتوث  استانداردهاي SMS فارسي و انگليسي فرمان 
هاي PUD. اين مجموعه مديريت فرمان گرفتن عكس، فيلم، دريافت اطالعات GPS ماهواره و همچنين فرمان 
هاي الزم براي انتقال اطالعات از طريق موبايل استاندارد را دارد. اين سامانه به صورت كنترل از راه دور، هنگامي كه 

بلوتوث كنترل نزديك سيستم باشد، مستقل از خط GSM به صورت يك كليد الكترونيكي فرمان مي پذيرد.
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رتبه اول روباتيک 
                                                                                                  

   Luxrum عنوان طرح: شبيه سازي فوتبال دو بعدي 
 طراحان : اردالن صادقي كيوي-  سيد هومن شاهرخي 

 استان: شهر تهران              
 واحدآموزشي: دبيرستان عالمه حلي               

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
      از خصوصيات اصلي تيم، استفاده از يادگيري تقويتي و شبكه عصبي براي الگوريتم يادگيري در فاصله هاي كمتر 
از چهار متر است. حاالت)State(، فاصله با حريف، زاويه بدن حريف، زاويه بدن خود، سرعت حريف و سرعت بازيكن 
موردنظر است. اين تيم براي رسيدن به جواب، دو روش مختلف را امتحان كرده است. ابتدا، سعي آنها ساختن يك 
Truth Table و يادگيري آن توسط شبكه عصبي بوده است. ايده شان براي ساختن Truth Table استفاده از 
يك يادگيري تقويتي به روش Q-learning بوده كه ارزش هر حركت براساس فاصله نهايي آنها با يك ضريب ثابت 
 Truth است. حالت هاي مختلف را دسته بندي كرده و از هر دسته حركت با بيشترين ارزش را انتخاب و آن را در
Table اضافه مي كنند. جدول اطالعات را با يك شبكه عصبي، شامل دو اليه پنهان، آموزش داده اند كه خروجي 
اين الگوريتم، جواب ايده آل نبوده است. دليل اصلي ارائه شده نيز براي اين نتيجه كامال صحيح و توجيه پذير بود. 
     روش اصلي استفاده شده، تركيبي از يادگيري تقويتي و شبكه عصبي است. به اين گونه كه ابتدا يادگيري تقريبي 

حركت هاي ممكن را با احتمال برابر انتخاب مي كند.
     به هر حركت، ارزش توسط فاصله نهايي با حريف داده مي شود، اين گونه كه ارزش هر حالت با يك ضريب ثابت 

از ارزش حالت بعد تعيين مي شود. 
     حركت ها هر كدام يك شبكه عصبي مجزا در نظر گرفته شده است كه ورودي آن، حالت موردنظر و خروجي 

آن، ارزش به دست آمده از يادگيري تقريبي براي آن حالت است.                  
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رتبه اول روباتيک  
 

                                                                                                 
 عنوان طرح: روبات استوانه اي گام رو     

 طراحان : سينا پازوكيان -  سعيد فيروز بهر افضل 
 استان: قزوین                                                      

 واحدآموزشي: امام خميني )ره(  شهرستان آبيک                             
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     ساختار اين روبات متشكل از دو نيم استوانه است كه امكان حركت بر روي همديگر را دارند. نيم استوانه ها 
داراي سامانه حركتي به كمك چرخ و موتورهاي مربوط هستند. اما در صورت برخورد به مانعي كه امكان حركت 
چرخ وجود نداشته باشد، يك نيم استوانه مي تواند بر روي نيم استوانه ديگر حركت كرده و از مانع عبور كند. 
اين كار توسط يك بازو كه در بيرون روبات تعبيه شده است انجام مي شود. عالوه بر اين، به دليل انعطاف پذيري 
نيم استوانه ها، قابليت كنار زدن بارهاي ناخواسته كه بر روي روبات سقوط كند را دارد )تا حدي(. در مجموع، 
سامانه حركتي جديد و خالقانه است و در صورتي كه طرح بهينه شود، مي تواند از كارآيي مناسبي برخوردار 
باشد. به عنوان مثال، از كاربرد روبات، يك دوربين بر روي روبات نصب شده است كه مي توان تصوير محيط را 

به كاربر ارسال نمود و با حركت نيم استوانه ها مي توان ميدان ديد دوربين را تغيير داد.
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رتبه دوم روباتيک  
 

                                                                                                 
 عنوان طرح: روبات مين یاب 

 طراحان:  احسان اسحقي نصرآبادي - سيد احمد موسوي -  ميالد اميني 
 استان: خراسان رضوي       

 واحدآموزشي: دبيرستان قائم مقام فراهاني ناحيه )6(، آموزشكده فني و حرفه اي شهيد  
               منتظري و دبيرستان غيرانتفاعي بعثت ناحيه )6( مشهد

 واحد همكار:پژوهش سراي روباتيک مشهد
 سطح: دانش آموزي /  دانشجویي

چكيده طرح :
     روبات مين ياب طراحي شده داراي ويژگي هاي برجسته ذيل است: بازگشت به خانه شروع - استفاده از الگوريتم 
بلمن برای مسيريابی – تنظيم موقعيت شروع توسط ليزر- استفاده از اسكنر IR - استفاده از ديواره های زمين 

آزمون جهت كنترل موقعيت -  طراحی مناسب شاسی - كيفيت عالی در ساخت.           
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رتبه دوم روباتيک  
                                                                                                     

 عنوان طرح: روبات جست و جوگر لوله    
 طراحان: امير همایون یارلو - حميد رضا محمدزاده  

 استان: شهر تهران                                                   
 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان عالمه حلي )3( تهران                   

 سطح:دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اين طرح، دانش آموزان به طراحی، مدل سازی، تهيه نقشه ها و در نهايت، ساخت و آموزش يك روبات 
 LLSD كوچك پرداختند. كاربرد اين روبات، بازبينی لوله های فاضالب می باشد كه با همراه داشتن يك نور افكن

و يك دوربين كوچك می تواند از مكان های مختلف بازبينی به عمل آورد. 
     اين روبات، امكان حركت در زانويی  لوله ها و همچنين لوله های شيب دار را دارد. سطح كار مهندسی انجام 

گرفته بسيار ارزشمند می باشد
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رتبه دوم روباتيک
            

                                                                                      
Poseidon عنوان طرح: شبيه سازي امداد و نجات 

 طراحان : محيا اسالمي- روژینا پورمقدم- نيلوفر سيد مجيدي- سيده فاطمه قاسمي زاویه سادات  
       نسيم شيرواني مهدوي-  باهره مرادي دادخواه 

 استان: شهر تهران              
 واحدآموزشي: دبيرستان فرزانگان )1(  تهران

 سطح:دانش آموزي 

چكيده طرح :
   در اين طرح، در مدل سازي شهر براي عامل، در كد پايه توسعه داده شده براي يافتن راهي بين دو نقطه، از 
الگوريتم گراف پيدا )Visibility graph( استفاده شده است. به اين شكل كه خود عامل، مقصد، ابتدا و انتهاي 
هر ورودي )ورودي ساختمان يا جاده( و هر گوشه موانع سر راه يك راس از گراف در نظر گرفته مي شود و سپس 
با رسم يال هاي معلوم )يال هايي كه در مسير خود موانع را قطع نمي كنند( مسير بين عامل و مقصد آن به دست 

آورده مي شود. 
     به كمك رادار، براي فرستادن راه پيموده عامل ابتدا مكان اوليه آن و سپس در هر مرحله، شماره ورودي كه از 

آن عبور كرده اعالم مي شود. 
     در اين طرح، وظيفه اصلي پليس بازكردن راه هاست. اين تيم ابتدا با استفاده از الگوريتم تبريد شبيه سازي شهر 
را به نواحي كه تقريباً تعداد خانه هاي يكسان دارد تقسيم مي كند. مركز پليس هر ناحيه را به يك پليس اختصاص 
مي دهد. هر پليس، پس از اتمام جست و جوي آتش، ساختمان ها را با استفاده از الگوريتم دايسترا به ترتيب فاصله 

براي پيدا كردن شهروندان جست وجو مي كند. 
است. هر  استفاده شده  ژنتيك  الگوريتم  از  اين طرح،  آمبوالنس، در  بهينه عملكرد  ليست  پيدا كردن  براي       
كروموزوم ليستي است كه وظايف عامل ها را نشان مي دهد و سازگاري تعداد شهرونداني است كه با اين طرز چينش 

