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● دكتر فرج اله مهنازاده
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 معاون توسعه فناوري سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران● دكتر محمدحسين قزل اياغ
 عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين عليه السالم● دكتر حميده افقي
– عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
● دكتر فرشته حاج اسماعيلبيگي
 عضو هيات علمي پژوهشكده ليزر و اپتيك● دكتر حميدرضا عظمتي
 رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر سعيد عليايي
 معاون پژوهشي و فناوري ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر نسرين فقيه ملك مرزبان
 عضو هيأت علمي دانشگاه الزهراء سالم اهلل عليه● دكتر محمدحسين رفان
– عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
● دكتر محمدصادق طاهرطلوع دل
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● مهندس علي اصغر بيطرفان
 عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران● دكتر حسن جعفري
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● آقاي عباسعلي مظفري
 معاون مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان● دكتر علي رضا اللهياري
 -دبير نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سخن دبیر

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

به نام خداوند جان و خرد
نـوآوری ،نـگاه متفـاوت بـه پديدهها بـراي نوآفرینی ،تغییـر عادتهاي فكـري برای ارايـه راه حلهای
نویـن در مسـیر تحقـق توسـعهي پايـدار از ویژگیهـای دوران ما اسـت .عصـری کـه در آن دانش بر هر
چیزی پیشـی گرفته اسـت.
بـرای دسـتیابی به توسـعهي پايدار بسـترهای فرهنگی ،سياسـي و اقتصادی مورد توجـه قرار ميگیرند
تـا هـم اقتصـاد دانـش بنيان بـر مبنـاي فناوريهاي پيشـرفته رونق گیرد ،هـم حفاظت از محيط زيسـت
و همزيسـتي بـا طبيعـت تحقـق یابد ،هـمورای پیشـرفتهای اقتصادی ،توسـعه اجتماعي و حقـوق برابر
انسـانها عینیـت پیـدا ميکند .توسـعه پایـدار فرایندی اسـت که آینـدهای مطلوب را برای جوامع بشـری
متصـور میشـود کـه در آن شـرایط زندگـی و اسـتفاده از منابـع ،بـدون آسـیب رسـاندن بـه یکپارچگی،
زیبایـی و ثبـات نظامهـای حیاتـی ،نیازهـای انسـان را برطرف میسـازد .به بيـان ديگر توسـعهي پايدار
انسـان محـور اسـت و توسـعه انسـانی و حفـظ و ارتقـای سـرمايههاي فكـري جامعـه از اهم اهـداف آن
اسـت .مديريـت موثـر سـرمايههاي انسـاني در يـك كشـور ،موجـب ارتقـاي ظرفيـت ارزش آفرينـي و
شـناخت اسـتعدادهای ملي ميشـود.
سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران مفتخـر اسـت كـه بـا برگـزاري همه سـاله جشـنواره
جـوان خوارزمـي بـرای شناسـايي و معرفي سـرمایههای انسـاني جوان ،ايجـاد بسـترهاي حمايت معنوي
و مـادي از آنـان و ترويـج فرهنـگ پژوهش و نـوآوری نقش ماندگاری از خود در مسـیر تحقق توسـعهی
پایـدار بهجا گذاشـته اسـت.
بـه يـاري خداونـد بـزرگ ،امسـال نیـز نوزدهمين دوره ايـن رويـداد علمي بـا ارزيابـي و داوری صدها
طـرح بنيـادي ،پژوهشـي ،كاربـردي و ابتـكاري بـا موفقیـت بـه انجـام رسـید و طرحهـاي برتـر جوانان
دانـش پـژوه و فنـاور برگزیـده در مراسـمی شایسـته معرفـی و مـورد تقدیر قـرار گرفتند.
اميـد اسـت حمايـت از جوانـان ارزش آفرين ايران عزيز شـتاب گيرد و با دسـتان با كفايتشـان توسـعه
پايـدار كشـور تحقق يابد.
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علي رضا اللهياري
دبير نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

طرح های برگزیده
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رتبه اول پژوهشهاي بنيادي

گروه فناوري نانو

● پژوهشگر  :محمد بهبهاني
● عنوان طرح :شناسايي و اندازهگيري مقادير كم فلزات سنگين ،سموم و داروها در نمونه هاي
زيست محيطي به كمك روشهاي نوين استخراج
● همكار :فريبرز اميدي
● استاد راهنما :دكتر اكبر باقري
● استاد مشاور :دکتر مصطفی محمد پورامینی
● موسسههاي همكار :دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
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چكيده طرح:
مهندسان محيط زيست و صنايع غذايي براي كنترل كيفيت و مجاز بودن غلظت فلزات سنگين و سموم
در نمونههاي غذايي و محيط زيستي ،نياز به روشهاي جداسازي كارا و موثر براي استخراج اين يونها و
مواد در مقادير كم از ماتريكسهاي نمونه دارند .همچنين شركت هاي دارويي و کارشناسان علوم جنایی
براي شناسايي داروها در نمونههاي بيولوژيكي بدن همچون خون و ادرار نياز به روشهاي جداسازي
موثر دارند .در تحقيقات انجام گرفته توسط اين گروه تحقيقاتي در طي سالهاي اخير ،روش  هاي نوين
جداسازي معرفي شده است كه در آن از نانو مواد جديد همچون نانوذرات پليمر قالب مولكولي و يوني،
مواد نانو متخلخل ( ،)MOF,CMPG-1 ,MCF ,SBA15 ,MCM41 ,MCM48نانو مواد كربني
( ،)MWCMTs ،Grapheneنانوذرات مغناطيسي و كامپوزيتهاي اين مواد براي استخراج فاز جامد و
ميكرواستخراج فاز جامد پخشي براي جداسازي فلزات سنگين ،سموم و داروها از ماتريكسهاي پيچيده
بيولوژيكي ،محيط زيستي و غذايي استفاده شده است .بهعنوان مثال با استفاده از نانوذرات مغناطيسي پليمر
قالب مولكولي براي جداسازي داروي الماتروژوين ( )Lamotrigineكه يك داروي ضد افسردگي است
در نمونههاي ادرار و خون استفاده شد كه براي كنترل غلظت دارو در بدن ميتوان از اين روش استفاده
كرد .همچنين توانستيم از اين نانو مواد براي ساخت نانوسنسورهاي موثر براي جداسازي گزينش پذير و
شناسايي الكتروشيميايي نمونههاي ياد شده در ماتريكسهاي پيچيده استفاده كنيم .مهم ترين قسمت
پژوهشهاي اين گروه تحقيقاتي با استفاده از اين نانو مواد ،معرفي روشهايي ميباشد كه بدون نياز به
هيچگونه دستگاه پيشرفتهاي و با چشم غير مسلح افراد را مجهز به شناسايي نيمه كمي نمونهها ميكند.
با استفاده از نانوذرات پليمر قالب يوني ماده اي طراحي شده كه به صورت گزينش پذير يون اورانيل را از
محيط جداسازي كرده و با تغيير رنگ واضح ايجاد شده در ساختار پليمر روشي تدوين شده است كه در
محل و بدون نياز به هيچ گونه دستگاه پيشرفته اي با چشم غير مسلح آلودگي احتمالي به يون اورانيل را
در كمترين زمان ممكن تشخيص دهد.

رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي
گروه عمران

● پژوهشگر  :وحیدرضا مهدوي داهويي
● عنوان طرح :معرفي كاربردهاي الگوريتم بهينه يابي برخورد اجسام
● استاد راهنما :دکتر علی کاوه
● موسسه همكار :دانشگاه علم و صنعت ایران

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران

چكيده طرح:
امـروزه بدليـل محدوديـت در منابع ،زمـان و هزينـه در کاربردهاي واقعي ،مهندسـين بدنبـال ارائه طرحي
اقتصـادي و ممکـن در مـدت زمانـي مشـخص ميباشـند .بنابرايـن ،در سـالهاي اخيـر به مقولـه بهينهيابي
در زمينـه مهندسـي توجـه خاصـي شـده اسـت .بـا توجه بـه اهميت ايـن موضـوع ،در ايـن طرح بـه معرفي
يـک الگوريتـم بهينهيابـي فراکاوشـي جديـد بـا الهـام از فرمولبندي برخـورد بين اجسـام ،به نـام بهينهيابي
برخـورد اجسـام( ،)Colliding Bodies Optimizationبـراي اوليـن بار پرداخته شـده اسـت .در سـالهاي
اخيـر الگوريتمهـاي بهينهيابـي فراکاوشـي فراوانـي معرفـي و کاربردهـاي آنهـا در زمينههـاي مختلـف ارائه
شـده اسـت .اين الگوريتمها داراي دو فاز مجزا هسـتند :جسـتجوي کلي و جسـتجوي محلي ،که هدف آنها
متعـادل کـردن ايـن دو فـاز اسـت .همچنيـن الگوريتمهـاي فراکاوشـي داراي پارامترهاي داخلي هسـتند که
کارايـي آنهـا خيلـي به مقدار اين پارامترها بسـتگي دارد .بنابراين در اين طرح سـعي شـده اسـت بـا ارائه يک
الگوريتم فراکاوشـي که در فرمول بندي آن از هيچ پارامتر داخلي اسـتفاده نشـده باشـد ،و با حفظ تعادل بين
فازهـاي جسـتجوي محلـي و کلـي ،درخـور توجـه و رقابتي باشـد .قابليتهاي ايـن الگوريتم در حل مسـائل
آزمايشـي مقيد سـازهاي و ديگر مسائل بهينهسـازي در زمينه مهندسي عمران نشـان داده شده است .از جمله
مسـائل سـازهاي مـورد مطالعه در ايـن طرح ،مي توان بـه طراحي بهينه انواع خرپاها ،اسـکلتهاي سـازهاي،
سـاختمانهاي صنعتـي و سـدهاي قوسـي اشـاره کـرد .همچنين به کاربـرد ايـن الگوريتم در ديگـر زمينهها
ماننـد افـراز مدلهاي المان محدود ،اصالح شـتاب نگاشـتها و تشـخيص خرابي سـازهها نيز پرداخته شـده
اسـت .مزايـاي ايـن الگوريتـم برخورد اجسـام
عدم نيـاز به تنظيم کـردن پارامترهـای داخلی
و اسـتفاده از فرمولبندي سـاده ،ميباشـند.
ايـن الگوريتـم بـا توجـه بـه ماهييـت
الگوريتمهـاي فراکاوشـي در زمينههـاي
مهندسـي نیز کاربـرد دارد و همچنين کاربردها
و مثالهـاي عـددي و واقعـي آن در زمينـه
مهندسـي سـازه و زلزله نشـان داده شده است.
تمايل پژوهشـگران به اسـتفاده از اين الگوريتم
و اسـتناد به مقـاالت مرتبط به آن نشـاندهنده
کارا بـودن و موثـر بـودن آن اسـت.
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رتبه سوم پژوهشهاي بنيادي
گروه علوم پايه

● پژوهشگر  :ايمان ستايش
● عنوان طرح :هندسه شمارشي و فضاهاي پرمايشي خمها

چكيده طرح:
فضــاي پرمايشــي خمهــا پــس از مقالــه دليــن و مامفــورد در ســال  1969در مرکــز مطالعــات شــاخه
هندســه جبــري قــرار گرفــت .مطالعــه ايــن فضــا و هندســه آن ميتوانــد بــه درک بهتــري از هندســه
خم هــاي جبــري بيانجامــد .در طــي چنــد دهــه اخيــر مقــاالت متعــددي در ايــن زمينــه نــگارش شــده
انــد کــه بــه عنــوان مثــال مــي تــوان بــه کارهــاي کانســويچ ،اوکونکــف و خانــم دکتــر ميرزاخانــي
اشــاره کــرد .هــر ســه نفــر در مقــاالت خــود بــه هندســه فضــاي پرمايشــي خمهــا و انتگرالهــاي
روي آن پرداختهانــد کــه بــه خاطــر ايــن تحقيقــات ،در نهايــت هــر کــدام موفــق بــه دريافــت جايــزه
فيلــدز شــدهاند.
در ايــن طــرح هــدف مطالعــه حلقــه کوهومولــوژي فضــاي پرمايشــي خــم هــا اســت .به طــور خاص
تــر زيــر حلقــه کاپــاي فضــاي پرمايشــي و انتگــرال اعضــاي ايــن حلقــه بــر روي زيــر واريته هــاي
فضــاي پرمايشــي بررســي مي  شــوند .در مقاالتــي کــه تــا کنــون از ايــن طــرح اســتخراج شــده اند،
نشــان داده شــده کــه در گونــاي حداکثــر  2کالسهــاي کاپــا بــا محاســبه انتگرال هــاي متناظرشــان
کامــا قابــل شناســايياند .تعميــم ايــن قضيــه بــه گونههــاي باالتــر و هــم چنيــن مطالعــه حلقــه
ضربــي ايــن کالس در حــال حاضــر در حــال بررســي اســت.
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رتبه سوم پژوهشهاي بنيادي

گروه فناوريهاي شيميايي

● پژوهشگر  :فاطمه مهندس
● عنوان طرح :سنتز و شناسايي انواع نانو ساختارهای اکسیدي و سراميكي
● استاد راهنما :دکتر عبدالرضا سيمچي -دکتر مسعود صلواتی نیاسری
● موسسههاي همكار :دانشگاه کاشان-دانشگاه صنعتی شریف