وظايف مي توانند نجات پيدا كنند، كه نشان دهنده ارزش هر كروموزوم )ليست( است. 
     در بخش آتش نشان، از ايده مناسبي با استفاده از 
پوشش محدب بهره گرفته اند كه به نحو مطلوبي فرآيند 
جست وجو، يافتن مكاني مناسب و خاموش كردن آتش 

را انجام مي دهد.
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رتبه دوم روباتيک  
     

                                                                                             
 عنوان طرح: شبيه سازي فوتبال سه بعدي فرزانگان  

 طراحان : آرميتا ثابتي اشرف -  سارا جوادزاده نو - عطيه السادات موسویان 
 استان: شهر تهران              

 واحدآموزشي: دبيرستان فرزانگان )1( تهران       
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
     در عمليات parseكردن ،داده هاي سرور)كه به صورت رشته هستند(به صورت يك درخت در مي آيند.
درخت در هر سايكل به صورت بازگشتي ساخته مي شود كه به نوبه ي خود، ايده ي مناسبي براي اين كار 

مي باشد.
     يكي از پايه اي ترين نيازها در اين ليگ مكان يابي)localization( ايجنت است. ايجنت براي يافتن مكان 
خود از پرسپتور بينايي)ديدن پرچم ها، خطوط، توپ، بازيكنان و...( و پرسپتور ژيروسكوپ )پيدا كردن چرخش 
بدن( به عنوان اطالعات خام استفاده مي كند. سپس به استفاده از محاسبات هندسي كامال صحيح و ماتريس 

معكوس تبديل، مكان يابي به طور كامل انجام مي شود.
     ساختار مهارت هاي عامل به صورت يك مدل چهار اليه است ، كه به ترتيب از توابع پيچيده تر پيش مي 
روند و هر اليه از توابع اليه قبل استفاده مي كند. در اين اليه ها، توابع مربوط به حركت دادن مفصل هاي 
روبات در اليه)Basic Agent( ، حركات روبات )از قبيل شوت زدن، چرخيدن، بلند شدن، شيرجه زدن و...( 
سيستم راه رفتن روبات )كه بر اساس روش Inversekinematic است( )در اليه Agent(، چگونگي حركت 
 )Player ( و در نهايت، تصميم گيري روبات )در اليه Advanced Agentبه سمت توپ و گل زدن )در اليه

پياده سازي شده اند. 
     در مهارت راه رفتن روبات از روش هاي Inversekinematic و Forwardkinemetic استفاده كرده 
اند. در نهايت، از طريق معادالت مثلثاتي، به نوعي ديگر ايده Inversekinematic را كه يافتن زواياي مفاصل 
 )PSO( با استفاده از مكان آنهاست، پياده سازي كرده اند. سپس، اين داده ها را براساس الگوريتم ازدحام ذرات

بهبود بخشيده اند كه در اين مسأله، كاربردي و مناسب مي باشد.
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رتبه سوم روباتيک 
          

                                                                                        
 عنوان طرح: فوتباليست دو به دو صائب 

 طراحان:  محمد حسن عابدیني نجف آبادي -  محمد نصر اصفهاني -  عرفان صالحي كهریز سنگي  
       محمد امين مهرعليان گورتاني 

 استان: اصفهان                   
 واحدآموزشي: هنرستان هنرهاي زیبا، دبيرستان غيرانتفاعي صالحين ناحيه )1( و دبيرستان 

                غيرانتفاعي رضا واثقي ناحيه )4( اصفهان                            
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي صائب 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
   يكی از خالقيت های ويژه اين روبات، سامانه شوت آن است كه برای طراحی آن، مدارها و روش های مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته است و روش پيشنهادی به عنوان بهترين مورد انتخاب شده است. در اين سامانه، شوت 
كه به صورت مكانيك پياده سازی شده است، با كشيدن يك فنر، انرژی در آن ذخيره می شود و برای شوت زدن 
از انرژی آزاد شده فنر استفاده می شود. برای اين منظور، از محوری شامل دو بلبرينگ و يك موتور استفاده شده 
كه يك بلبرينگ آن برای نگه داشتن شافت موتور و جلوگيری از نيروي كششی افقی فنر بر شافت موتور است و 
بلبرينگ ديگر از نوع خاص و بلبرينگ يك طرفه است و تنها در يك جهت آزاد می چرخد. با چرخيدن يك موتور، 
چون بلبرينگ يك طرفه است، كابل متصل به فنر را نيز با خود می چرخاند و اين امر تا آخر يك نيم دور كه به 
حداكثر شارژ فنر منجر می شود، ادامه پيدا می كند و در آن نقطه، فنر به صورت قفل نگاه داشته می شود. برای 
شوت زدن با اندكی چرخش، موتور در نيم دور دوم قرار می گيرد كه در اين نيم دور، چون بلبرينگ آزاد است، با 
انرژی ذخيره شده در فنر رها شده و شوت می زند و همين امر، برای سيكل های شوت بعدی تكرار می شود. از 
ويژگی های بارز ديگر اين طرح، مكانيك قوی و ساختار ماجوالر آن است كه اجازه می دهد در صورت خرابی، قطعه 

آسيب ديده به صورت مستقل قابل تعويض باشد. 
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رتبه سوم روباتيک  
   

                                                                                               
 عنوان طرح: فوتباليست دو به دو  

 طراحان :  آرمان آرزومند -  امير فردین نفيسي -  بردیا ندیمي -  پویا زوراوند
 استان: شهر تهران              

 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان عالمه حلي تهران 
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
   در ساخت اين روبات برای اتصال موتورها به شاسی روبات از تسمه های آلومينيومی استفاده شده است. اين 
با ثابت نگه داشتن موتورها در جای خود مكانيك روبات را بسيار متعادل و مستحكم نمايند  قطعات می توانند 
و عالوه بر اين، دو شاسی اصلی روبات را به يكديگر متصل  نمايد. برای شوت از مدار بوستر استفاده شده كه در 
مدارهای رايج در حالت عادی، بازدهی آن در حد %40-30 می باشد، اما در اين طرح، با تكنيك های آماری و بهبود 
بازدهی به يك مدار بوستر با بازدهی%85 رسيده  و با اين قابليت باال، مدار قادر است در مدت زمان كوتاه، بانك 

خازن را به ولتاژ 220 ولت برساند. 
     در اين روبات، حركت به سمت وسط دروازه به صورت مستقيم انجام می شود. به عبارت ديگر، روبات قادر است 
با يك زاويه مشخص و دقيق به سمت مقصد حركت كند. از ديگر نكات مهم در اين طراحی، شبيه سازی قبل از 
ساخت روبات با استفاده از نرم افزار  Solidworks2011 است. از قابليت های روبات های اين تيم، توانايی اتصال 
به ماژول های فاصله سنج التراسونيك است كه با توجه به شرايط جديد مسابقات بين المللی به عنوان يك امتياز 

محسوب می شود.
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رتبه سوم روباتيک 
          

                                                                                        
 عنوان طرح: فوتباليست یک به یک   

 طراحان : محمد آزاده -  محمد علي گلستانه - سهيل شيري - محمد جامي مقدم 
 استان: شهر تهران              

 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان عالمه حلي )3( تهران          
 سطح:دانش آموزي 

چكيده طرح :
     از ويژگی های اين روبات، حركت نرم، دقيق و سريع به سمت توپ است. بدين صورت كه با توجه به زاويه و فاصله 
دقيق روبات نسبت به توپ، جهت و سرعت حركت به صورت پويا تنظيم می شود. برای پيدا كردن زاويه دقيق توپ 
نسبت به روبات، از يك الگوريتم بسيار ساده و خالقانه استفاده شده است. در اين روبات، برای حركت به سمت توپ به 
جای بسنده كردن به جهت توپ كه با استفاده از 16 سنسور IR پيدا می شود، زاويه ی توپ نسبت به روبات با استفاده 
از اطالعات سه سنسور و يك تقسيم ساده به دست می آيد. عالوه بر اين، پس از محاسبه زاويه دقيق توپ نسبت به 
روبات، اين روبات قادر است به صورت دقيق و كامال پويا در هر زاويه تعيين شده حركت كند. اين روبات از سه محور با 
زاويه ی 120 درجه تشكيل شده است و برای حركت در هر زاويه كافی است سايه ی بردار جهت را برروی هر يك از 
اين محورها به دست آوريم. با استفاده از روابط مثلثاتی، اندكی محاسبه و ابتكار تابعی به دست می آيد كه با استفاده از 
جهت مورد نظر و زاويه انحراف روبات )خروجی قطب نما(، سه عدد برایPWM موتورها تنظيم می شود. برای اينكه 
فاصله توپ از روبات در نحوه حركت آن تأثيرگذار باشد و اگر روبات دور از توپ است با شيب كمتر و هرچه به توپ 
نزديك تر می شود شيب حركت بيشتر شود، كافی است فاصله نسبی توپ را بيابيم. كه با يك فرمول ابتكاری و ساده 
قابل محاسبه است و برای اين كه روبات پشت توپ قرار گيرد، نيز كافی است نتيجه نسبت حاصله از فرمول ابتكاری 
فوق بر زاويه حركت روبات تأثير بگذارد تا عمل شيفت دادن، با نزديك شدن روبات به توپ شدت يابد.ضريبی از اين 
تناسب ابتكاری در اكثر محاسبات، مخصوصا زاويه حركتی و مقدار spin )برای صاف ماندن روبات( تأثير می گذارد و 
حركت روبات را نرم تر می كند.اين نكته باعث حركت منحنی شكل به سمت توپ خواهد شد كه زمان رسيدن روبات 

به مقصد را بهينه می كند و موجب حركت نرم، دقيق و سريع به سمت توپ می شود.
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رتبه سوم روباتيک  
                                                                                                  

 عنوان طرح:  خودرو سطحي و زیرسطحي   
 طراح: مهرداد رحيمي شوره دلي 

 استان: شهرستان هاي تهران                                             
 واحدآموزشي: دبيرستان بزرگساالن شيخ مفيد اسالم شهر

 واحدهمكار: پژوهش سراي دانش آموزي اسالم شهر
 سطح: دانش آموزي 

چكيده  طرح :
   اين خودرو، يك وسيله كوچك با ابعاد 20x25 x 40 سانتی متر است كه می تواند در سطح زمين، بر روی آب 
و زير آب حركت نمايد و توسط يك راديو كنترل، كنترل می گردد. اين وسيله، امكان فيلم برداری از مكان های 
مختلفی را فراهم می كند. اين وسيله، دارای چهار چرخ است كه به واسطه چند چرخ دهنده ساده توسط يك موتور 
می چرخد و تغيير جهت هم با تغيير دور چرخ ها انجام می گيرد. سپس، برای حركت رو و زير آب، چند پروانه، دو 
پروانه برای حركت در جهت محور و چهار پروانه برای حركت عمودی دارد. تغيير سرعت پروانه ها هم باعث دوران 

Piteh و Yaw می گردد.   
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رتبه اول كامپيوتر 
                                                                                                  

 عنوان طرح: پروتكل هوشمند امنيت اطالعات)هاپ(
 طراحان : احمد رضا بدیهي-  علي روغني 

 استان: اصفهان                                                               
 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان  شهيد اژه اي اصفهان

 واحد همكار: دانشگاه صنعتي مالک اشتر و پژوهش سراي شهيد نساجي اصفهان 
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
     روزانه حجم وسيعی از اطالعات در شبكه های رايانه ای منتقل می گردند. حفظ امنيت در طی مسيرهای انتقالی 
به عهده ی پروتكل های امنيتی شبكه است. طرح حاضر با استفاده از اليه ی كاربرد شبكه، اين وظيفه ی مهم را 

در حد مناسبی تأمين می نمايد.
     ايده استفاده از شبكه ی عصبی برای توليد اعداد تصادفی در اين طرح، ابتكاری بوده و باعث گرديده از آزمون های 

آماری استاندارد با موفقيت عبور نمايد و سطح قابل قبولی از امنيت را تأمين نمايد.
     اين طرح در حالت پياده سازی به عنوان يك پراكسی می تواند برای امن سازی كاربردهای شبكه، به صورت 

شفاف مورد استفاده قرار گيرد.
     طرح به وسيله ارائه كنندگان توسعه يافته و نمونه ی خارجی ندارد.
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رتبه سوم كامپيوتر 
                                                                                                  

 عنوان طرح: شبيه ساز روبات دنباله رو 
 طراحان : سينا لباف-  علي روغني 

 استان: اصفهان                                                              
 واحد آموزشي: مركز استعدادهاي درخشان شهيد اژه اي اصفهان

 واحد همكار:  پژوهش سراي شهيد نساجي اصفهان 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح:
    يكی از مشكالت سازندگان روبات، عدم هماهنگی برنامه با محدوديت های ساختاری روبات  مي باشد.اين طرح با 
شبيه سازی روبات به طراح اين امكان را می دهد تا قبل از ساختن روبات، اين ناهماهنگی ها را شناسايي و درصدد 
رفع آن برآيد.تحليل عملكرد هوشمند در فرايند شبيه سازی، ايده ی مبتكرانه ای است كه بسياری از مشكالت نهان 
درشبيه سازی كه از ديد كاربر به دور است را نمايان سازد. همچنين، امكان تحليل عملكرد روبات دنباله رو در كنار 

شبيه سازی آن می تواند طراحان روباتيك را در دستيابی به روبات بهينه ياری كند.
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رتبه سوم كامپيوتر 
                                                                                                  

 عنوان طرح: تالش براي طراحي یک روش جدید حل مسئله
 طراح: حميد رضا شيري حكم آبادي 

 استان: تهران                                                               
 واحد آموزشي: دبيرستان غيرانتفاعي سروش منطقه )3(

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
    هدف از اين طرح، تالش در راستای ايجاد و معرفي يك الگوريتم جديد برای حل مسأله های سخت )NP( بر 

اساس الگوريتم ژنتيك می باشد.  
     در اين طرح، با اعمال تغييراتي در نحوه انتخاب جمعيت ها )مبتني بر محل قرار گيري آنها( در الگوريتم ژنتيك، 
  ”Machine learning“  كارآيي الگوريتم هاي قبلي بهبود داده شده است. اين طرح، مبتنی بر روش های موجود

و استفاده از “GPU “ می باشد.
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رتبه دوم مكانيک )ساخت و توليد( 
                     

                                                                             
 عنوان طرح: سيم بر استاتور با استفاده از پرس ضربه اي 

 طراح: نادر سلماني عصر
 استان: خراسان رضوي                                                          

 واحدآموزشي: آموزشكده فني امام خميني )ره(  سبزوار 
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي اسرار سبزوار

 سطح: دانشجویي

چكيده طرح:
        هدف از اجراي اين طرح، تسهيل جداسازي سيم هاي مسي در استاتور يك موتور سوخته مي باشد.

       در اين طرح، يك بستر مناسب براي هر اندازه موتور كه از يك قالب و يك قطاع دايره )به قطر خارجي بدنه 
موتور( از جنس فوالد معمولي و يك سمبه از جنس فوالد اسپيكا با لبه تيز ساخته مي شود. سپس سنبه توسط 

يك پايه سبك پرس دو تن وصل مي گردد. 
     نحوه انجام كار بدين شكل است كه پس از تنظيم مقر استاتور، آن را با دست نگه داشته و پس از هر ضربه در 
مكان خود، توسط تعميركار گردانده مي شود و تمام سر سيم ها بريده مي گردد. اين فرآيند براي هر استاتور حدود 

30 الي 40  ثانيه طول مي كشد.
     سرعت بخشيدن به فرآيند، دقت و تميزي كار انجام شده، كاهش احتمال تخريب استاتور و كم كردن نيروي 

كار مورد نياز، از مزايا و برجستگي هاي طرح مي باشد.
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رتبه دوم مكانيک )ساخت و توليد( 
                                                                                                  

 عنوان طرح: فيوز ایمني سنگ فرز 
 طراح : آرش اذعاني 

 استان: مازندران                                                              
 واحدآموزشي: مركز آموزش از راه دور رهروان دانش تنكابن

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
  در ابزارهای برقی، مانند سنگ فرز، مته و ... كه مجهز به فيوزهای امنيتی براي قطع حركت دورانی سنگ فرز نيستند، 
گير كردن )قالب كردن( سنگ فرز در قطعه پا به زير قطعه كار، باعث در رفتن سنگ فرز گشته كه اين مسأله، منجر به 
آسيب ديدن شديد كاربر يا حتی مرگ  او، شكستگی سنگ و پرتاب تكه های آن به محيط اطراف می شود. در اين طرح، 
اگرچه از كالچ استفاده نمی شود،  اما به كارگيری يك مدار الكترونيكی كه شامل يك سنسور و اجزای ديگر می شود، در 
دستگاه سنگ فرز استفاده شده است. زمانی كه ابزار از حالت های عادی خود )مانند تكان های شديد،  افتادن دستگاه و ...( 
خارج می شود، دستگاه خاموش شده و حركت سنگ فرز متوقف می شود تا به كاربر آسيبی وارد نگردد. در اين دستگاه، 