چكيده طرح:
ترکیبـات اکسـیدی و سـرامیکی فلـزات در ابعـاد نانومتـری اعـم از صفر بعـدی ،یک بعـدی ،دوبعدی
و سـه بعـدی در مقایسـه بـا حالـت تـودهای خـود بـه دلیـل افزایـش نسـبت سـطح بـه حجـم دارای
خـواص ویـژهای هسـتند .امـروزه اسـتفاده از چنیـن نانوسـاختارهایی در صنایـع مختلـف از جملـه حوزه
انـرژی و سـلولهای خورشـیدی ،اپتوالکترونیـک ،نیمـه هادیهـا ،کاتالیزورهـا و مصارف پزشـکی مانند
دارورسـانی ،ژن درمانـی و ترمیـم آسـیبهای دندانـی و اسـتخوانی مورد توجـه قرار گرفته اسـت .باتوجه
بـه وسـعت حـوزه ی کاربـردی نانوسـاختارهای اکسـیدی و سـرامیکی ،روشهـای شـیمیایی و فیزیکی
مختلفـی بـه منظـور کنتـرل انـدازه ذرات و مورفولـوژی ایـن ترکیبات توسـعه یافته اسـت .از میـان این
روشهـا ،روش شـیمیایی تخریـب حرارتـی پیش مادههـای آلی -فلزی موجـب تهیه نانوسـاختارهایی با
ذرات متراکـم و جـدا از هـم می شـود .از طرفـی ،اسـتفاده از عوامـل فعال سـطحی (سـورفکتانت) نیز به
جدایـش ذرات از یکدیگـر کمـک شـایانی میکنـد .در این طـرح ،ابتدا پیـش ماده هـای آلی -فلزی تهیه
و سـپس مشـخصه یابـی می شـوند .در مرحلـه بعـد ،پیـش مـاده های آلـی -فلزی طـی فرآینـد تخریب
حرارتـی در حالـت جامـد یـا در حضور حلال ،هیدروترمال /سـولوترمال ،امواج مافوق صـوت و ماکروویو
تبدیل به نانوسـاختارهای اکسـیدی و سـرامیکی میشـوند .از خواص نوری و مغناطیسـی نانوساختارهای
اکسـیدی در تصویربـرداری از سیسـتمهای بیولوژیکـی به عنـوان معـرف کنتراسـت و خـواص زیسـتی
نانوسـاختارهای سـرامیکی در کاربردهـای پزشـکی می تـوان بهره مند شـد.
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رتبه اول پژوهشهاي كاربردي

گروه مكانيك

● پژوهشگران  :مسعود عيدي عطارزاده -بنيامين كنكاشور
● عنوان طرح :طراحي و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربين گاز
● همكاران :محمدمهـدي بالزاده -اميرحسين عظيمي -مجيدآقايـاري
 سيدمحمدرضا سادات اخوي● استاد راهنما :دکتر صادق تابع جماعت
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چكيده طرح:
ي در توليد توان براي مصارف گوناگون داشته و ايران براي دستيابي به دانش و فناوري
توربين گاز نقشي حيات 
طراحي و ساخت آن سرمايهگذاري عظيمي کرده است .يکي از اجزاي اصلي توربين گاز ،محفظه احتراق آن است
طراحي محفظه احتراق نيازمند مالحظات خاص مدلسازي و آزمونهاي تجربي است .يک محفظه احتراق کارآمد
ميتواند سوخت و هوا را با نسبتي مناسب و بهطور کامل مخلوط کرده و شعلهاي پايدار ايجاد کند .عالوه بر اين،
توزيع دماي گازها درون محفظه و خروجي از آن ،ترکيب گازهاي خروجي و توزيع دماي جداره محفظه بايد در
محدوده مشخصي باشد .بهمنظور رسيدن به اين اهداف ،الزم است در فرآيند طراحي محفظه احتراق ،آزمايشهاي
تجربي و عددي مختلفي صورت پذيرد .آزمايشهاي پيش از طراحي مربوط به توليد بانک اطالعاتي الزم براي
استفاده در فرايند طراحي است .در زمان فرايند طراحي ،الزم است تا سامانههاي مختلف محفظه احتراق به دو
صورت مستقل و مونتاژ شده مورد آزمايش قرار گيرند.
به منظور ايجاد امکان آزمايش محفظه احتراق ،يک دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربين گاز طراحي و
ساخته شده است .از اين آزمونگر ميتوان بهمنظور بررسي اثر تغييرات هندسي بر روي عملکرد محفظه احتراق،
استخراج نقش ه اشتعالپذيري و پايداري ،بررسي ترکيب گازهاي خروجي ،توزيع دماي گازهاي خروجي ،دماي
گازهاي درون محفظه احتراق ،دماي جداره محفظ ه و افت فشار محفظه احتراق استفاده کرد .آزمونگر ساختهشده،
قادر به آزمايش محفظه احتراق تا حداکثر دبي هوا  800مترمکعب بر ساعت بوده و قابليت پيشگرم کردن هواي
ورودي به محفظه تا حداکثر دماي  1000کلوين را دارد .اين آزمونگر قادر به انجام آزمايش با انواع سوختهاي
مايع ،گاز طبيعي و  LPGاست .در اين آزمونگر امکان نصب يک قطاع تک انژکتوره محفظه احتراق حلقوي و
يا يک محفظه احتراق لوله اي کامل در مقطع آزمون وجود دارد .محفظه در شرايط اتمسفريک و دبي هوا و دبي
سوخت مختلف آزمايش شده است .عالوه بر اين ،يک سري کدهاي تحليلي نگاشته شده که با استفاده از آنها،
شرايط کاري محفظه احتراق پيشبيني شده و با نتايج تجربي مقايسه ميشود .يکي از نرم افزارها ،امکان محاسبه
توزيع دبي هواي ورودي را فراهم ميکند و ديگري امکان
پيش بيني دماي خروجي از محفظه احتراق در شرايط کاري
مختلف .توسعه اين نرم افزارها امکان استفاده از آنها براي
تحليل عملکرد محفظه احتراقهاي پيشرفته و صنعتي را
فراهم ميکند .تا کنون بر روي اين آزمونگر دو عدد محفظه
احتراق آزمايش شده است .يکي محفظه احتراق صنعتي و
ديگري محفظه احتراق تحقيقاتي

رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي

گروه برق و كامپيوتر

● پژوهشگر  :اسماعيل محمدی فالورجاني
● عنوان طرح :طراحي و ساخت دستگاه تشخيص پيك سيستوليك بطن چپ براي تصويربرداري
قلب به روش هستهاي
● همكار :محسن خلعتبري
● موسسه همكار :شركت دلشيد
● اساتيد مشاور :مهندس تقی شکویی نژاد -دکتر کریم محمدی -دکتر مهدی مدرسی-
مهندس محمد اشرف حکمتیان

چكيده طرح:
پزشــکي هســتهاي شــاخه اي از علــم پزشــکي اســت کــه در آن از مــواد راديــو اکتيــو بــراي
تشــخيص و درمــان بيماريهــا اســتفاده ميشــود .اســکن هســتهاي قلــب بــه معنــي تصويربــرداري
از خونرســاني ميــوکارد (عضلــه قلــب) بــه روش پزشــکي هســتهاي ميباشــد .يکــي از روشهــاي
اســکن هســتهاي قلبــي اســکن ارزيابــي عملکــرد بطنهــا مــی باشــد .در ایــن روش هــر پالــس شــامل
سيســتول و دياســتول قلــب بيمــار بــراي گامــا کمــرا ارســال تــا همزمــان بــا پالــس هــاي قلــب،
تصويربــرداري انجــام مــي شــود .ايــن عمــل توســط دســتکاه جانبــي بنــام Monitor ECG Trigger
انجــام ميشــود .هــدف از ايــن پژوهــش طراحــي و ســاخت دســتگاه مزبــور مــي باشــد .ايــن طــرح بــه
چهــار بخــش اصلــي طراحــي و ســاخت تقويــت کننــده ،ســامانه پــردازش و دينويزينــگ ،تشــخيص
پيــک و مانيتورينــگ تقســيم شــده اســت .آزمايشهــاي بالينــي دســتگاه در بیمارســتانهای مرکــز
قلــب تهــران ،صدوقی نــژاد یــزد و مرکــز پزشــکي هســتهاي رســالت تهــران طــي هشــت مــاه بــا بيــش
از پانصــد بيمــار قلبــي انجــام شــده اســت .ايــرادات ناشــي از الگوريتــم تشــخيص پيــک بهينــه گرديــد.
از ویژگیهــاي طــرح ميتــوان بــه قابلیــت پایــش عملکــرد دســتگاه از طریــق اینترنــت ،قابلیــت
تشــخیص پیــک بــرای ضربانهــای 30تــا  300در دقیقــه ،قابــل اســتفاده بــرای دســتگاه هــای
 ،Animal Spectامــکان اتصــال بــه انــواع دســتگاه هــای گامــا کمــرا بــا برندهــای مختلــف ،طراحــی
و ســاخت بــر اســاس اســتانداردهای  IEC 60601-2-27 ,IEC 60601-2 ,IEC 60601-1اشــاره كــرد.
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رتبه سوم پژوهشهاي كاربردي

گروه كشاورزي و منابع طبيعي

● پژوهشگر  :مهرداد كرمي
● عنوان طرح :دستگاه جداسازي اجزاي گل زعفران ،مبتني بر پردازش تصوير
● همكاران :محمد هادي خاكرند -فرشته مرادي -احسان عابدي
● استاد راهنما :دکتر محمد دورعلی
موسسه همكار :مرکز طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی

●

چكيده طرح:
در حــال حاضــر بيــش از نــود درصــد ( )%90تولیــد جهانــی زعفــران متعلــق بــه ايــران اســت .در
تولیــد زعفــران تقریبــا در تمامــی دنیــا فرآینــد پاکســازی گل بــه شــکل دســتی صــورت میگیــرد.
پــاک کــردن گل بــا دســت ،کاری زمانبــر و دشــوار بــوده و مشــکالت عدیــده ای را در تولیــد زعفــران
ایجــاد میکنــد .بــرای حــل ایــن معضــل نــوآوران اقدامــات گســتردهای را از ســالها پیــش صــورت
دادهانــد .لکــن در هــر یــک از طــرح هــا نواقصــی موجــود اســت کــه قابــل تجــاری ســازی نبــوده و
در مجمــوع مــورد اســتقبال کشــاورزان قــرار نگرفتــه اســت .در ایــن طــرح بــا مطالعــه گســترده بــر
روی اقدامــات صــورت گرفتــه در گذشــته ،و طراحــی انــواع آزمایشــات و پیــاده ســازی انــواع فرآیندهــا،
محصــول نهایــی ،فاقــد نواقــص موجــود در ســایر طرحهــای قبــل بــوده و امــکان فــرآوری خــودكار
گل زعفــران را در ســرعت بــاال و ابعــاد صنعتــی فراهــم آورده اســت .در ایــن طــرح گلهــای زعفــران
بــه شــکل تــوده ای توســط کاربــر وارد دســتگاه میشــوند و نیــازی بــه جداســازي و مرتــب ســازی
گلهــا نــدارد .ســپس گلهــا وارد بخــش شناســایی و بــرش شــده و بــر اســاس فنــاوری بینائــی ماشــین
شناســائی شــده و توســط ربــات کارتزیــن بــرش داده میشــود ،در نهایــت اجــزای بــرش خــورده گل
وارد بخــش جداســاز شــده و چهــار جــزء گل از یــک دیگــر جــدا میشــوند.