ارزان بودن آن و از همه مهم تر، افزايش ضريب امنيت اپراتور، می تواند بسيار مفيد باشد. 
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رتبه سوم مكانيک)ساخت و توليد( 
       

                                                                                           
 عنوان طرح:  تفنگ كم لگد  

 طراحان : مرتضي عباسلو - احسان نظري 
 استان: كرمان                                         

 واحدآموزشي: هنرستان كاردانش بزرگساالن تالش و مركز استعدادهاي درخشان آیت اله خامنه اي 
                 سيرجان 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     ضربه به عقب در سالح ها يكی از عوامل كاهش دقت آنها می باشد كه اين ضربه، ناشی از ضربه تكانه خطی 
حاصل از شليك گلوله می باشد. طراحان سعی نمودند كه تكانه حاصل از شليك گلوله اصلی را با تكانه حاصل از 
شليك يك گلوله گازی در جهت عكس خنثی نمايند. سالح بر پايه يك اسلحه شكاری و گلوله های گازی دست 

ساز ساخته و آزمايش شده است. 
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رتبه سوم ریاضي  
                                                                                                  

 عنوان طرح: نظریه بازي هاي تعادلي چند خطي  
 طراحان: آسيه منير واقفي - آوا الهامي 

 استان: اصفهان                                                       
 واحدآموزشي: دبيرستان بهشت آیين  ناحيه )2(  و دبيرستان غيرانتفاعي امام صادق)ع(  ناحيه )3(  

                 اصفهان
 واحد همكار: پژوهش سراي دكتر فقيهي ناحيه )2( و خانه ریاضيات اصفهان 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
     نظريه بازي ها، يك نظريه كامل رياضي است كه شامل تصميم گيري در شرايط متفاوت است و با موقعيت هاي 
رقابتي سروكار دارد. بازي ارائه شده از سوي نويسندگان، يك بازي مركب است كه نام آن را بازي تعادلي ناميده اند. 
در اين بازي، چند رديف موجود است كه در هر رديف، چند مهره قرار دارد و مجموعه تفاضلي s نيز داده شده است. 
 ،S ES مهره است؛ به طوري كه S در نظر  گرفته مي شود. هر حركت نيز شامل برداشتن  m تعداد كل مهره ها را

در اين طرح، با يقين وضعيت N  و P استراتژي برد مورد بررسي قرار مي گيرد.
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رتبه سوم ریاضي 
               

                                                                                   
 عنوان طرح: نمایش و حل هندسي معادالت و نامعادالت چند جمله اي اعداد مختلط  

 طراحان: سينا یزداني-  سيد محمد امير دستغيب 
 استان: فارس                                                           

 واحد آموزشي: مركز استعدادهاي درخشان شهيد دستغيب )1( ناحيه )2( شيراز    
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
  در اين طرح، نحوه ي حل معادالت و نامعادالت در مجموعه اعداد مختلط به صورت هندسي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است و نحوه ي نمايش هندسي چند جمله اي با احتساب مقادير مختلط به عنوان ورودي براي آنها 

بررسي شده است و براي نمايش هندسي چند جمله اي ها، تصاويري از بعدهاي گوناگون رسم شده است.
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رتبه دوم شيمي 
  

                                                                                                
  x عنوان طرح: سيمان با قابليت نفوذناپذیري به اشعه 

 طراح: علي گنجي زاده 
 استان: گيالن                                                                         

 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان ميرزا كوچک خان رشت  
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
   استفاده از سرب برای جلوگيری از نفوذ اشعه X  كاربرد دارد. اتم های سرب با داشتن چنين ويژگی می توانند 
های  محدوديت  با  مختلف  مراكز  در  سرب  های  ورقه  كاربرد  كنند.  مهيا   X اشعه  كاربرد  برای  را  ايمنی  فضای 
ساختمانی مواجه بوده و استفاده از آن را آسان نمی سازد. از طرف ديگر، چگالی ورق های سرب باال بوده و به تبع 
آن، بايستی تمهيدات الزم را در هنگام نصب ورقه ها مهيا نمود. در اين طرح، از اكسيد سرب سبز رنگ استفاده 
شده است كه تركيب آن با گليسيرين ، ماده ای را ايجاد می كند كه می تواند خاصيت چسبندگی داشته و به شكل 
سيمان، آن را برای عايق كردن ديوار در مقابل نفوذ اشعه X به كار برد. البته می توان از ماده حاصل ، كاشی درست 
كرد و همراه با خمير درست شده كه حالت سيمانی دارد، استفاده نمود. نتايج آزمايش ها، به كار گيری آن را به 

عنوان عامل جلوگيری كننده از نفوذ اشعه X تأييد می كند.
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رتبه دوم فيزیک و نجوم  
 

                                                                                                 
 عنوان طرح: تحليل فيزیكي و طراحي فرفره معلق مغناطيسي     

 طراح: عليرضا طهماسب زاده  
 استان: شهر تهران         

 واحد آموزشي: دبيرستان نخبگان عالمه طباطبایي منطقه 1 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح:
   اين فرفره ي معلق از يك پايه و يك فرفره ي آهن ربايي تشكيل شده است. چرخش فرفره و وجود نيروي مغناطيسي 
سبب معلق ماندن فرفره در هوا مي شود. شركت هاي توليد كننده ي اين فرفره ها تنها از يك الگو براي ابعاد آهن رباها و 
وزن فرفره نمونه برداري مي كنند. دليل آن، اين است كه با كمي تغيير در ابعاد آهن رباها ، تعادل هاي موجود به هم مي 
ريزند و دستگاه قابل استفاده نيست. در اين پروژه، كار نظري براي تحليل فيزيكي اين وسيله، به وسيله ي شبيه سازي 
رايانه اي صورت گرفته است. با استفاده از اين برنامه، محدوديت هاي طراحي شامل ابعاد، وزن، سرعت اسپيني و غيره 
مشخص شده اند. بدين ترتيب،  ويژگي هايي كه طراحي بايد داشته باشد، توضيح و روش طراحي با استفاده از برنامه 

توضيح داده شده است و در انتها، ابعاد بهينه ي آهن رباها، براي بهترين تعادل گزارش داده مي شود.
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رتبه سوم نانو تكنولوژي  

                                                                                                  
 عنوان طرح: دستگاه الكترو اسپينينگ جهت سنتز نانو فيبر و نانو ذرات جهت دار      

 طراحان: علي ممتازان - محمد ابراهيم دهدشتي- علي ایقان 
 استان: خوزستان                                               

 واحدآموزشي: دبيرستان شاهد باقرالعلوم )ع( بهبهان 
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اين طرح، سنتز نانو ذرات اكسيد كبالت و تأثير پارامترهاي فيزيكي  بر ساير ذرات مورد بررسي قرار گرفته 
است.  در اين طرح پژوهشي، نانو ذرات اكسيد كبالت با فرمول Co3o4 با روش تجزيه آلي حرارتي سنتز شد.     
نمونه ها در محيط جالل آبي قرار گرفتند و پس از تغليظ در كوره ي الكتريكي در دماي 800 درجه سانتي گراد 
كلسيته شدند. به منظور بررسي اثر نوع و نسبت تمپلت، نوع تمپلت و نسبت جرمي نمك فلزي به تمپلت در طي 
آزمايش هاي مختلف تغيير داده شد و اثر اين تغييرات بر اندازه و مورفولوژي نانو ذرات بررسي شد و مشاهده گرديد 
كه نسبت هاي جرمي مختلف، اندازه ي ذرات نيز تغيير مي كند. نانو ذرات سنتز شده با ابزارهاي مختلف شناسايي 

و نانو مواد نظير تصاوير XPD، SEM و طيف سنجي FT-IR مورد مطالعه قرار گرفتند.
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رتبه سوم علوم زیستي و پزشكي
   

                                                                                               
 عنوان طرح: ست كامل رگياب      

 طراح: فاطمه نجفي حاجيپور
 استان: چهارمحال و بختياري                                     

 واحد آموزشي: دبيرستان پریدخت رئيسي ناحيه )1( شهركرد
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اين طرح، چهار دستگاه ساخته شده است: 

     الف: دستگاه مانيتوری مادون قرمز: ارسال نور مادون قرمز از زير دست و اسكن دست و مشاهده دقيق رگ روي 
صفحه مانيتور)تصوير واقعي نه مجازي( ويژه بزرگساالن و نوزادان.

     ب: دستگاه پرتابل نوزادان: ارسال نور مرئي قرمز)700 نانومتر( از زير دست به صورت هوشمند و با كنترل شدت 
نور و اسكن دست توسط نور مرئي و مالحظه بصري رگ هاي  نوزاد كه هوشمند بوده و  شدت نور آن قابل تنظيم 

است  و  از تكنيك اسكن استفاده می كند، كه  مشابه خارجي ندارد.
     ج : دستگاه پرتابل بزرگساالن: با استفاده از LED  های پر قدرت و ارسال نور با زاويه 60 درجه و اخذ انعكاس 
آن و در نتيجه شناسايي رگ های سطحی و عميق بيشتری را نسبت به نمونه خارجی نشان می دهد كه نمونه  
شركت )veinlite(، رگ هاي نيمه عميق و سطحي را نشان مي دهد، اما در اين دستگاه به دليل ايجاد زاويه خاص 

در LED هاي ليزري، رگ هاي عميق تر را نشان مي دهد. 
     د: دستگاه رگياب ثابت نوزادان: با استفاده از المپ پر قدرت هالوژن.

     طراح براي تشخيص رگ، سه موضوع جديد را ارائه داده است: 1 - رگياب هوشمند نوزادان با كنترل شدت نور؛ 
2 - استفاده از اسكن دست به جاي تابش و دريافت انعكاس نور در مادون قرمز؛ 3 - ارائه چند تكنيك رگيابي در 

يك دستگاه و در نتيجه تشخيص رگ در كوتاه ترين زمان ممكن با دقت باال.
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رتبه دوم كشاورزي و منابع طبيعي  
         

                                                                                         
 عنوان طرح: دستگاه سورتينگ كشمش    

 طراحان: مهدي صبوري-  محمدرضا استادي مقدم-  سجاد پوركيان- محمد دهقاني- عليرضا زرگران 
       صالح فياض-  ابوالفضل سجادي- رضا اعتمادي عيدگاهي-  محمد آل مراد

 استان: خراسان رضوي                                                   
 واحد آموزشي: دبيرستان غيرانتفاعي امام رضا)ع( ناحيه )4( مشهد

 واحد همكار: پژوهش سراي رویان ناحيه )4( مشهد 
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
    دستگاه ساخته شده براي جداسازي دانه هاي كشمش تيره از روشن، براساس اصول اپتيك كار مي كند. مخلوطي از 
كشمش ها )معموال سبز و شفاف و سياه يا قرمز تيره( كه بايد عمل جداسازي روي آنها انجام شود، توسط مكش ايجاد 
شده به وسيله واحد مكنده به سوراخ هاي ريز تعبيه شده روي استوانه دواري چسبيده و پس از تشخيص توسط واحد 

اپتيك، به وسيله ساز و كار مكانيكي تفكيك مي شود.
     توانايي اين سيستم الكترومكانيكي در تغذيه، شناسايي و جداسازي دانه هاي كشمش داشته و امكان تعميم آن 

براي جداسازي مواد مشابه براساس رنگ )شفافيت(، وجود دارد.
     هزينه پايين دستگاه و قابل توسعه و كاربردي بودن طرح در صنعت كشاورزي كشور، از مزاياي مهم اين سامانه 

مي باشد.
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رتبه دوم كشاورزي و منابع طبيعي 
            

                                                                                      
 عنوان طرح: دستگاه چرخ پسته پوست كني سيار     

 طراح: حجت عسكري  
 استان: كرمان                                                                      
 واحدآموزشي: دبيرستان نمونه علي ابن ابيطالب )ع( رفسنجان  

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     اين دستگاه، يك طرح اصالح شده از دستگاه هاي پوست كن ثابت موجود است كه عمل پوست كني را مي توان 
توسط آن سر مزرعه انجام داد. با توجه به قابليت تنظيمات اين دستگاه پوست كني،  انواع واريته هاي پسته موجود در 

ايران را مي توان توسط اين دستگاه انجام داد.
     اين دستگاه سيار مي باشد و به هنگام برداشت پسته، بالفاصله مي توان نسبت به پوست كني اقدام كرد و از 
آلوده شدن پسته در اثر گذشت زمان زيادي پس از برداشت آن جلوگيري كرد. از مزاياي اين طرح، سادگي دستگاه 
و امكان ساخت آن در كارگاه هاي كوچك، كاهش آلودگي قارچي محصول وكاهش زمان پوست كني پسته به لحاظ 

سيار بودن و قابل انتقال بودن به مزرعه را  مي توان نام برد.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي 
  

                                                                                                
 عنوان طرح: دستگاه جداسازي دانه از گل آفتابگردان     

 طراحان: مسلم غالمي-  علي اكبر تيموریان 
 استان: اصفهان                                                                  

 واحدآموزشي: دبيرستان معلم شهيد زماني شهرضا
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي استاد طاهر شهرضا 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     اين طرح، شامل يك ماشين جداسازي تخمه از آفتابگردان مي باشد. عالوه بر اين، طرح قابليت تميز سازي 
كامل تخمه هاي جداشده از پوست و دانه پوک را دارا مي باشد. دستگاه، پيچيده نيست و مي تواند مورد استفاده 

در مزرعه كوچك و متوسط قرار گيرد.
      جداسازي تخم آفتابگردان از آب آن به صورت مكانيزه، كاهش نيروي كارگري، امكان جداسازي دانه هاي پوک 

از سالم، امكان دانه بندي كردن تخمه ها و ارزان بودن دستگاه، از ويژگی ها و برجستگی های طرح می باشد. 
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي  
     

                                                                                             
 عنوان طرح: دستگاه بذركار تيلر با سيستم هيدروليک      

 طراح : عليرضا رفيعي 
 استان: شهرستان هاي تهران                                                 

 واحدآموزشي: هنرستان كشاورزي شهيد بهشتي مالرد
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
    دستگاه هاي بذركاري وجود دارند كه توسط تيلر براي كاشت بذر در مزارع با وسعت كم به كار مي روند كه معموالً 
استفاده از آنها همراه با مشكالتي از جمله خستگي بيش از حد راننده )به دليل آنكه بايد به همراه دستگاه قدم بزند( و 

همين طور، عدم رعايت دقت در عمق كاشت همراه است. اين دستگاه، راكب و راننده خود را حمل مي كند. 
    آسايش كاربر )راننده( و افزايش بازدهي كار به دليل وجود صندلي بر روي دستگاه، امكان فرمان گيري آسان 
تيلر با به كارگيري فرمان هيدروليكي، امكان كنترل عمق دقيق كاشت و  هزينه پايين تمام شده دستگاه، از مزايا 

و برجستگي هاي اين طرح است.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي  
                                                                                                  

 عنوان طرح: چرخه تخم گير     
 طراح: فاطمه نعيمي نظام آباد

 استان: گلستان                                   
 واحدآموزشي: دبيرستان تكتم علي آباد كتول 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
      اين طرح، شامل يك چرخ دو چرخدار است كه به صورت معكوس با پوشش و پايه روي زمين قرار مي گيرد و 
فردي با چرخاندن پدال و قرار دادن قاب تخمه آفتابگردان اقدام به دان كردن آن مي كند. دستگاه از سادگي الزم 

برخوردار است. اندازه و ابعاد دستگاه، مناسب و قابل استفاده در مزارع كوچك است. 
تمام شده تخمه  انساني در عملكرد وكاهش قيمت  نيروي  بازيافت، كاهش  قابل  از وسايل صنعتي  استفاده       

آفتابگردان آجيلي، آسيب كمتر به تخمه آفتابگردان و ارزان بودن دستگاه از ويژگي ها و مزاياي طرح مي باشد.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي 
                                                                                                  

 عنوان طرح: قفس مخصوص گرفتن بچه درختي زنبور عسل    
 طراح: سيده نسترن آهو قلندري

 استان: لرستان                                            
 واحدآموزشي: مركز استعدادهاي درخشان فرزانگان  خرم آباد

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
    اين وسيله كه در روش ادغام كلني زنبور نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، اولين ابزار كاربردي براي جمع آوري 
زنبوران مي باشد. اين وسيله از توري به شكل استوانه ساخته شده و داراي درب مي باشد. اين دستگاه به سه روش 

به كار گرفته مي شود:
   1 - گذاشتن قفس روي ملكه و زنبورها؛ 2 -  حبس ملكه؛  3 - آزادكردن ملكه در شاخون.