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه سوم طرحهاي توسعه اي

گروه كشاورزي و منابع طبيعي

● پژوهشگران  :مسعود یوسفی -انوشه كفاش
● عنوان طرح :بررسي تغييرات اقليمي بر مهره داران منتخب بومي ايران
با استفاده از مدلسازي

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران

چكيده طرح:
تغییـرات اقلیمـی يكـي از چالشهاي دانشـمندان و تهدید کننده محیط زیسـت در قرن بیسـت و یکم
معرفـی شـده اسـت .تغییـرات اقلیمـی میتواند سـبب کاهش و از دسـت رفتـن ذخایر زیسـتی و ژنتیکی
هـر کشـور شـود .پیش بینـی میشـود بـه خاطـر تغییـرات اقلیمـی گونه هـای بسـیاری طـی دهه هـای
آینـده به طـور محلـی منقـرض شـده و کارکـرد بسـیاری از اکوسیسـتم ها دچـار اختلال شـود .در ایـن
پژوهـش اثـرات تغییـرات اقلیمـی آینـده بـر روی گونه هـای بومی ایـران با اسـتفاده از سـامانه اطالعات
جغرافیایـی و روشهـای مدلسـازی توزیـع گونه هـا مـورد ارزیابی قرار گرفته اسـت .به دلیل اسـتفاده از
گروه هـای تاکسـونومیکی متنـوع چـون پسـتانداران ،خزندگان ،پرندگان و دوزیسـتان نتایـج این پژوهش
درک کاملـی از نحـوه تاثیر پذیـری ذخایـر زیسـتی ایـران از تغییرات اقلیمـی آینده به دسـت می دهد .در
ایـن مطالعـه همچنین سـعی شـده گونه هـای اندمیک و بومی و در خطـر تهدید ایران در اولویت بررسـی
قـرار گیـرد .نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش نشـان داد تحـت تاثیـر تغییـرات اقلیمـی آینـده بسـیاری از
گونه هـای زیسـتگاه های خـود را از دسـت خواهنـد داد و ایـن امر خطر انقـراض آنهـا را افزایش خواهد
داد .همچنیـن کارایـی مناطـق حفاظـت شـده کشـور (در دو بعـد زمانـی و مکانـی) در حفاظـت از ذخایر
زیسـتی ،تحـت تاثیـر تغییرات اقلیمی آینده بررسـی شـده اسـت .نتایج حاصـل نشـان داد کارایی مناطق
حفاظـت شـده کشـور در حفاظـت از گونه هـای مورد بررسـی تحت تاثیر تغییـرات اقلیمـی آینده کاهش
خواهـد یافـت .در نهایـت اثـرات کاهـش زیسـتگاه های مطلـوب بـر روی انـدازه جمعیتهـا و ذخایـر
ژنتیکـی هـر گونـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت و راهکارهای بـرای حفاظـت از گونه هـا در برابـر تغییرات
اقلیمـی ارائـه شـده اسـت .نتایج ایـن پژوهش
راهنمایی بـرای مدیـران و تصمیم گیران برای
حفاظـت از تنـوع زیسـتی کشـور تحـت تاثیـر
اثـرات زیان بـار گرمایـش جهانی خواهـد بود.
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رتبه سوم طرحهاي توسعه اي

گروه مكانيك

● پژوهشگران :نويد راستخديو -سيد حسين هاشمي پور
● عنوان طرح :سامانه يکپارچه کنترل تجهيزات و مديريت انرژي و االيندهها
● موسسه همكار :شرکت پردازشگران مکاترونیک پارسه انرژی

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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چكيده طرح:
در ايــن طــرح ســامانه هوشمندســازی پیشــرفته بــر اســاس مهندســی ارزش طراحی شــده اســت .این
ســامانه بــه عنــوان یــک ســامانه کنتــرل یکپارچــه در صنایــع ســاختمانی ،غذایــی ،دارویــی ،شــیمیایي،
پتروشــیمی ،بـهکار گرفتـه ميشــود .بــا هــدف کاهــش مصــرف انــرژی ،کاهــش آالینده هــای زیســت
محیطــی ،کاهــش مصــرف منابــع ،افزایــش رفــاه و ایمنــی طراحــی گردیــده اســت.
از مزایــای ایــن ســامانه وجــود ســطح پیشبینــی و یادگیــری میباشــد ،بــه طــوری کــه قــادر
اســت بــا اســتفاده از قوانیــن فیزیــک و دانــش ریاضیــات و آمــار ،پیشــامدهای بعــدی را پیشبینــی و
بــا ذخیــره اطالعــات بــر اســاس دانــش شــروع بــه یادگیــری نمایــد.
طراحــی بــر اصــول نظریــه سیســتمها ،تکیــه بــر شــرط تعامــل زیــر سیســتمها و نظریــه همافزایــی
در ایــن ســامانه ســبب ایجــاد یکپارچگــی کنترلــی گردیــده اســت ،و در مواقعــی کــه زمــان بیــن دو
بازخــورد ،طوالنــی میشــود و سیســتم وارد یــک مرحلــه عــدم اطمینــان مــی گــردد ،پیشــبیهای
صــورت گرفتــه و اســتفاده از تجربیــات ثبــت شــده در ایــن ســامانه راهگشــای تصمیمگیــری خواهــد
بــود.
ایــن ســامانه قــادر بــه پیشبینــی خرابیهــا ،تحلیــل خطــر و بــازده در تجهیــزات و ماشــیناالت
میباشــد .آگاهــی از خرابیهــای احتمالــی و ارائــه گــزارش از وجــود ایــن نــوع خرابیهــا میتوانــد
موجــب پایــداری ســامانههای تحــت کنتــرل گــردد.
از دیگــر مزایــای ایــن ســامانه جایگزینــی روشهــای ریاضی
در شــرایط عــدم وجــود سنســور میباشــد .ایــن شــرایط بازتــاب
کننــده رجحــان و نقطــه مطلوبیــت موجــودات زنــده ،مخصوصــا
انســان میباشــد

رتبه سوم نوآوري

گروه علوم پايه

● پژوهشگر  :محدثه دروديان
● عنوان طرح :معرفي روشي در توليد الكترودهاي انعطاف پذير با ويژگي ابر خازني
● استاد راهنما :دکتر علی پورجوادی
● موسسههاي همكار :دانشگاه صنعتي شريف

چكيده طرح:
ابـر خازن هـا ،نوعـي منبـع تغذيـه الکتريکي بـوده که در انـواع صنايع اتومبيـل ،منبع تغذيه ،پشـتيبان
ذخيـره انـرژي و  ...بـه دليـل ظرفيت ويژه باال ،زمان شـارژ کوتـاه و چرخه عمر طوالني بـه کار مي روند.
امـروزه ،ابرخازن هـاي انعطـاف پذيـر توجـه زيـادي را در مجامـع علمـي بـه عنـوان سـامانه هاي جديـد
تبديـل و ذخيـره انـرژي به خـود جلب کرده اسـت ،به ويژه اينکـه در تجارت ادوات الکترونيکي پوششـي
يـا انعطـاف پذيـر مـورد کاربـرد هسـتند .در بسـياري از مطالعـات انجـام شـده در توليـد کامپوزيتهـاي
گرافيتـي تهيـه شـده در ابرخازنهـا از ايجـاد مشـکالتي در رسـانايي الکتـرود در اثـر خـم کـردن يا کم
بـودن ظرفيـت نسـبت بـه مـاده اوليـه مصـرف شـده و يـا روش توليـد گـران قيمت بحث شـده اسـت.
بنابرايـن همچنـان توليـد يـک الکتـرود سـه بعـدي انعطاف پذير بـا ظرفيت ويژه باال و به روشـي آسـان
و قابـل توليـد انبـوه يک چالش محسـوب ميشـود.
در ايــن طــرح ،روشــي جديــد و بســيار آســان بــراي توليــد کامپوزيــت ســه بعــدي از گرافــن
متخلخــل بــه همــراه فيبرهــاي اصــاح شــده بــا پلــي آنيليــن توســعه داده شــده اســت .گرافــن
متخلخــل بــه روش رســوبگزاري فــاز بخــار ( )CVDتهيــه شــده و بــر روي پارچــه تجــاري کربنــي
نيــز بــه روش الکتروشــيميايي پلــي آنيليــن نشــانده شــده اســت .يــک الکتــرود انعطــاف پذيــر ابتــدا از
طريــق مخلــوط کــردن ايــن مــواد در حــال آلــي و ســپس افــزودن مقــدار بســيار کمــي از محلــول
پلــي وينيــل الــکل به عنــوان مــاده چســباننده اجــزاي کربنــي ،توليــد ميشــود.

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه سوم نوآوري

گروه عمران

● پژوهشگران :نگين حقيقت -آرمان منتظريان
● عنوان طرح :اندازه گيري خزش بتن به كمك تصويربرداري
● استاد راهنما :دکتر محمود نیلی
● موسس ه همكار :دانشگاه بوعلی سینا همدان

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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چكيده طرح:
در مصالـح االستوپالسـتيک از جملـه بتـن کـه داراي ريـز سـاختار پيچيـده اسـت تخميـن کرنشهاي
تحـت بـار کـه در طـول زمان رخ ميدهد بسـيار مشـکل اسـت .وجـود ترکهاي ريـز در اليههـاي مرزي
در بتـن و همچنيـن حفـرات ژلـي موجود در خمير سـيمان باعث بـروز پيچيدگي در رفتـار تنش کرنش بتن
گرديده اسـت .در اين راسـتا لزوم طراحي و سـاخت دسـتگاه اندازهگيري خزش ضروري اسـت ،دسـتگاهي
کـه بتـوان بـه کمک آن در شـرايط محيطـي و عمـلآوري مختلف به راحتي کرنش خزشـي بتـن را به دو
روش مختلـف اندازهگيـري کـرد .طراحـي دسـتگاه بـه صورتي اسـت که همزمـان به کمک يـک دوربين
سـاده ديجيتالـي تصويربـرداري از تغييـر شـکل نمونـه نيز صورت گرفتـه تا اطمينـان از دادهها نيـز ارزيابي
گـردد .ايـن طـرح با قابليـت دمونتاژ کـردن ،قابل حمل بـودن ،بارگـذاري و باربرداري به صـورت مرحلهاي
چنديـن قـاب بـه کمک يک سيسـتم بارگـذاري ،همچنيـن ابعاد مناسـب امـکان قرارگيري در هر شـرايط
محيطـي را فراهـم نمودهاسـت .در طراحي دسـتگاه ايـن قابليت وجـود دارد که با نصب دوربيـن در یکی از
وجـوه بتـن بتـوان بـه کمک سـاده تريـن دوربين ديجيتـال کرنش هـاي خزشـي را اندازهگيـري گرفت .با
وجـود ايـن امـکان تنهـا با تصوير بـرداري از وجـه های نمونـه بتنی تغيير شـکلهاي دراز مـدت تحت بار
مـداوم و تغييـر شـکلهاي جمعشـدگي بـدون نیـاز به ابـزار دقیق در حـد میکرومتـر اندازهگيري ميشـود.
بـا ايـن روش علاوه بـر کـم هزينـه شـدن روش اندازهگيـري
کرنـش خزشـي و جمعشـدگي ،ميتـوان بـا کمـک پـردازش
تصاويـر کرنـش فازهـاي مختلـف بتـن را بـه طـور مجـزا اندازه
گرفـت ،کـه اين امکان در سـاير روشهـاي اندازهگيـري کرنش
خزشـي وجـود ندارد .تصاویر پردازش شـده سـطح بتن اطالعات
دیگـری نیـز به کاربـر خواهنـد داد .به طور مثال میزان سـطحی
کـه هـر یـک از فازها (خمیر و سـنگدانه و حفرات) از سـطح کل
بتـن بـه خـود اختصـاص داده انـد کـه در نتیجه آن می تـوان به
صـورت بصـری تاثیر حجم زیـاد خمیر و سـنگدانه و خلل و فرج
را بـر رفتـار خزشـی و جمع شـدگی دیـد .در ایـن روش می توان
شـکل گیری و رشـد ترک و مسـیر عبور ترک در سـطح داخلی
و بیرونـی بتـن را پایش کرد.