   عدم وجود مشابه، بومي كردن دانش، كاهش هزينه و زمان، ساده و آسان بودن استفاده از وسيله، عدم ايجاد مشكل 
براي ملكه و زنبورها، سرعت عمل و جلوگيري از جابه جايي مجدد كلني مهاجر، از ويژگي ها و برجستگي هاي طرح 

است.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي  
                                                                                                  

 عنوان طرح: دستگاه سبزي چين   
 طراح: سيد مصطفي حسيني 

 استان: همدان                                                                              
 واحدآموزشي: هنرستان فني و حرفه اي بزرگساالن دیباج ناحيه )1(  همدان 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
      با توجه به اينكه در اكثر نقاط كشور، كشت سبزيجات در مساحت هاي كوچك انجام مي شود و برداشت دستي 
آنها كند، پرهزينه و طاقت فرساست و فقدان ماشين برداشت سبزيجات، متناسب با شرايط كاشت در كشور به چشم 

مي خورد، اين دستگاه مي تواند تا حد زيادي، مشكالت سبزي كاران كشور را در اين زمينه برطرف نمايد. 
      سادگي سيستم كه از مكانيزم هاي بسيار ساده براي تأمين و انتقال حركت استفاده شده است،  پايين بودن 
هزينه تمام شده براي ساخت دستگاه، سبك بودن دستگاه و كاهش مشكالت ناشي از فشردگي و آسيب به محصول 
و  قابل استفاده بودن براي انواع زيادي از سبزيجات و قابليت دستگاه براي برداشت گياهان مرتعي و گياهان دارويي 

و گياهان علوفه اي، مانند شبدر و يونجه، از برجستگي ها و مزاياي طرح است.
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رتبه دوم عمران 
                                                                                                  

 عنوان طرح: آجر ایستا   
 طراح: مجيد عبداللهي تيجي

 استان:  شهر تهران                                                            
 واحد آموزشي: دبيرستان دكتر حسابي منطقه )8(                          

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
    هدف از اين طرح، پيشنهاد روش جديدي براي كاهش تحريك ناشي از زلزله است. اين طرح از يك گوي و آجر 
تشكيل مي شود كه گوي در داخل آجر قرار مي گيرد. در هنگام زلزله، وقتي آجر به يك سمت حركت مي كند، 
گوي بر روي سطح شيبدار حركت مي نمايد و با اعمال نيرو به ديوار آجر، اثر آن را خنثي مي سازد. با اين كار، عماًل، 

نيروي زلزله به طور محسوس كاهش مي يابد.
     اين طرح به دو روش آزمايش شده است: روش دستي و ميز لرزان. در روش دستي، مقايسه بين حالت معمولي و 
حالت استفاده از آجر ايستا بر روي فنر انجام شد كه نتيجه آزمايش، حاكي از اين است كه در حالت استفاده از آجر 

ايستا، سريعاً ارتعاشات از بين مي رود. در صورتي كه در حالت رايج، اين ارتعاشات بسيار طوالني و شديد است. 
     همچنين، با استفاده از ميز لرزان، آزمايشي انجام شد كه ديوار ساخته شده از آجر ايستا داراي ارتعاشات كم 
دامنه بوده و سريع ميرا مي شود. در صورتي كه در روش رايج، ارتعاشات بسيار بادامنه بوده كه تا مرز تخريب پيش 

مي رود.
     نتايج آزمايش نشان مي دهد كه اين طرح، قابل استفاده در ساختمان هاي مقاوم در برابر زلزله بوده و مي تواند 

تحريكات را كاهش دهد.
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رتبه دوم هنر و معماري  
                                                                                                  

 عنوان طرح: دعاي باران - آرش كمانگير 
 طراح: حبيبه دستخوش   

 استان: بوشهر                                       
 واحدآموزشي: آموزشكده فني و حرفه اي دختران الزهراء )س( بوشهر    

 سطح: دانشجویي 

چكيده طرح:
     طراح در اين آثار، يكي از مراسم سنتي يعني “دعاي باران” و نيز يكي از اسطوره هاي ايران باستان، با عنوان 

“حماسه آرش كمان گير” را به تصوير كشيده است. 
      استفاده از عناصر سنتي، پرداختن به فولكلور و اسطوره هاي كشور، كاراكتر سازي خوب فضا و شخصيت ها، كاربرد 

خوب رنگ در ميان موضوع و استفاده از نمادهاي ايراني، از ويژگي ها و برجستگي هاي اين آثار هنري است.
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رتبه دوم هنر و معماري 
                                                                                                  

 عنوان طرح: تصویرسازي با ساعت    
 طراح: غزل فروتن 

 استان: شهر تهران                                                                 
 واحدآموزشي: هنرستان حرفه اي مهدیه منطقه )1(

 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح:
از تعميرات ساعت، آثار هنري زيبايي خلق شده است.  با قطعات ساعت و خرده ريزهاي حاصل    در اين طرح، 
استفاده صحيح و به جا از ابزار و قطعات بازيافتي و كاربرد قطعات به صورت صحيح و ايجاد تصاوير خالقانه و جديد 

در ارائه ي طرح، از نكات برجسته طرح مي باشد. 
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رتبه سوم هنر و معماري 
                                                                                                  

 عنوان طرح: نقاشي با رنگ و روغن 
 طراح: بهناز خامه چيان   

 استان: اصفهان                                    
 واحدآموزشي: دبيرستان آیت اله شيخ علي آقا نجفي كاشان  

 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي غياث الدین جمشيد كاشان 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح :
    درآثار اين طراح،  موضوع انسان معاصر و زندگي او به تصوير كشيده شده است. همه ي اين آثار با تكنيك رنگ و 
روغن، روي بوم انجام شده و پالن بندي آن براساس خالقيت طراح مي باشد. هدف اصلي طراح در اين آثار، شناخت 

تكنيك،  فضا سازي و تركيب بندي بوده است.
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رتبه سوم هنر و معماري 
                                                                                                  

 عنوان طرح: آثار گرافيكي 
 طراح:نسترن لشگري آزاد

 استان: شهر تهران                                                        
 واحدآموزشي: هنرستان حرفه اي مولوي منطقه 10

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
       در اين طرح، طراحي و تصويرسازي ضرب المثل شيرين و قديمي از ادبيات ايران )قوز باال قوز(، با رويكرد 

فضاي قديمي و توجه به پوشاک سنتي ايران زمين، مورد بررسي قرار گرفته است.
      پرداختن به يك ضرب المثل ايراني، اجراي خوب آثار، تكنيك مناسب و توجه به فرهنگ بومي و ايراني، از   

ويژگي ها و برجستگي هاي اين آثار گرافيكي است. 
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رتبه سوم هنر و معماري  
                                                                                                  

 عنوان طرح: كوچه
 طراح: شيوا كبيري 

 استان: شهر تهران                                                       
 واحدآموزشي: هنرستان كاردانش  حضرت زینب )س( منطقه )3(  

 سطح: دانش آموزي 
 

چكيده طرح :
   در اين طرح، عكس هايي از كوچه- تكنيك- سرعت پايين شاتر و انعكاس آينه گرفته شده است. ديد خوب عكاس، 
تسلط به دوربين، انتخاب خوب زوايا، شناخت خوب از نور و رنگ، تنوع موضوع و توجه به رفلكس نور و تصوير، از 

نكات برجسته اين عكس ها  مي باشد.
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رتبه سوم هنر و معماري 
                                                                                                  

 عنوان طرح: تصویرسازي 
 طراح: رضا فتوحي تكانتپه   

 استان: قم                                                              
 واحدآموزشي: دبيرستان بزرگساالن امام خميني )ره( ناحيه )3( 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح:
     در اين طرح، سعي شده است تا با استفاده از عناصر تصويري اسالمي و ايراني و نيز طراحي ساده شخصيت ها، 
يكي از مهم ترين واجبات ديني، يعني نماز، به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود. در اين طرح، عناصر تصويري 
به گونه اي كنار هم قرار گرفته اند كه لحظات عرفاني و معنوي نماز به صورتي باورپذير و در عين حال، كودكانه به 
مخاطب القاء مي شود. عدم وجود سه بعد نمايي وجود حركت و تنوع در پيكره ها، نوآوري در نوع نگرش به موضوع 

از ويژگي هاي اين داستان مي باشد.
     در تصويرسازي “كتاب دوست مهربان”، تأثير كتاب و كتابخواني بر زندگي انسان ها نشان داده شده است.  
با كنايات و اصطالحات نسل هاي پيشين آشنا        المثل ها،  نسل جديد جامعه  همچنين، در تصوير سازي ضرب 