حمايتهاي مادي و معنوي

از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران

يكـي از مهمتريـن انگيزههـاي شـركت در مسـابقات و رقابتهـا در هر شـكلي اعم از علمـي ،فرهنگي،
ورزشـي و يـا اجتماعـي كسـب امتيـاز ،پـاداش و بهرهمنـدي از امكانـات بيشـتر و باالتـر اسـت و همـواره
پاداشهـاي بزرگتـر سـطح رقابـت و تعداد مشـتاقان بـه حضور در مسـابقه ،انگيزه تلاش و ارايـه بهتر را
قويتـر مينمايـد .ايـن پاداشهـا ميتواند شـامل كسـب اعتبـار و افتخـار ،تاميـن نيازهاي مالـي ،دريافت
حمايت شـغلي ،تحصيلـي ،تجاري و  ....باشـد.
مايـه خوشـوقتي اسـت كه جشـنواره جـوان خوارزمـي به عنـوان حركتي جريانسـاز در اشـاعه فرهنگ
پژوهـش و نـوآوري ،توسـعه كارآفريني دانش بنيان در بين دانشـجويان ،فناوران و دانـش آموزان حضوري
موثر و كارآمد داشـته اسـت و دبيرخانه جشـنواره در تحقق هدف شناسـايي و معرفي طرحهاي برتر بسـيار
موفق بوده اسـت.
ليكـن بـراي اينكـه ايـن اسـتعدادهاي برتـر رشـد يابنـد و در محيطي متناسـب بـا قابليتهـاي فني و
علمـي خـود بالنـده شـوند ميبايسـت فعاليتهـا ،قوانيـن و راهكارهـاي منسـجم و رنجيـرهواري در ديگر
نهادهـا و سـازمانهاي مرتبـط شـكل گيرنـد تـا چتر حمايت مـادي و معنـوي كاملـي بوجود آيـد .در اين
راسـتا دبيرخانـه جشـنواره ،اسـامي و مشـخصات برگزيـدگان را بـه بنياد ملي نخبگان ،سـازمان سـنجش،
برخـي صندوقهـاي حمايتـي ،مراكـز رشـد و پاركهـاي فنـاوري ،برخـي سـازمانهاي علمـي و صنعتـي
حامـي جشـنواره و  .....معرفـي مينمايـد تـا مطابـق بـا مقـررات خـود امـكان بهرهمنـدي از تسـهيالت و
حمايتهـاي مـادي و معنـوي را بـراي برگزيـدگان فراهـم نمايند.
آنچه كه دبيرخانه براي تشويق و حمايت از برگزيده امكان انجام آن را دارد عبارت است از:
● اهـداي لـوح تقدير ،تنديس جشـنواره و جايزه نقدي از سـوي سـازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران.
● صـدور گواهينامـه كسـب رتبـه در جشـنواره جـوان خوارزمي براي مجـري و همكاران طـرح با تعيين
درصد مشـاركت.
● معرفـي برگزيـدگان بـه سـازمان سـنجش آموزش كشـور براي اسـتفاده واجديـن شـرايط از امكانات
آييننامـه تسـهيالت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه دورههاي تحصيلـي باالتر.
● معرفـي برگزيـدگان بـه بنيـاد ملـي نخبـگان بـراي اسـتفاده از تسـهيالتي كـه بر اسـاس آييـن نامه
پشـتيباني و حمايت نخبگان و اسـتعدادهاي برتر به برگزيدگان جشـنوارههاي معتبر كشـور ارايه مينمايد.
● معرفـي برگزيـدگان هـر دوره به حاميان جشـنواره بـراي بهرهمنـدي از پاداشهايي كه نسـبت به آن
متعهد شـدهاند.
● معرفـي برگزيـدگان بـه برخـي برنامههـاي علمـي ،خبـري يـا گزارشـي صـدا و سـيما بـراي معرفي
گسـتردهتر طـرح بـه مخاطبيـن.
● افزايش راهكارهاي تعامل و همكاري با صندوقهاي حمايتي و بنگاههاي اقتصادي.
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سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
باتوجـه بـه مأموريـت و وظايـف محوله به وزارت علـوم ،تحقيقات و ف ّناوري در قوانين برنامه پنج سـاله توسـعه
اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي جمهوري اسلامي ايران و اليحه قانونـي تجديد سـاختار وزارت علوم ،تحقيقات
و ف ّنـاوري و نگـرش نظاممنـد ايـن اليحه براي انسـجام بخشـيدن به امور اجرايـي و سياسـتگذاري نظام علمي
و ف ّناوري كشـور در سـطح سـازماني ،سـازمان پژوهش هـاي علمي و صنعتي ايـران به عنوان نهـاد حمايتي براي
عملياتـي كـردن سياسـت ها و برنامه هـا در زمينه ايجاد ف ّناوري در سـطح ملي انتخـاب گرديد.
اهداف
● هـدف اصلـي سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتي ايران حمايـت از ايجاد ف ّناوري در سـطح ملي اسـت.
بـراي ايـن منظـور ميكوشـد تا از طريـق اعمال حمايتهـا و ارائه تسـهيالت (علمـي ،فني ،حقوقـي و فرهنگي)
و فراهـم آوردن ترتيبـات الزم بـراي تعامـل بهـرهور و مؤثـر عرضـه و تقاضاي ف ّنـاوري زمينههاي رشـد خالقيت
و نـوآوري ،بـه كارگيـري نتايـج تحقيقـات و تجـاري كـردن ف ّناوريهـاي حاصـل از تحقيـق و توسـعه را در يك
فضـاي رقابتـي فراهم آورد.
وظايف
● حمايت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينه هاي به كارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
● حمايت از مستند سازي ،جذب ،بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد ف ّناوري؛
● حمايت از مخترعين ،مبتكرين ،محققين كارآفرين ،مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت آنها براي
تحقق اولويتهاي ايجاد ف ّناوري؛
● ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالع رساني بين عرضه كنندگان و متقاضيان ايجاد ف ّناوري و ف ّناوريهاي
ايجاد شده؛
● ايجاد زمينههاي الزم براي ارائه ف ّناوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و
جشنوارهها ،از جمله جشنوارههاي خوارزمي و انتشار اطالعات مربوط؛
● ايجـاد زمينـههاي مناسب به منظور توسعه منابع انساني در عرصههاي مختلف ايجاد ف ّناوري؛
● گسترش همكاري در روابط علمي" فني با سازمانها و مراكز پژوهشي" ف ّناوري در سطح ملي ،منطقهاي و
بينالمللي؛
● اتخاذ تدابير مناسب براي حمايت از تضمين مالكيت فكري و افزايش قدرت خطر پذيري مشاركت كنندگان
در برنامههاي ايجاد ف ّناوري.
هفت پژوهشكد ه سازمان عبارتند از :پژوهشكده برق و فناوري اطالعات ،زيست فناوري ،فناوريهاي شيميايي،
كشاورزي ،مكانيك ،مطالعات و فناوريهاي نوين ،مواد پيشرفته و انرژيهاي نو.
فعاليتهاي سازمان از طريق سه معاونت ساماندهي ميگردد :
معاونت توسعه فناوري
معاونت تجاري سازي ،ارتباط با صنعت و كارآفريني
معاونت پشتيباني و منابع انساني
دفاتـر و مراكـز سـازمان آن عبارتنـد از  :دبيرخانـه جشـنوارههاي خوارزمـي ،دفتـر مالكيـت فكـري ،كتابخانـه
و مركـز اسـناد ،مركـز رشـد واحدهـاي فنـاور ،دفتـر مركـزي تجـاري سـازي فنـاوري ،دفتـر توسـعه كارآفريني
دانشـگاهها ،دفتـر مركـزي ارتبـاط بـا دانشـگاهها و صنعـت ،مركز منطقـهاي نمكزدايـي و محيط زيسـت ،مركز
منطقـهاي ميكروارگانيسـمهاي صنعتـي ،مركـز طراحي ،سـاخت و ارزيابي ماشـينهاي كشـاورزي ،دفتـر فناوري
اطالعـات دفتـر برنامهريـزي نظـارت و ارزيابـي ،دفتـر همكاريهـاي بيـن الملـل و سـازمانهاي تخصصي
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ســـازمان پژوهشهـــاي علمـــي و صنعتـــي ايـــران همـــه ســـاله در مســـير تحقـــق ماموريتهـــا و
تقوي ــت فرهن ــگ پژوه ــش و ن ــوآوري ،جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــي را ب ــا ه ــدف شناس ــايي ،معرف ــي
و تقديـــر از نـــوآوران و فنـــاوران جـــوان كشـــور در زمينههـــاي مختلـــف علـــم و فنـــاوري برگـــزار
مينمايـــد.
خ ــداي را س ــپاس ك ــه توفي ــق يافتي ــم ب ــراي نوزدهمي ــن س ــال پياپ ــي ،اي ــن رقاب ــت علم ــي اث ــر
بخ ــش را ب ــا ب ــه كارگي ــري تجربي ــات س ــالهاي گذش ــته ،دقي ــق و كارآم ــد ،برنامهري ــزي و اج ــرا
نمائي ــم .
فراخـــوان ايـــن دوره از جشـــنواره در اســـفندماه ،از طريـــق وبـــگاه جشـــنواره و ســـاير مســـيرهاي
اطالعرســـاني آغـــاز گرديـــد و ثبـــت نـــام متقاضيـــان در پايـــان مـــرداد مـــاه خاتمـــه يافـــت .طـــرح
ه ــاي اراي ــه ش ــده ب ــر حس ــب موض ــوع ،از طري ــق س ــامانه الكترونيك ــي ب ــراي ارزياب ــي ب ــه ش ــانزده
گـــروه تخصصـــي ارســـال گرديـــد .كارشناســـان عضـــو گروههـــاي تخصصـــي طرحهـــا را بـــر
اســـاس ماهيـــت و شـــاخصهاي تعريـــف شـــده ارزيابـــي نمـــوده و طرحهـــاي برتـــر بـــه هيـــأت
داوران جشـــنواره جـــوان پيشـــنهاد گرديـــد.
پ ــس از فراخ ــوان ،در بخ ــش دانشپژوه ــان و فن ــاوران شش ــصد و هفت ــاد و دو ط ــرح در س ــامانه
جش ــنواره ثب ــت گردي ــد ك ــه ب ــا نظ ــارت و بررس ــي اولي ــه دبيرخان ــه و ح ــذف م ــوارد غي ــر مرتب ــط
يـــا ناقـــص ،ســـيصد و هشـــتاد و ســـه طـــرح بـــراي ارزيابـــي بـــه گروههـــاي تخصصـــي
ارســـال شـــد .نتيجـــه ايـــن فعاليـــت چنـــد ماهـــه در شـــانزده گـــروه تخصصـــي ،پيشـــنهاد بيســـت و
شـــش طـــرح از ســـوي گروههـــاي تخصصـــي بـــه هيـــات داوران جشـــنواره بـــود.
هيـــات داوران كـــه باالتريـــن ركـــن علمـــي و تخصصـــي جشـــنواره اســـت پـــس از جلســـههاي
متعـــدد و دفـــاع گروههـــاي تخصصـــي از طرحهـــاي پيشـــنهادي ،تعـــداد يـــازده طـــرح را بـــه
عن ــوان برگزي ــده بخ ــش دانشپژوه ــان و فن ــاوران نوزدهمي ــن جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــي انتخ ــاب
نمودن ــد.
در خاتمـــه اميدواريـــم كـــه شناســـايي و معرفـــي جوانـــان پژوهشـــگر و نـــوآور كشـــورمان در
عرص ــه مل ــي ،گام مؤث ــري در تروي ــج عل ــم و فن ــاوري و ام ــر پژوه ــش باش ــد .دبيرخان ــه جش ــنواره
جـــوان خوارزمـــي از تمامـــي پژوهشـــگران و جوانـــان صاحـــب انديشـــه كـــه بـــا ارايـــه طـــرح خـــود،
اي ــن جش ــنواره را در ني ــل ب ــه اه ــداف متعال ــي خ ــود ،همراه ــي نم ــوده و همچني ــن از هي ــأت داوران،
گروههـــاي تخصصـــي ،كميتـــه اجرايـــي ،مديريتهـــاي مختلـــف ســـازمان و تمامـــي همكارانـــي
ك ــه در فرآين ــد بررس ــي طرحه ــا مش ــاركت فعاالن ــه داش ــته و در برگ ــزاري مراس ــم تجلي ــل و تقدي ــر
از برگزي ــدگان هم ــكاري نمودن ــد ،تش ــكر و قدردان ــي نم ــوده و توفي ــق روزاف ــزون اي ــن بزرگ ــواران را
از درگاه خداونـــد منـــان مســـئلت مينمايـــد.
دبيرخانه دائمی جشنواره جوان خوارزمي

نمودار
● نمودار مقايسهاي طرحهاي نوزده دوره جشنواره جوان خوارزمي

تعداد طــرح ها

دوره های مختلف

● نمودار مقايسهاي طرحهاي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

تعداد طــرح ها

گروه های تخصصی

گزارش دبیرخانه ،نمودارها و جداول آماری
 -بخش دانش پژوهان و فناوران

گروه های تخصصی

23

جدول
● تعداد طرحهاي برگزيده نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
به تفکیک زمینه موضوعی
ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

رتبه اول

فناوري نانو

1

-

علوم پايه

-

-

1

عمران

-

1

-

1

فناوريهاي شيميايي

-

-

1

1

مكانيك

1

-

-

1
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-

1

-

1

كشاورزي و منابع طبيعي

-

-

1

1
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-

-

1

1

كشاورزي و منابع طبيعي

-

-

1

1

علوم پايه

-

-

1

1

عمران

-

-

1

1

2

2

7
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اعضاي ستاد اجرايي

نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

● فرج اله مهنازاده -معاون توسعه فناوري
● شاهرخ آهنگراني -معاون پشتيباني و منابع انساني
● عليرضا سدرپوشان -مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
● حسين قويدل  -مدير كل دفتر حراست
● زويا رحيمي -كارشناس مسئول اداره امور جشنواره ها
● آذر اورنگيان -رئيس اداره حمايت از نوآوران
● ایرج غفارزاده -مديركل امور مالي
● يداله لبافي -مديركل امور پشتيباني و رفاه
● محمد نعيمآبادي -رئيس اداره روابط عمومي
● فاطمه آورزماني -كارشناس مسئول اداره امور مسابقات علمي و فناوري
● مرتضی قاسمی -كارشناس دبيرخانه جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري
● مژده حسيني -مسئول دفتر اداره كل امور جشنوارهها
● مينا بيدار -رئيس اداره امور جشنوارهها
● نعيمه سيفوند ليقواني -كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
● ژيال معماري -كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري
● عليرضا اللهياري -دبير نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
همكاران دبيرخانه
● آقايان محمد ربيع مهرعليئي ،عليرضا واحدي ،هادي صدرائي ،محسن پناهي
با تشكر از همكاران محترم
اداره روابط عمومي ،امور پشـتيباني و رفاه ،اداره كل امور منابع انسـاني ،دفتر فناوري اطالعات و شـبكههاي
علمي كشـور ،اداره كل امور مالي و دفتر حراسـت سـازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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گروههاي تخصصي

نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

گروه تخصصي برق و كامپيوتر /مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات
رييس گروه:
● دكتر منوچهر اقبال
اعضاي گروه:
● مهندس داوود اختيارزاده
● مهندس احمد آقاجاني
● دكتر شروين اميري
● مهندس نويد باصري
● مهندس نسرين بورقاني فراهاني
● مهندس زهرا توسل پناهي
● دكتر محمدتقي خراساني
● مهندس علي عباس خسروي
● دکتر کریم رحماني
● مهندس مرضيه رضا
● دكتر سيد وهاب شجاعالديني
● دكتر مهدي صالي نادري
● مهندس زهرا عبدلي خوباني
● دكتر غالمرضا فراهاني
● دکتر محمد فيروزمند

● دكتر سعيد گرگين
● مهندس ليال مرادي
● مهندس ايرج مشك آبادي
● دکتر وحيدرضا نفيسي
● مهندس زيبا نيك آئين

گروه تخصصي مكانيك  /مكاترونيك
رييس گروه:
● دكتر فواد فرحاني بغالني
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
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●

دکتر محمدعلي اردکاني
دكتر حسنعلي ازگلي
دکتر عباس اکبرنيا
مهندس محمد حميد امامي خوانساري
مهندس آذر انوري
مهندس محمد بايرامي اردي
مهندس حميد بختياري
مهندس سهيال خوشنويسان

●

مهندس كيوان سيدي نياكي
دكتر داود كريمي علويجه
دکتر محمدمهدي ملکيان
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گروههاي تخصصي

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه تخصصي فناوريهاي شيميايي
● رييس گروه:
● دكتر محمد حسن ايكاني
اعضاي گروه:
● دکتر نسرين اروجزاده
● دكتر علي الياسي
● دكتر ذاكر بحريني
● دكتر زينالعابدين بشيري صدر
● دكتر عليرضا بصيري
● دكتر هما ترابي زاده
● دكتر حسين رحماني
● دكتر سميه رحيمي طبالونداني
● دكتر مجيد جوانمرد داخلي
● دكتر راضيه حبيب پور
● دكتر ناهيد خندان
● دكتر حسين ساالرآملي
● دكتر عليرضا سدرپوشان
● دكتر سهيال شكراهلل زاده
● مهندس حميرا شكوهي
● دكتر اسالم كاشي
● مهندس فرشته گل محمد
● دكتر انور شلماشي

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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●
●
●
●
●
●
●
●

دكتر داود صادقي فاتح
دكتر عليرضا صالحيراد
دكتر شهره صفارزاده متين
دكتر محمد عابدي
دكتر مهدي لطيفي
دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
دكتر سيد احمد مظفري
دكتر زرين نصري

گروه تخصصي عمران
رييس گروه:
● دكتر بنفشه زهرائي
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●

دکتر زهرا اكبري
دكتر كيوان آقا بيك ايگلي
دكتر عبداهلل حسيني
دكتر حسين رحامي
دكتر اميرمحمد رمضانيان پور

●
●

دكتر عباس قلندرزاده
دكتر محمدخان محمدي

گروههاي تخصصي

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروههاي تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي /محيط زيست
رييس گروه:
● دكتر سعيد ميردامادي
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

دکتر مهرداد آذين
دكتر محمدرضا بختياري
دكتر ناهيد بختياري
مهندس ساناز جعفري
دكتر خسرو حسينيپژوه
دكتر خسرو رستمي
دكتر داود زارع
مهندس فرزانه سالمي
دكتر گيتا سعادتنيا
دكتر محمد سهرابي
مهندس علي شيخي نژاد
دكتر مليحه صفوي
مهندس زهره عميدي
دكتر فرزانه عزيز محسني

●
●
●
●
●
●

دكتر عباس فرازمند
دكتر معصومه قبادنژاد
دكتر مهران كيانيراد
دكتر مهناز هاديزاده
دكتر جعفر همت
دكتر محسن واعظ

گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو  /فناوريهاي نانو
رييس گروه:
● دكتر علي كفلو
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
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●

دکتر محمد اسماعيليان
دكتر شاهرخ آهنگراني
دكتر شرمين خرازي
دكتر ولي اله دشتي زاد
دكتر مرجان رجبي
دكتر سيد محمد زهرائي
دكتر حسين سرپولكي
دكتر فرزاد شهري

●

دكتر كوروش شيرواني جوزداني
دكتر رضا غالمي پور
مهندس علياكبر متحدي
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گروههاي تخصصي

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
رييس گروه:
● دكتر محمد زندي
اعضاي گروه:
● مهندس اميرحسين احدي
● دكتر بهرام ايماني
● دكتر مريم باقري ورزنه
● مهندس رضا پناهي
● دكتر بهرام تفقدي نيا
● مهندس مهناز چوخاچيزاده مقدم
● دكتر بتول حسين پور
● دكتر علي زنوزي
● دكتر محمدرضا سنجابي
● دكتر سيدمحمد شتاب بوشهري
● دكتر شهريار صرامي
● مهندس سيدعلي قائم مقامي
● دكتر مريم عطاپور
● دكتر روزبه عباس زاده
● مهندس يداله لبافي

●
●
●
●
●
●

دكتر ميترا محمدي بازرگان
دكتر مجيد معصوميان
دكتر محمود مولي نژاد
دكتر سارا ميرزايي
مهندس احمد نوروزيان
دكتر فتانه ياري

گروههاي تخصصي هنر  /معماري و شهرسازي
رييس گروه:
● دكتر محمد مهدي عزيزي
اعضاي گروه:
ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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● دکتر بهناز امينزاده
● دكتر وحيد چوپان كاره
● دكترشاهين حيدري
● دكتر محمد خزايي
● دكتر عبدالهادي دانشپور
● دكتر صمد سامانيان
● دكتر محمد فدوي

●
●

دكتر محمدباقر قهرماني
دكترعليرضا عيني فر

گروههاي تخصصي

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه تخصصي علوم پايه
رييس گروه:
● دكتر عطااله كوهيان
اعضاي گروه:
● دكتر اكبر اسماعيلي
● دكتر سارا درباري كوزهكنان
● دكتر مجيد سليمانيدامنه
● دكتر علي شجاعي

●
●

دكتر ياسر عبدي
دكتر عطاء ملك قربانزاده

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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نهادهاي حمايت كننده

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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سخن رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان
و دانش پژوهان جوان

بخش دانش آموزی
بخش دانش پژوهان و فناوران
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به نام خداوند جان و خرد
دسـتاوردهای بشـر در طول تاریخ ،حاصل قدرت و ظرفیتی خدادادی اسـت بهنام
«خالقیـت و نـوآوری» ،کـه تمایزبخش انسـان از سـایر موجودات اسـت .تـا بدانجا
کـه در تعریـف جامـع و مانع انسـان میتـوان گفت« :انسـان ،موجودی اسـت خالق
و نـوآور ».ایـن ظرفیـت و امـکان در زمینههـا و موقعیتهایی شـکل میگیرد ،رشـد
پیـدا می کنـد ،سـرعت می یابد ،جهـت پیدا مینمایـد و گاهی دچار کاهش سـرعت و
کنـدی و رخـوت و توقف میشـود .بـه عبارت دیگـر ،زمینهها و موقعیتها ،تسـهیل
کننـده یـا مانـع و رادع تجلی و تبلـور خالقیت در عرصه نوآوری هسـتند.
بـرای ایجـاد زمینه هـای الزم و مسـاعد ،ابتـدا بایـد خالقیـت ،ویژگی هـا و شـرایط رشـد و تبلور آن
را شـناخت .سـپس در یـک رویکـرد ترکیبـی ،میـان رشـته ای ،بین نهـادی و بین سـازمانی و بـا توجه به
سـاختار فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه« ،فرهنـگ خالقیـت و نـوآوری» را ایجـاد کـرد و ترویـج نمـود و
فراگیـر سـاخت و سـپس متناسـب بـا نیازهای جامعـه به آن جهـت داد.
بنابـر توضیحـات فـوق ،خالقیت و نـوآوری منحصر به دانش و انتقـال دانش نیسـت و نیازمند فرهنگ
و بـاور و تجلـی بـاور در عمـل مشـترک اسـت .وقتی فرهنـگ و باور شـد ،فراگیـر و عام میشـود و آنگاه
که فرهنگ و باور در عمل مشترک متجلی شد ،خالقیت در نوآوری متبلور میشود.
به قول مقام معظم رهبری که "تولید علم؛ فقط انتقال علم نیست« .نوآوری و خالقیت علمی در
درجه اول اهمیت است»...که باید یک «فرهنگ» بشود .این «نواندیشی» ،فقط مخصوص اساتید نیست.
مخاطب آن ،دانشجویان و کل محیط علمی هم است .البته برای نوآوری علمی ...دو چیز الزم است :یکی
«قدرت علمی» و دیگری «جرأت علمی"».
در تحقق این بیان ارزشمند ،باید به موارد زیر توجه نمود و آنها را به کار بست:
● زمینه سازی برای گسترش «فرهنگ خالقیت و نوآوری»؛
● امکان جسارت علمی در همه عرصه ها و محیط های علمی ،آموزشی و پژوهشی؛
● حضـور همهجانبـه تمـام سـازمانها و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ،اعـم از نظـام تعلیـم و تربیـت
کشـور ،نهادهـا و مراکز و موسسـات علمی ،تحقیقاتی ،مهندسـی ،زیسـتی ،پزشـکی ،صنعتـی و تولیدی در
ایجـاد و گسـترش فرهنـگ خالقیـت و نـوآوری ،حمایت علمـی و مادی از افـراد خالق و نـوآور و تجهیز و
پشـتیبانی محیطهـا و زمینههـای خالقیـت و نـوآوری؛ ماننـد پارکهای علـم و فناوری ،پژوهشسـراهای
دانشآموزی و جشنواره جوان خوارزمی.
در پایـان وظیفـه خـود میدانـم از همه افـراد و سـازمانها ،مراکز علمی و آموزشـی و پژوهشـی که در
برگـزاری باشـکوه نوزدهمیـن جشـنواره جـوان خوارزمـی نقش داشـتند و سـهیم بودند ،صمیمانه تشـکر و
قدردانـی نمایـم و انشـاهلل با حضور سـبز همـگان ،نوزدهمين جشـنواره جـوان خوارزمی را نقطـه عطفی در
مسـیر فراگیرنمـودن «فرهنـگ خالقیت و نـوآوری» در میهن عزیز اسلامی خویش سـازیم.
فاطمه مهاجرانی
رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان

طـــرح هـای بـرگــزیده
بخش دانش آموزی
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رتبه اول

كشاورزي و منابع طبيعي
● عنوان طرح :دستگاه خودكار برداشت خرفه
● طراحان :ابوالقاسم انصاري نسب و اميرحسين فيروزي
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتي آيت اهلل خامنه اي و هنرستان دولتي
شهيد حيدر عسگرپور رابر
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي امام صادق(ع) رابر
● دبير راهنما :كرامت برموز

چكيده:
خرفـه از جملـه گیاهـان دارویی اسـت کـه در درمان بسـیاری از بیماری هـا از جمله دسـتگاه گوارش،
تصفیـه خـون و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد .معضل بـزرگ تهیه خرفه ،برداشـت ایـن محصول
می باشـد .به گونه ای که در روش سـنتی ،دسـته گیاه را روی یک دسـت قرار داده و با دسـت دیگر ،سـر
گیـاه را لـه نمـوده و بـا یک تـکان ،دانهها را جـدا میکردند .بـه دلیل اینکـه این نوع برداشـت محصول،
وقت گیـر و باعـث هدر رفتن محصول می شـود ،دسـتگاه خودكار برداشـت خرفه طراحي و سـاخته شـده
اسـت .یک قسـمت دسـتگاه ،گیاه را بر روی نوار مشـخص شـده هدایت کرده و قسـمت دیگر ،آن ها را
بـه خوبـی لـه میکنـد و در قسـمت آخـر ،دانه ها از یـک صافی عبـور داده می شـوند و درمسـیر ریختن
دانه هـا از صافـی بـه مخـزن ،فن هایـی قـرار داده شـده اسـت که شـاخ و برگ های خرد شـده ریـز را با
مکشـی کـه دارد ،از دانه هـا جـدا می کنـد و به مخـزن می ریزد.
این دستگاه قابلیت اتصال به انواع تیلر و تراکتور را دارد.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه دوم

كشاورزي و منابع طبيعي
● عنوان طرح :دستگاه بذركار نواري كشاورزي
● طراح :علي نوروزي
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستانهاي غيردولتي بعثت ناحيه شش و امام رضا(ع) ناحيه چهار مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي رباتيك ناحيه شش مشهد
● دبيران راهنما :مجتبي خيرآبادي و حسين نيرومند

چكيده:
در ای ــن ط ــرح ،کش ــاورزان ب ــه ج ــای آن ک ــه ب ــذر گی ــاه را در زمی ــن بکارن ــد و آن گاه نس ــبت ب ــه
عملی ــات کودده ــی و سمپاش ــی در دوره زمان ــی خ ــود اق ــدام کنن ــد ،در ی ــک مرحل ــه ،ب ــذر ،ک ــود
و ســـم بـــر روی یـــک نـــوار پلیمـــری قابـــل حـــل در آب ،جاســـازی شـــده و به وســـیله دســـتگاه
ب ــذركار ن ــواري كش ــاورزي ای ــن ن ــوار در داخ ــل زمی ــن ق ــرار گرفت ــه و روی آن ب ــا خ ــاک پوش ــانده
می شـــود .بدیـــن ترتیـــب ،امـــکان ابتـــاء بـــذر بـــه آفـــات قارچـــی مصـــون مانـــده و کشـــاورزان
ب ــا س ــرعت عم ــل باالت ــر و اطمین ــان بیش ــتر نس ــبت ب ــه کاش ــت اق ــدام و در نتیج ــه در کاه ــش
هزینه هـــا مؤثـــر واقـــع خواهـــد شـــد.
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كشاورزي و منابع طبيعي
● عنوان طرح :دستگاه خودكار كشت خيار
● طراح :محمد قاسمي
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتي شهيد چمران دهگالن
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رازي دهگالن
● دبير راهنما :اقبال جهانيان