مي شود.
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رتبه سوم هنر و معماري  
                                                                                                  

 عنوان طرح: نگه دارنده كاشي    
 طراحان: فائزه صادقي گوغري - عاطفه محمودي گوغري

 استان: كرمان                     
 واحدآموزشي: دبيرستان حليمه سعدیه سيرجان            

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
   اين طرح، به منظور ارتقاء تكنيك كاشي، كاشي كاري را به روش نوين آن عرضه مي دارد و نيز براي افرادي كه 
در كاشي كاري تخصص الزم را ندارند،  قابل استفاده خواهد بود. اين ابزار، وسيله اي ساده، اما در عين حال مفيد 
و كم هزينه است كه  از دو ستون عمودي، دو شمشه و تراز و پيچ ساخته مي شود. دو ستون دو طرف و شمشه ها 
متناسب با ارتفاع كاشي باال مي رود. با نصب اين وسيله در كنار ديوار و دو شمشه هاي آن، ديگر نيازي به گل خاک 

رس براي چسباندن تك تك كاشي ها در كنار ديوار نيست. 
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رتبه اول زبان و ادبيات فارسي 
)ادبيات منظوم( 

                                                                                                  
 عنوان طرح: مجموعه شعر“به احترام تو”

 طراح: یاسر قنبرلو
 استان: شهر تهران                                                            

 واحدآموزشي: آموزشكده فني و حرفه اي شماره )2(  شهيد شمسي پور تهران
 سطح: دانشجویي

چكيده طرح:
  فضا، لحن و زبان شعر، برای شاعر آشناست و واژه ها صيقل خورده و در خدمت پيام قرار گرفته است. وزن و 
موسيقی به بهترين شكل ممكن در خدمت محتواست و صميميت موجود در متن و بطن شعرها، پل ارتباطی خوبی 
بين شاعر و مخاطب ايجاد كرده است. مضمون پردازی های شاعر، با موفقيت همراه بوده، گنجينة واژگان او نيز غنی 
است. از ساده ترين موضوع به شعر رسيدن، هنر بزرگی است كه شاعر از پس آن برآمده  و توانسته پيام خود را به 
آسانی منتقل كند. شعرهای آيينی موجود در اين دفتر شعر، نشان بارزی از باورمندی دارد كه همين امر، بيش از 
پيش، روی مخاطب تأثير گذاشته است. در چهارپاره ها و رباعيات نيز به ايجاز موفق و بيان هنری بر می خوريم كه 

ناشی از درک و دريافت راز زبان و انديشه از سوی شاعر است.  
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رتبه اول زبان و ادبيات فارسي 
)پژوهش در ادبيات( 

        

                                                                                          
 عنوان طرح: بررسی تطبيقی محتوا و ویژگی های  زباني در گلستان سعدي و التفاصيل توللي 

 طراح: فاطمه طوبائي
 استان: فارس                                        

 واحدآموزشي: دبيرستان نمونه دولتي دكتر مسيح محيط زاده)فرهنگ( ناحيه )2( شيراز  
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اين تحقيق،  بررسی محتوا و ويژگی های زبان شناختی )شوخ طبعی( در گلستان سعدی با التفاصيل توللی 
انجام شده و قالب كلی پژوهش در چهار بخش صورت گرفته است: 1 - گونه شناسی؛  2 - جنبه ی زبانی ساختاری؛   
3 - جنبه ی محتوايی؛ 4 - منشأ آفرينش شوخ طبعی و ديدگاه روان شناسانه.     در روان شناسی، از نظريه راسكين 
در باره ی كاركردهای شوخ طبعی در سه گونه »ناسازگاری، خصومت و رهش« استفاده شده است. نمونه هايی  از 
حكايات هر دو اثر، انتخاب و در چهار بخش فوق بررسی شده اند. در پايان، با جدول های آماری، تعداد گونه ها در 

گلستان و التفاصيل در كنار تعداد و درصد انواع شگردهای زبان شناختی اين دو اثر ترسيم شده است. 
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رتبه دوم زبان و ادبيات فارسي
 )ادبيات منظوم( 

                                                                                                 
 عنوان طرح: مجموعه شعر“دوباره برمی گردم”

 طراح:كاظم حكمت 
 استان: فارس                                    

 واحد آموزشي: دبيرستان نمونه دولتي انقالب اسالمي فسا                                     
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اشعار اين شاعر، انديشه، احساس و تخيل، دوشادوش هم پيش می روند. او آگاهانه،  زبان،  واژگان و ساختار 
مناسب هر انديشه ای را به خدمت می گيرد، از پشتوانه مطالعات غنی بهره می برد، با مضامين و قالب های مختلف 
زيسته و به جهان بينی خاص خود نزديك شده است. آگاهانه در قالب های سنتی، ساختار شكنی می كند كه 

پذيرش آن جای تأمل دارد.
     او غالباً از تجربه های خود سخن می گويد. با استفاده از نظم ساختاری واژگان تالش می كند شعری تصويری 
بسازد. انديشه های فلسفی و انتقاد در اشعارش منعكس است. با وجود حزن حاكم بر اشعار، شاعر هرگز دچار يأس 
و نااميدی نشده و چه بسا كه ديگران را به اميدواری می خواند. تالش در به كارگيری واژه های امروزين از قبيل: 
»پيوست، واريز شدن، از حفظ شدن، كارتن خواب، زل زدن، سرريز شدن، تير كشيدن و...« در اشعارش مشهود 

است.
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رتبه دوم زبان و ادبيات فارسي
 )ادبيات منظوم( 

                                                                                                  
 عنوان طرح: مجموعه كوته سراي فال، فنجان و چند چيز بي ارتباط دیگر      

 طراح: نسترن شهبازي فشتمي 
 استان: فارس                                        

 واحدآموزشي: دبيرستان نمونه دولتي دكتر مسيح محيط زاده )فرهنگ( ناحيه )2( شيراز
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
   شاعر، نگاه خالقانه ای دارد و با حوزة زبان آشناست.او به راز ايجاز پی برده و با تخيل قوی و توصيف های بكر، به 
تصويرسازی های هنرمندانه ای دست زده است. تلفيق عالی ذهنيت و عينيت، نشانی از تسلط شاعر بر تكنيك های 
زبانی و انديشه های درونی و بيرونی است. در جای جای اين دفتر شعر، می توان به روشنی رد پای جنسيت شاعر 
را ديد و درک كرد؛ به طنزهای فاخر و هنری او پی برد؛ جهان بينی او را در رويكرد به رازهای زندگی در يافت؛ 
پيام های انسانی او را ديد و ستود و در نهايت، نمايش موفقيت آميزی از مثلث زبان و انديشه و هنر را به تماشا 
نشست. استفاده موفق از امكانات زبانی و بيان گويای انديشه در قالب اين زبان با چاشنی هنر ادبی، از برجستگی های 

كار شاعر است.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي
 )ادبيات كودك(

                                                                                                  
 عنوان طرح: بابام  یک پارچه آقاست!

 طراح: نيكو ناصرزاده 
 استان:خراسان رضوي          

 واحدآموزشي: مركز آموزشي فرزانگان نيشابور  
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي خيام نيشابور 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
  شاعر، با نگاه تازه از زاوية ديد كودكان، به جهان هستی و پيرامون خود نگريسته و از عهدة بيان انديشه های خود 
به خوبی بر آمده است. موضوعات شعرش كمتر تكراری هستند و اغلب بوی تازگی دارند. وي بر وزن و قافيه و موازين 
شعری تسلط دارد. در حال و هوای كودكان نفس می كشد و فكر می كند. انديشه های خداجويی و خدا شناسی بر 
اكثر اشعارش حاكم است. او مشكالت كودكان را دريافته و تالش می كند با زبان خودشان به حل آن ها بپردازد. نگاه 
طنز آميز كودكی كه پدرش سيگاری است و حس می كند وابستگی پدر به سيگار، بيشتر از دلبستگی به فرزند است، 

بسيار آموزنده و سرشار از احساس پاک كودكانه است.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي
 )ادبيات داستاني(

                                                                                                  
 عنوان طرح: كتاب فرزندان زمين

 طراح: سارا پورعماد 
 استان: خراسان رضوي     

 واحد آموزشي: دبيرستان شاهد)6( سبزوار 
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي اسرار سبزوار 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
       فرزندان زمين، يك اثر علمی- تخيلی است. نويسنده، نثر روان و پيراسته ای دارد و با تاريخ علوم نيز آشناست. 