چكيده:
ایـن دسـتگاه بـرای کاشـت بـذر خیار مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد .ازویژگی هـای بارز این دسـتگاه،
قابلیـت انجـام شـش عملیـات بـه طـور همزمـان می باشـد .ایـن شـش عملیـات ،شـامل تهیـه بسـتر،
کـودکاری ،نصـب نـوار آبیاری قطره ای ،کشـیدن پالسـتیک ،کاشـت بذر و سـوراخ کردن پالسـتیک در
محـل کاشـت بـذر می باشـد .بدین ترتیـب ،تمام عملیـات بهطور خـودکار در حداقـل زمان ممکـن انجام
شـده اسـت و در نتیجـه هزینـه کاشـت به حداقل می رسـد.
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علوم زيستي و پزشكي
● عنوان طرح :فوتبال دستي بيماران حسي حركتي
● طراح :عليرضا سرحدي زاده
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي دو بم
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رازي بم
● دبير راهنما :محمدعلي خانقايي

چكيده:
در ســـاخت فوتبال دســـتی ویـــژه بیمـــاران حســـي حركتـــي از مـــدار اســـتفاده شـــده اســـت؛
بهگونـــه ای کـــه بیمـــاران بـــرای اســـتفاده از ایـــن فوتبال دســـتی بایـــد از کلیـــد اســـتفاده کننـــد.
اس ــتفاده از کلی ــد در فوتبال دس ــتی باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه بیم ــار حس ــي حركت ــي ک ــه توانای ــی
بـــازی بـــا فوتبال دســـتی معمولـــی و انجـــام دیگـــر بازی هـــا را نـــدارد ،بـــه راحتـــی می توانـــد
از ایـــن فوتبال دســـتی اســـتفاده کنـــد .ایـــن فوتبال دســـتی در بهبـــود وضعیـــت جســـمانی و
همچنیـــن روحـــی بیمـــاران بیش فعـــال و حســـي حركتـــي تأثیـــر بســـیار زیـــادی دارد .همچنیـــن،
ب ــه دلی ــل اینک ــه بیم ــاران درگی ــر ای ــن بیم ــاری معم ــو ًال پس ــران هس ــتند ،یک ــی از روش ه ــای
مهیـــح و مؤثـــر درمـــان ایـــن بیمـــاران ،فوتبال دســـتی اســـت .همچنیـــن ،بـــه دلیـــل اینکـــه یـــک
ب ــازی س ــرگرم کنن ــده و جال ــب اس ــت ،در ای ــن ب ــازی ،س ــرعت حرک ــت و ق ــدرت بس ــیار اهمی ــت
دارد و کمـــک شـــایانی بـــه معلـــوالن حســـی حرکتـــی میکنـــد .فوتبالدســـتیهای موجـــود در
بـــازار بـــه گونـــه ای ســـاخته شـــده اند کـــه امـــکان بـــازی بـــرای بیمـــاران عضالنـــی را ندارنـــد.
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علوم زيستي و پزشكي
● عنوان طرح :دستيارپليت  96خانه
● طراحان :اهورا آقابابايي و فاطمه فهيمي
● استان :شهرتهران
● واحدآموزشي :دبيرستان فرزانگان سه منطقه سه شهرتهران
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي اميركبير منطقه سه شهرتهران
● دبير راهنما :سعيده صادقي نشاط

چكيده:
حـل مشـکل پلیت هـای  96خانـه و بـراي كاهـش خطـاي كاربـر و همچنيـن كاهش هزينـه و زمان
مصرفـي ،یـک وسـیله بـا دو بخـش مجـزا طراحی شـد .در یک طـرف ،مکانـی دارای  96المـپ ،برای
قرارگیـری پلیـت و درطـرف دیگـر ،مکانـی دارای  96دکمـه بـا قابلیت نـگارش و دو جایـگاه قرارگیری
میکروتیـوب  0/5و  1/5تعبیه شـد.
دسـتیار االیـزای سـاخته شـده بسـیار مقـرون بـه صرفـه بـوده و می توانـد بـا برقـراری ارتبـاط بین
خانه هـای پلیـت و نقشـه و میکروتیـوب مربـوط ،میـزان خطـا ،زمـان و هزینه هـای متعاقـب آن را بـه
حداقل برسـاند.
بــا توجــه بــه گســتردگی کاربــرد پلیت هــای  96خانــه درتســت های مهمــی ماننــد االیــزاMTT ،
و  PCRو همچنیــن مشــکالت پیــش روی کاربــران ،اســتفاده از ایــن دســتیار می توانــد بــا کاهــش
قابــل توجــه خطــا و دقــت ،کیفیــت آزمایشــات را بــاال بــرده و زمــان و هزینــه را کاهــش دهــد.
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نانوتكنولوژي
● عنوان طرح :توليد نانوالياف از عصاره پوست مركبات
● طراح :بهار نيك طبع
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتي پروين اعتصامي ناحيه دو كرمان
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي خيام ناحيه دو كرمان
● دبيران راهنما :حسين قرائي و بتول تهامي

چكيده:
نانوالیــاف نانوســاختارهای یک بعــدی هســتند کــه کاربــرد آنهــا روزبــه روز بیشــتر و گســتردهتر
میشــود .نانوالیــاف میتواننــد در زمینههــای مختلــف ،همچــون پزشــکی ،مهندســی بافــت و محیــط
زیســت اســتفاده شــوند .بــا توجــه بــه ویژگیهــا و اهمیــت الیــاف طبیعــی ،دســتگاهی طراحــی شــده
کــه قــادر بــه ســنتز نانــو الیــاف طبیعــی از افشــانه موجــود در پوســت انــواع مرکبــات باشــد .ایــن
دســتگاه از یــک صفحــه ســاکن و یــک اهــرم متحــرک ســاخته شــده اســت کــه در اثــر برخــورد
ســریع اهــرم بــه صفحــه و همچنیــن حرکــت تناوبــی ســریع جمع کننــده ،باعــث تشــکیل نانوالیــاف
میشــود .عــدم نیــاز بــه اعمــال ولتــاژ بیــن صفحــه ثابــت و اهــرم ضربــه زننــده یــا قطعــه  Vشــکل
جمــع کننــده نانــو الیــاف ،باعــث افزایــش ایمنــی و ســادگی عملکــرد دســتگاه شــده اســت .دســتگاه
طراحــی شــده دارای طــرح مکانیکــی بســیار ســاده اســت و بــه راحتــی بــا اســتفاده از اســانس و
افشــانه مرکباتــی همچــون پرتقــال میتوانــد نانوالیــاف طبیعــی بــا درصــد خلــوص بســیار بــاال ســنتز
نمایــد .نتایــج حاصــل از میکروســکوپ الکترونــی روبشــی ســنتز نانوالیــاف را تأییــد کردهانــد .از جملــه
برجســتگیهای دســتگاه طراحــی شــده بــه عــدم نیــاز بــه پلیمــر مصنوعــی در فراینــد ســنتز نانوالیــاف
میباشــند .همچنیــن از جملــه مزیتهــای ایــن دســتگاه نســبت بــه دســتگاه الکتروریــس میتــوان
بــه حــذف مشــکالت مربــوط بــه متغیرهــای مؤثــر بــر کیفيــت ســنتز نانوالیــاف ،نظیــر نیــاز بــه محلــول
رســانا ،تأثیــر ثابــت دی الکتریــک حــال ،شــرایط فرآینــد ســنتز ،ولتــاژ اعمالــی ،نــرخ تغذیــه و اثــر
جمعکننــده اشــاره نمــود .قابــل ذکــر اســت کــه امــکان ســنتز نانوالیــاف از محلــول پلیمرهــای ســنتزی
همچــون پلــی وینیــل الــکل و اســتات ســلولز هــم میباشــد.
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برق و الكترونيك
● عنوان طرح :ميكرو استريواسكوپ سه بعدي
● طراح :متين فراهاني
● استان :سمنان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتي دكترعلي شريعتي شهرسمنان
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي سمنان
● دبير راهنما :رمضانعلي يوسفي فوالدي

چكيده:
ایـن طـرح ،تجمیع سـه دسـتگاه میکروسـکوپ ،استریومیکروسـکوپ و هـرم هولوگرام می باشـد که
قـادر اسـت دو نـوع تصویرپـردازی میکـرو و اسـتریو را انجـام داده و تصویـر نمونـه روی الم را بـر روی
گوشـی یـا تبلـت ایجـاد کنـد و در نهایـت توسـط یـک نرم افـزار ،فیلـم و عکس هـای به دسـت آمـده
از حالـت میکـرو یـا اسـتریو را بـه صـورت سـه بعدی بـر روی هـرم هولوگرامـی ایجـاد نمایـد .توسـط
ایـن دسـتگاه ،فراگیـران مـی تواننـد یـک نمونـه میکروسـکوپی یـا اسـتریو را از چهار جهت بـه صورت
سـه بعدی تماشـا کننـد.
به طور کلی از ویژگی های طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تصویرپـردازی سـه بعدی از نمونه هـای استریوسـکوپ ،تنظیـم برقـی نمونه های میکروسـکوپی برای
افزایـش دقت و سـرعت ،اسـتفاده از سیسـتم عیب یاب سـاده اجـزا ،امـکان تصویربـرداری و فیلم برداری
از نمونه هـا توسـط موبایـل یـا تبلت ،زمینه سـازی برای سـاخت میکروسـکوپ های تمـام خودكار.
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كامپيوتر

● عنوان طرح :سامانه تشخيص ربات از انسان براي ويرايش متون فارسي
● طراحان :اميررضا ضيائي و سينا سليمي
● استان :شهر تهران
● واحدآموزشي :دبيرستان غير دولتي "سالم ايران زمين" منطقه دو
شهر تهران
● دبير راهنما :آرمين آقارضي

چكيده:
هـــدف از ایـــن طـــرح ،اســـتفاده از زمان هـــای تلـــف شـــده حـــل ســـامانه های تشـــخیص ربـــات
از انســـان ،بـــرای ســـاخت پایـــگاه داده ای بـــه زبـــان فارســـی جهـــت تناظـــر تصویـــر کلمـــات بـــه
متـــن آن هاســـت .بـــه ایـــن منظـــور ،دو کلمـــه از طریـــق ســـامانه تفکیـــک ربـــات از انســـان بـــه
کارب ــر نمای ــش داده می ش ــود .یک ــی از کلم ــات توس ــط س ــامانه ش ــناخته ش ــده اس ــت و دیگ ــری
ناش ــناس اس ــت .کلم ــه ناش ــناس در واق ــع تصوی ــر کلم ــه ای اس ــت ک ــه س ــامانه درص ــدد شناس ــایی
آن اســـت.کاربر هـــر دو کلمـــه را بـــه صـــورت متـــن وارد می کنـــد .در صـــورت نادرســـت بـــودن
کلمـــه شـــناخته شـــده ،درخواســـت کاربـــر رد می شـــود .درصـــورت درســـت بـــودن کلمـــه آشـــنا،
ســـامانه مـــورد نظـــر ،متـــن تایـــپ شـــده توســـط کاربـــر بـــرای کلمـــه ناشـــناس را بـــه عنـــوان
یـــک حـــدس ذخیـــره می کنـــد .هـــرگاه حداقـــل  80درصـــد از حدس هـــای ســـامانه یـــک کلمـــه
واح ــد را درب ــر داش ــته باش ــد ،س ــامانه کلم ــه مربوط ــه را شناس ــایی ک ــرده و جایگزی ــن آن تصوی ــر
می کنـــد .بدیـــن ترتیـــب ایـــن ســـامانه قـــادر خواهـــد بـــود متـــن کتاب هـــای اصیـــل و قدیمـــی
فارس ــی ک ــه ب ــه م ــرور زم ــان فای ــل مکت ــوب آن ه ــا از دس ــت رفت ــه اس ــت را تولی ــد نمای ــد.
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رتبه سوم

كامپيوتر

● عنوان طرح :سامانه ديدبان و مديريت امور دانش آموزان
● طراحان :پوريا عباسي شنبه بازاري ،سيدپارسا نشايي و كارن
رهنمون
● استان :گيالن
● واحدآموزشي  :دبيرستان    استعدادهاي    درخشان  ميرزا كوچكخان
ناحيه يك رشت
● واحد همكار :مؤسسه وپژوهش سراي نوآوري و فناوري مارليك
● دبيران راهنما  :پويان پيردير و سينا شيخ  االسالمي

چكيده:
س ــامانه ای ب ــا کدنویس ــی جام ــع ب ــراي ارتب ــاط اولی ــا ،دانش آم ــوزان و دبی ــران ب ــا مدرس ــه ،و
مش ــاهده اطالع ــات مدرس ــه توس ــط ه ــر کارب ــر مهمان ــی طراح ــی ش ــده اس ــت .در ای ــن س ــامانه
اولی ــا ق ــادر ب ــه مش ــاهده نم ــرات ،ن ــکات انضباط ــی ،ن ــکات مش ــاوره ای فرزن ــد و ردیاب ــی او از روی
نقشـــه بـــه هنـــگام اســـتفاده از ســـرویس مدرســـه می باشـــند .دانش آمـــوزان نیـــز می تواننـــد از
آخری ــن نم ــرات و پیام ه ــای مش ــاوره ای خ ــود مطل ــع ش ــوند و ع ــاوه ب ــر آن ام ــکان ش ــرکت در
مســـابقات و نظرســـنجی های مختلـــف ،دسترســـی بـــه بخش هـــای برنامـــه روزانـــه و امتحانـــی،
دریافـــت جـــزوات و کتاب هـــای مـــورد نیـــاز از طریـــق بخـــش منابـــع دانش آمـــوزی را نیـــز دارا
هســـتند .دبیـــران می تواننـــد اطالعیه هـــای مدرســـه و بخشـــنامه های آمـــوزش و پـــرورش را
مشـــاهده نمـــوده و عـــاوه بـــر آن ،امـــکان فرســـتادن پیـــام خصوصـــی بـــه مدیریـــت مدرســـه،
امـــکان ثبـــت نمـــره و اشـــتراک پســـت های شـــخصی و یـــا درســـی بـــا دانش آمـــوزان را نیـــز
دارا هس ــتند .آخری ــن اخب ــار مه ــم مدرس ــه و گال ــری تصاوی ــر نی ــز ب ــرای کارب ــران قاب ــل مش ــاهده
اســـت .تمامـــی کاربـــران مـــی تواننـــد تقویـــم آمـــوزش مدرســـه ،قوانیـــن ثبـــت نـــام و مقـــررات
کلـــی مدرســـه ،اســـامی فارغ التحصیـــان و افتخـــارات
مدرســـه را نیـــز مشـــاهده کننـــد .در بخش هـــای
دبی ــران و پژوهش ــی ،کادر اجرای ــی و آموزش ــی مدرس ــه
بط ــور کام ــل ب ــه هم ــراه ش ــغل و تحصی ــات معرف ــی
شـــده اند و کاربـــر می توانـــد از طریـــق ایـــن بخـــش
پســـت های شـــخصی و درســـی دبیـــران را مالحظـــه
کن ــد.
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رتبه دوم

مكاترونيك

● عنوان طرح :دستيار كمك يار خواندن نابينايان
● طراحان :سيدجواد اسدپورخمسي و امين مكدر دائم دوست
● استان :گيالن
● واحدآموزشي  :دبيرستان      استعدادهاي        درخشان       ميرزا    كوچك خان
ناحيه يك رشت
● دبيران راهنما :احمد دائمي مژدهي -مهرزاد شكوريان

چكيده:
پ ــس از اخت ــراع خ ــط بری ــل در س ــال  1821می ــادی توس ــط لوئ ــی بری ــل ،ام ــكان خوان ــدن و
نوش ــتن ب ــرای نابيناي ــان مهی ــا ش ــد ،ام ــا اکث ــر مطال ــب و مت ــون مه ــم در قال ــب کتاب های ــی ب ــا
خـــط بریـــل موجـــود نیســـتند و ترجمـــه تمامـــی منابـــع متنـــی بـــه خـــط بریـــل هـــم کاری غيـــر
ممك ــن اس ــت.
در ایـــن طـــرح ،بـــرای حـــل مشـــکالت رفـــع نیـــاز نابینایـــان ،تصمیـــم گرفتـــه شـــد تـــا بـــا
س ــاخت دس ــتگاهی ک ــه مت ــون مختل ــف را ب ــه خ ــط بری ــل تبدی ــل کن ــد ،گام ــی در ای ــن راس ــتا
برداش ــته ش ــود .در ای ــن دس ــتگاه ،اطالع ــات نوش ــته ش ــده از طری ــق دوربی ــن ب ــه پردازش ــگر منتق ــل
میشـــود و در آنجـــا بـــا تشـــخیص حـــرف بـــه حـــرف متـــن ،دســـتور بـــرای چـــاپ کاراکتـــر بـــر
روی نمایشـــگر بریـــل کـــه در زیـــر انگشـــت ســـبابه فـــرد نابینـــا قـــرار دارد ،ارســـال میشـــود.
بدیـــن ترتیـــب ،میتـــوان هرگونـــه متنـــی را چـــه بـــه صـــورت چـــاپ شـــده و چـــه در صفحـــه
نمایشـــگر ،به طـــور مســـتقيم بـــه خـــط بریـــل تبدیـــل کـــرد .ایـــن دســـتگاه همچنیـــن قابلیـــت
نمایـــش فایلهـــای متنـــی و عکسهـــای تهیـــه شـــده از متـــن را کـــه از طریـــق حافظـــه جانبـــی
بـــه دســـتگاه منتقـــل میشـــوند را بـــر روی نمایشـــگر بریـــل خـــود دارد.
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رتبه سوم

مكانيك

● عنوان طرح :همزن خودكار با بخار
● طراح :مسعود رشيد پور
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان غير دولتي امام رضا(ع) ناحيه چهار مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي امام رضا(ع) مشهد
● دبيران راهنما  :مجتبي خيرآبادي و وحيد رضاپور

چكيده:
به منظــور ســهولت کاربردهایــی کــه نیازمنــد هــم زدن مســتمر هســتند و بــا هــدف کاهــش مصــرف
انــرژی بــه واســطه اســتفاده نکــردن از الکتروموتــور و بــرق بــراي هــم زدن و کاهــش زمانــی کــه منابــع
انســانی صــرف هــم زدن می کنــد و کاهــش زمــان هــم زدن دســتگاه های مــورد نظــر طراحــی شــده
ا ست .
در طراحــی ایــن دســتگاه از قوانیــن فیزیکــی ماننــد قوانیــن ترمودینامیــک ،قانــون برنولــی (رابطــه
فشــار و ســرعت) ،قانــون شــارل (رابطــه فشــار  -دمــا) و غیــره اســتفاده شــده اســت .بــا طراحــی
سیســتم ســاده بــا قابلیــت اســتفاده از بخــارات حاصــل در ســطح باالیــی این گونــه کاربردهــا جریــان
خروجــی بخــار از درب طراحــی شــده مخصــوص در اثــر عبــور از نازل هــا مجموعــه ســوار شــده بــر
یاتاقــان غلطشــی بــا کمتریــن نیــرو شــروع بــه چرخیــدن کــرده و کار هــم زن را انجــام می دهــد .بــا
قــرار دادن فنــر و پیــچ مخصــوص میــزان نیــرو و عمــل هــم زدن قابــل تنظیــم اســت.
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رتبه سوم

مكانيك

● عنوان طرح :بررسي نوسان بال پروانه در تونل باد
● طراحان :زهرا مي آبادي و فاطمه زارع كاريزي
● استان :شهرتهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان يك
منطقه شش تهران
● دبير راهنما :سارا افتخاري

چكيده:
در ای ــن ط ــرح ب ــه مطالع ــه پارامتره ــا و رواب ــط فیزیک ــی مؤث ــر ب ــر مقاوم ــت ب ــال ظری ــف پروان ــه
پرداختـــه شـــده اســـت و بـــا اســـتفاده از ایـــن نتایـــج ،امـــکان معرفـــی طرح هـــای کم هزینه تـــر
و مقاوم تـــر بـــرای مطالعـــه سیســـتم های ایرودینامیکـــی فراهـــم میشـــود .بـــرای آزمایـــش از
یـــک تونـــل بـــاد اســـتفاده شـــد .روش هـــای اندازه گیـــری فیزیکـــی هســـتند و همچنیـــن طـــرح
تک تـــک بخش هـــای تونـــل براســـاس نـــکات فیزیکـــی طراحـــی و ســـاخته شـــد .از چهـــار مـــدل
پروان ــه مش ــخص اس ــتفاده ش ــده اس ــت .بال ه ــا از جن ــس ب ــرگ م ــو و گلب ــرگ گالی ــل س ــاخته
ش ــده اس ــت ک ــه بیش ــترین ش ــباهت را ب ــه ب ــال پروان ــه دارد .ب ــرای رس ــیدن ب ــه ه ــدف ط ــرح،
نی ــاز ب ــه بررس ــی زاوی ــه بی ــن بال ه ــا و زاوی ــه ب ــدن نس ــبت ب ــه س ــطح اف ــق ب ــود و ب ــرای ای ــن
کار از ی ــک پای ــه ثاب ــت اس ــتفاده ش ــده اس ــت .ه ــر ن ــوع ب ــال پروان ــه را ب ــا زاوی ــه ب ــدن و زاوی ــه
بیـــن دو بـــال متفـــاوت در برابـــر ســـرعت های مختلـــف جریـــان هـــوا کـــه توســـط فـــن ایجـــاد
ش ــد ،ق ــرار گرف ــت ت ــا بهتری ــن ش ــرایط در براب ــر ه ــر س ــرعت ب ــاد تعیی ــن ش ــود .معی ــار س ــنجش
بـــرای مقاومـــت در برابـــر بـــاد ،میـــزان خـــم شـــدن بالهـــای جلویـــی و عقبـــی نمونـــه هنـــگام
آزمای ــش ب ــود .ب ــه این ص ــورت ک ــه هرچ ــه کمت ــر خ ــم ش ــوند ،مقاوم ــت باالت ــری دارن ــد و ب ــرای
اســـتفاده در رباتهـــای پـــروازی مناســـب تر می باشـــند.
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رتبه دوم

رياضي

● عنوان طرح :بررسي خطوط درفضاي سه بعدي با رويكرد دنباله استورمي
● طراح :مهدي صالح
● استان :شهرتهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي شهرتهران
● دبير راهنما :مجيد جهانگيري

چكيده:
در ســال  1938مارســتون مــورس و جی.ای.هدالنــد طــی مقالـهای دســتهای از دنبالههــای دودویــی
بــا پیچیدگــی کمینــه را معرفــی کردنــد .ایــن دنبالههــا مــورد توجــه تعــداد بســیاری از محققــان
حوزههــای مختلــف ریاضیــات از جملــه جبــر ،نظریــه اعــداد ،هندســه ،ترکیبــات و سیســتمهای
دینامیکــی قــرار گرفــت .در اواخــر قــرن بیســتم ،کشــف شــد کــه ایــن خانــواده از دنبالههــا را میتــوان
بــه صــورت دنبالــة برخوردهــای متوالــی خطــوط بــا شــیب گنــگ در صفحــه با خطــوط افقــی و عمودی
شــبکه در نظــر گرفــت .طــی ســالهای اخیــر ،مقــاالت بســیاری در خــواص هندســی ،ترکیبیاتــی و ...
ایــن دنبالههــا نوشــته شــده .همچنیــن تالشهایــی بــرای ارائــه یــک صورتبنــدی مشــابه بــرای
دنبالههــا سـهحرفی و خطــوط در فضــای سـهبعدی صــورت گرفتــه .در ایــن طــرح ،ابتــدا بــا اســتفاده
از خــواص هندســی خطــوط در فضــای ســهبعدی و در نظــر گرفتــن شــبکهی مکعبــی صحیــح در
فضــا ،از هــر خــط ،یــک دنبالــه س ـهحرفی به دســت آمــده ،ســپس بــا اســتفاده از مختصــات کــروی
از دنباله هــای س ـهحرفی خطــی ،مختصــات خطــوط متناظــر بــا آنهــا محاســبه میشــوند .در ادامــه،
ســاختاربندیهای متعــدد ترکیبیاتــی هــم ارز بــا دنبالههــای خطــی س ـهحرفی ارائــه میشــوند .بــرای
مثــال ،در ایــن طــرح ثابــت شــده کــه دنبالههــای ســهحرفی بــا پیچیدگــی کمینــه ،دنبالههــای
خطــی هســتند .همچنیــن دنبالههــای ســهحرفی کــه در مجموعــه تمــام زیردنبالههــای بــه طــول
 nآنهــا ،بــه ازای هــر  ،nتعــداد زیردنبالههــای متقــارن (ماننــد  )10201آن برابــر  3و بــه ازای n
هــای زوج برابــر صفــر باشــد ،دنبالههایــی هســتند کــه از برخــورد خطــوط بــا شــبکه مکعبــی در فضــا
به دســت میآینــد .همچنيــن ،در ايــن طــرح بــه معرفــی
دنبالـهای بــا خــواص منحصــر بــه فــرد متعــدد و مشــابه
بــا دنبالــة فیبوناچــی دودویــی پرداختــه شــده اســت.
طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رياضي

● عنوان طرح " :اثباتی برای حدس کیمبرلینگ درباره دنباله های امضاء "
● طراح :متين اميني
● استان :شهرتهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي شهرتهران
● دبير راهنما :مجيد جهانگيري