وی با تركيب علم و تخيل می كوشد داستان علمی- تخيلی پديد آورد.
     شخصيت های داستانی، پرداخت شده و جذاب هستند. نثر نويسنده، جذبه و كشش دارد. نويسنده از علم 
فيزيك، شيمی، فضانوردی و... بهره می گيرد تا داستان و روايت داستانی اش را به پيش برد. برای خواننده جوان، 
اين شگردها جاذبه دار و آموزنده است. اين شيوه می تواند از سويي، توجه دانش آموزان را متوجه پيشرفت علم 
نموده، و از سوي ديگر، آنها را سرگرم كند. به عبارتی، نويسنده از طريق اين گونه ی ادبی توجه به علم و ادبيات 

را توأمان مدنظر دارد.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي 
)ادبيات منظوم(

                                                                                                 
 عنوان طرح: از چشم هاي آینه شاید زالل تر      

 طراح: الهه صابر
 استان: شهر تهران                                         

 واحدآموزشي: دبيرستان امام جعفر صادق)ع( منطقه )5( تهران 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح :
  اين شاعر، اشعار روان و پيراسته می سرايد و از قوه ی خيال هنرمندانه بهره می برد و تضمين را استادانه به خدمت 
می گيرد. او تالش می كند با زبانی ساده و صميمی، با مخاطبانش ارتباط برقرار كند. تصاوير بديع و زيبا می آفريند، 
تشبيهات لطيف و زالل در بافت كالمش موج می زند و هارمونی واژگان را به خوبی می شناسد. مسائل روز را می فهمد 

و با طنزی مليح، گوشه ای از آنها را به نمايش می گذارد. در مثنوی هايش انديشه های عميق تری را پيش می كشد. 
او عشق را به زيبايی به تصوير كشيده و تابلوی بديع در تاريخ ادبيات ما برجای گذاشته است.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي
 )ادبيات منظوم( 

                                                                                                  
 عنوان طرح: كتاب شعر “نيلوفر شكسته”

 طراح: امير عطاءاللهي 
 استان: شهر تهران              

 واحدآموزشي: دبيرستان غيرانتفاعي اندیشه صفا منطقه )7( 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح :
    “نيلوفر شكسته” مجموعه اشعاري در موضوعات مذهبي، آييني و واليي در قالب هاي غزل، مثنوي، قصيده و 
قطعه است كه عشق و ارادت خالصانه ي شاعر را به ساحت امامان معصوم )ع( و انقالب اسالمي و بزرگان مذهبي 
روزگار نشان مي دهد. وي درخصوص امام حسين)ع(، حضرت زهرا)س(، حضرت صاحب الزمان)عج( و امام رضا)ع( 
و ديگر بزرگان دين، احساسات پرشور خود را بيان كرده است و در منقبت و رثاي ائمه ي هدي و بزرگان دين، با 

زباني گرم، صميمي و آشنا براي مخاطبان اشعاري روان و شيوا سروده است.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي 
)ادبيات منظوم( 

                                                                                                  
 عنوان طرح: شعر مادر باران، خواهر خورشيد

 طراح: مجتبی حاذق نيكرو  
 استان:گيالن                                      

 واحد آموزشي: دبيرستان آیت اهلل الكاني ناحيه )2( رشت 
 سطح: دانش آموزي

چكيده طرح :
  مضمون اغلب اشعار اين شاعر، برگرفته از انديشه های مذهبی و واليی است. بی گمان، شعر واليی با روح و جان 
او عجين شده و جلوه گاه احساس، تعهد و انديشه او گرديده است. او سرودن در اين حوزه را رسالت خود می داند؛ 
به همين دليل، به حوزه های ديگر ادبی چندان توجهی ندارد. عالوه بر اشعاری كه برای بزرگان اهل بيت سروده، از 
ياد شهدای جنگ تحميلی و دفاع مقدس غافل نمانده و در قالب های غزل، چهار پاره، تركيب بند و رباعی، اشعاری 

نيكو و روان سروده است.
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رتبه دوم علوم اجتماعي 
)جامعه شناسي و مردم شناسي( 

                                                                                                  

 عنوان طرح: بررسي تحليلي نقاشي هاي سقانفار و ميزان تأثيرپذیري آن از فرهنگ و زندگي مردم 
 طراح: ميكایيل مقيم پور بيژني 

 استان: مازندران                                                                
 واحدآموزشي: دبيرستان علوم و معارف اسالمي صدرا بابل 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
   در اين پژوهش ميداني، طراح با توجه به جنبه هاي تاريخي، فرهنگي و موقعيت جغرافيايي مازندران، به بررسي 
تحليلي يكي از اماكن مقدسه خاص آن استان به نام “سقانفار” و نقاشي هاي آن  پرداخته است. اين مكان مقدس 
كه در سراسر استان مازندران و به ويژه در نواحي مركزي آن به عنوان مكان منتسب به حضرت عباس)ع( در مقابل 

حسينيه ها قرار دارد، از زاويه هاي مختلف زير مورد بررسي قرار گرفته است:
   ارتباط سقانفار با محيط جغرافيايي و زندگي مردم آن اقليم، ارتباط  سقانفار و نقاشي هاي آن  با اسطوره هاي 
ملي، سقانفار و مناسك و مراسم مذهبي محرم و واقعه عاشورا، بررسي تحليلي نقاشي هاي سقانفار با توجه به قصص 

قرآني، اسطوره هاي ملي و افسانه هاي محلي و بررسي جايگاه پرندگان در نقاشي هاي سقانفار.
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رتبه سوم علوم اجتماعي 
)جامعه شناسي و مردم شناسي( 

                                             

                                                     
 عنوان طرح: بررسي تطبيقي و تحليلي آیين تدفين، سوگواري ها و سنگ قبرها

 طراح: یگانه سخاوتي 
 استان: خراسان رضوي                                                            

 واحدآموزشي: دبيرستان نمونه دولتي فرهنگ ناحيه )4( مشهد
 واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي رویان ناحيه )4( مشهد 

 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
      در اين پژوهش، “مرگ، آيين تدفين، سوگواري و سنگ قبرها” با استفاده از منابع تاريخي، ادبي و اجتماعي و در 
يك پژوهش ميداني در سطح كشور، از زاويه هاي مردم شناختي، باستان شناسي، تاريخي ، اسطوره شناسي و ادبي 
مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در اين طرح، به واژه مرگ در قران كريم، اشعار شاعران، ضرب المثل ها و فرهنگ 
عامه پرداخته شد.سپس، در يك مطالعه تطبيقي و مقايسه اي، آيين تدفين، توصيف و تحليل گرديد. پرداختن به 
تفاوت شيوه هاي سوگواري در مناطق مختلف كشور و علل فرهنگي، اجتماعي و محيطي آن، از نكات قابل توجه در اين 
پژوهش است. در اين طرح، با استفاده از منابع و پژوهش ميداني، نقوش، جنس، شكل، رنگ و نمادهاي سنگ قبرها 
و قبر نوشته ها، توصيف و تحليل گرديد و رمزگشايي نقوش و نمادها از ديگر نكات برجسته اين تحقيق مي باشد. در 

پايان، با توجه به قبرهاي باستاني، راهكارهايي براي حفظ اين آثار و اشتغال زايي ارائه گرديد.
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رتبه سوم علوم اسالمي، فلسفه و 
ادیان 

                                                                                                  
 عنوان طرح: حضرت عيسي )ع( در قرآن، انجيل و تاریخ       

 طراح: محمد سعيد جواهریان   
 استان: شهر تهران                                                              

 واحدآموزشي: دبيرستان غيردولتي پيام منطقه )1(                         
 سطح: دانش آموزي 

چكيده طرح :
     در اين پژوهش، سه روايت قرآن كريم، انجيل و نقد تاريخی در مورد شخصيت حضرت عيسی)ع( در كنار هم 

مورد بررسی قرار گرفته اند.
     در اين طرح،  عالوه بر بيان تفاوت های بنيادی نگاه اسالم و مسيحيت در قبال شخصيت حضرت عيسی)ع(،  به 

برخی از شباهت های نگاه اين دو آيين، نسبت به شخصيت عيسی)ع(،  مانند معجزات ايشان اشاره شده است.
    نكته قابل توجه در اين تحقيق، انجام پژوهش به شيوه پژوهش های آكادميك است و نتيجه گيری به طور كامل 

به عهده خواننده پژوهش می باشد. 
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