چكيده:
هر دنباله ای از اعداد طبیعی که این سه ویژگی را داشته باشد ،دنباله دوگانه فراکتال مینامیم:
اولین عدد دنباله یک است .اگر اولین رخداد هر عدد را در دنباله حذف کنیم دنباله بی تغییر میماند .اگر
از همه اعداد دنباله یک واحد کم کنیم و صفرها را حذف کنیم دنباله بی تغییر میماند.
اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا ساختاری برای توصیف بعضی یا همه دنباله های
دوگانه فراکتال وجود دارد؟ یکی از روش های ساخت این دنباله ها روش امضا است که در پایین توضیح
میدهیم.
مجموعه{  } ) i , j ) | i , j ϵ Nرا در نظر بگیرید .ترتیبی روی این مجموعه به شکل زیر تعریف
میکنیم :فرض کنید  xیک عدد حقیقی مثبت باشد .اگر  x 2 -j +2 _x<i 1 -j +1 _iبود ،آن گاه
( )2 - j,2 -i(<) 1 - j ,1-iاست .در صورتی که  x 2 -j+2 -x=i 1 -j+1 -iباشد ،آن گاه بر حسب قرارداد
در کل دنباله در جایی که تساوی رخ دهد جواب ها را بر حسب  iو  jمرتّب میکنیم.
اگر بتوانیم دنباله را مدل کنیم با توجه به این که شروط دنباله دوگانه فراکتال نسبتا جزیی هستند
ساختار دقیقی خواهیم داشت .با در دست داشتن یک ساختار دقیق بسیار راحت تر میتوان به ویژگیهای
مربوط به دنباله های دوگانه فراکتال یافت .صدق یک دنباله در ساختاری که معرفی میکنیم شرط الزم
و کافی برای دوگانه فراکتال بودن دنباله است .پس از مدل کردن دنباله با استفاده از آن سه مسئله را
بررسی و حل میکنیم:
آیا هر دنباله دوگانه فراکتال متناهی قابل گسترش به دنباله دوگانه فراکتال نامتناهی است؟
آیا هر دنباله دوگانه فراکتال متناهی ،بی نهایت راه برای گسترش به یک دنباله دوگانه فراکتال نامتناهی
دارد؟
آیا دنباله ای دوگانه فراکتال وجود دارد
که دنباله امضا نباشد؟
طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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فيزيك و نجوم
● عنوان طرح :توپ اصطكاك
● طراح :علي تيرگر
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي بم
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رازي بم
● دبير راهنما :محمدعلي خانقايي

چكيده:
در ایـن طـرح ،بـا اسـتفاده از یـک تـوپ پالسـتیکی ،چندگـوی فلـزی و مایعات بـا ویسـکوزیته های
مختلـف ،توپـی بـه نام «تـوپ اصطکاک» طراحی شـده اسـت .حرکت غلتشـی توپ اصطـکاک بر روی
سـطح شـیبدار برخلاف تـوپ معمولـی ،شـتابدار نمی باشـد .بنابرایـن ،مـی تـوان از تـوپ اصطکاک
بـرای کاهـش سـرعت و شـتاب حرکت اجسـام در سـطوح شـیبدار اسـتفاده نمود.
بـه عنـوان مثـال ،مـی تـوان به کمـک تـوپ اصطـکاک ،السـتیک هایی برای ماشـین های سـنگین
طراحـی کـرد و شـتاب حرکت ماشـین های سـنگین در جاده های کوهسـتانی را کنترل نمـود .همچنین،
می تـوان تـوپ اصطکاک را در طراحی و سـاخت وسـیله های ورزشـی ماننـد دوچرخه اصطـکاک و یا در
اسـباب بازیهای مختلـف بـه کار برد.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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علوم ديني و قرآن پژوهي
● عنوان پژوهش :بررسي زمينه هاي فرهنگي و ديني استان كردستان درتقويت
وحدت ملي و انسجام اسالمي
● پژوهشگر :محمدسروش خوانچه سپهر
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبيرستان غيردولتي سما ناحيه يك سنندج
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي ذكرياي رازي ناحيه يك سنندج
● دبيران راهنما :شيرزاد خوانچه سپهر و بهروز خيريه

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی

چكيده:
اتحــاد ملــي ،نيــاز ضــروري هــر نظــام اجتماعــي اســت .همــه فرهنگهــاي جهــان آن را بــر
ميتابنــد و تمــام انديشــمندان جوامــع مختلــف بشــري ،مهــر تأييــد بــر آن نهادهانــد .بديهــي اســت
در هــر اســتان از اســتان هاي كشــور بــا توجــه بــه بافــت و تنــوع فرهنگــي ،هویتــی و قومــي آن،
زمينههــا و بســترهاي متعــددي وجــود دارد كــه بايــد شناســايي شــوند و در راســتاي تقویــت وحــدت
و انســجام اســامی مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد.
هــدف تحقیــق ،شناســایی زمینه هــا و ظرفیت هــای فرهنگــی و دینــی اســتان کردســتان بــا
محوریــت توســل بــه پیامبــر(ص) و اهــل بی ـت(ع) بــراي تقویــت وحــدت ملــی و انســجام اســامی
اســت  .روش انجــام ایــن تحقیــق بــه شــیوه اســنادی-کتابخانهای و میدانی(مصاحبــه بــا افــراد آگاه و
مطلــع) و بــا رویکــرد تحلیلــی -تبیینــی و توصیفــی اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات اســنادی و میدانــی
انجــام شــده ،مصادیــق تقویــت وحــدت ملــی و انســجام اســامی بــر اســاس زمینــه هــای فرهنگــي و
دينــي اســتان ُكردســتان شناســایی شــد ،کــه برخــی از آنهــا از اشــتراكات مــردم ُكردســتان بــا ديگــر
طوايــف و اقــوام كشــور اســت و ایــن مهــم میتوانــد در ایجــاد همگرایــی و وفــاق بیشــتر ،مؤثــر
و جنبــه راهبــردی در راســتای تحکیــم وحــدت ملــی و انســجام اســامی باشــد .همچنیــن ،نتایــج
تحقیــق نشــان داد کــه در اســتان کردســتان بســترها و مؤلفههــاي ديگــري ،از جملــه حوزههــاي
علميــه اهــل ســنت ُكردســتان ،اعيــاد و مناســبتهاي دينــي و محلــي ،ضربالمثلهــاي ُكــردي،
آواهــا و نواهــاي كار و نغمههــاي مادرانــه ،ترانههــاي محلــي ،باورهــاي رايــج در ميــان مــردم ،صنعــت
گردشــگري ،اماکــن متبرکــه مذهبــی و آثــار منظــوم شــاعران ُكــرد كــه نقــش مؤثــري در وفــاق ملــي و
وحــدت آفرينــي دارنــد .در تمامــی ایــن مــوارد ،محوریــت «توســل بــه پیامبــر (ص) و اهــل بیــت(ع)»
بــه وضــوح دیــده مــی شــود .بــه بیــان دیگــر،
مهم تریــن وجــه اشــتراک فرهنگــی و دینــی
در اســتان کردســتان بــا تمامــی مناطــق کشــور،
«توســل» در ادبیــات ،فرهنــگ و عقایــد مــردم
کردســتان اســت و ایــن مهــم میتوانــد نقــش
اساســیتری در تقویــت وحــدت و انســجام
اســامی ایفــا نمایــد.
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علوم اجتماعي و روان شناسي
● عنوان طرح :بسته كمك آموزشي« نقاشي رها»
● طراح :مليكا محبي
● استان :البرز
● واحدآموزشي :هنرستان كاردانش عالمه اميني ناحيه سه كرج
● دبيران راهنما :زهرا معتمدنيا و فاطمه محبي

چكيده:
«هنـر درمانـی» ،یکـی از مداخلههـای درمانـی در حوزه اختلاالت دوران کودکی اسـت .اوتیسـم یکی از
اختلاالت عصبـی رشـدی اسـت کـه در دوره کودکی مشـاهده میگـردد .ضمن اینکـه این کـودکان دارای
مشـکالت ارتباطـی ،هیجانـی و رشـدی زیـادی هسـتند ،در برخی مـوارد ،تواناییهـای ویـژهای در آنها دیده
شـده اسـت .یکـی از ایـن تواناییهـای احتمالی« ،نقاشـی» اسـت .بسـتة کمک آموزشـی «رهـا» برگرفته از
ابتـدای کلمـات «راهنمـای هنری اوتیسـم» اسـت کـه به کمـک آن والدین و مربیـان میتوانند بـه کودکان
مبتال به اختالل اوتیسـم آموزش نقاشـی دهند(هنردرمانی) .این بسـته شـامل سـه کتابچة آموزشـی اسـت:
 -1راهنمـای شناسـایی اختلال طیف اوتیسـم :راهنمای اولیـه و توضیحات مختصر با موضوع اوتیسـم برای
شـناخت بیشـتر این اختلال؛  -2روش تعیین سـطح به کمک آزمون «رهـا» :کتابی برای معرفـی و آموزش
تعییـن سـطح بـه کمک آزمون تشـخیص سـطح و توانایی ترسـیمی کـودکان اوتیسـم؛  -3مراحـل آموزش
نقاشـی به کمک بسـته آموزشـی «رها» :این کتابچه ،شـامل آموزش طراحی مقدماتی ،آموزش رنگشناسـی
و طرحهـای منتخـب بـرای سـطح و آموزش هـر کدام به مربـی و والدین بـرای آموزش به هنرجو میباشـد.
علاوه بـر کتابچههای فوق ،مجموعهاي شـامل ابزار «رها» براي سـهولت نقاشـی برای کودکان اوتیسـتیک
و فایلـی از نمونـه آثـار نقاشـی ایـن کودکان اسـت .در اصل بـه کمک این بسـته مراحل و فرآینـد تولید یک
اثرهنـری ،برنامهریـزی و آموزش داده میشـود.
به کارگیری روش جدید در آموزش نقاشـی ،اسـتفاده از مبانی رشـدی مناسـب ،گسـتره کاربرد طرح و ایجاد
انگیـزش کافـی در فراگیران از نقاط مثبت طرح میباشـد.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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علوم اجتماعي و روان شناسي
● عنوان طرح :آزمون گرگفتار درماني
● طراح :فرزين زين الديني ميمند
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي شهربابك
● واحد همكار :پژوهش سراي پويندگان شهربابك
● دبير راهنما :حسين عباسي -حميد بهزادي

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی

چكيده:
یکــی از شــایع ترین اختــاالت گفتــار و زبــان در بیــن کــودکان ،لکنــت زبــان اســت ،اختاللــی کــه
پیچیدگــی فراوانــی دارد و بــا خــود مســائل روانــی -عاطفــی زیــادی بــه همــراه داشــته و از عوامــل
متعــددی نیــز تأثیــر می پذیــرد .بــه گونــه ای کــه کیفیــت آن از کــودکان بــه بزرگســاالن تفــاوت
زیــادی دارد .هــدف از انجــام ایــن طــرح ،ســاخت دســتگاهی بــرای کاهــش و یــا حــذف ناروایــی و
هیجانــات منفــی در افــراد مبتــا بــه لکنــت زبــان و در نتیجــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس در آنهــا بــوده
اســت .ایــن دســتگاه از دو بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت .قســمت اول ،شــامل دســتة متحــرک،
ضبــط صــوت و میتــر می باشــد (هماهنــگ کننــده تــوان حرکتــی و ذهنــی) .ضبــط صــوت وظیفــه
پخــش نوار(تقویت کننــده حــس شــنوایی) و میتــر نشــان دهنــده ولتــاژ تأمیــن شــده توســط دســته
متحرک(تقویــت حــس بینایــی) اســت .ایــن بخــش بــه طــور همزمــان باعــث تقویــت و هماهنگــی
حــواس بینایــی ،شــنوایی و حــس عمقــی فــرد می شــود و در نتیجــه بــا هماهنگــی نیم کــرة چــپ و
راســت بــه بهبــود لکنــت زبــان فــرد کمــک می کنــد .شــیوة کار ایــن قســمت بدیــن صــورت اســت:
فــردی کــه لکنــت دارد ،بــا گذاشــتن نــواری کــه فــردی در آن صحبــت مــی کنــد و چرخانــدن
دســته و ایجــاد صــدای صــاف و تکــرار کلماتــی کــه از ضبــط صــوت پخــش می شــود ،بــا دقــت
در میتــر باعــث هماهنگــی بیــن ســه حــس عمقــی ،شــنوایی و بینایــی می گــردد و مشــکل لکنــت
زبــان را رفــع مــی کنــد .قســمت دوم ایــن دســتگاه شــامل ضبــط صوت(مشــترک در هــر دو قســمت)،
میکروفــون و هدفــون اســت .شــیوة کار بــه ایــن صــورت اســت کــه فــرد شــروع بــه صحبــت می کنــد
و تکــرار صــدای خــود را بــا تأخیــر می شــنود و همیــن بازخــورد شــنیداری بــر روی گفتــار فــرد اثــر
می گــذارد و باعــث کاهــش ســرعت گفتــار و کنتــرل اصالحــی گفتــار می شــود.
قســمت اول دســتگاه کــه
باعــث هماهنگــی حــس عمقی،
شــنوایی و بینایــی و همچنیــن
ایجــاد حــواس پرتــی و عــدم
تمرکــز بــر گفتــار می شــود،
از نظــر کاربــردی در درمــان
لکنــت زبــان نــوآوری دارد.
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رتبه دوم

علوم اجتماعي و روان شناسي
● عنوان طرح :روپوش آموزشي قصه و داستان مقطع پيش دبستاني
● طراح :مليحه تقي زاده شاه آبادي
● استان :يزد
● واحدآموزشي :هنرستان دولتي هدي ناحيه يك يزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد
● دبير راهنما :بهرام حيدري

چكيده:
آمـــوزش پیش دبســـتانی ،شـــامل برنامه هایـــی بـــرای رشـــد مهارت هـــای خوانـــدن،
نوشـــتن و حســـاب کـــردن و آمـــاده شـــدن بـــرای دوره دبســـتانی اســـت .اولویـــت دادن بـــه بـــازی
و فعالیت هـــای نشـــاط آور ،پرهیـــز از روش هـــای آمـــوزش انتزاعـــی و حافظـــه محـــور و پـــرورش
اســـتعدادهای کـــودکان از اهـــداف اصلـــی اســـت کـــه نیازمنـــد محیطـــی محـــرک و برانگیزنـــده
اس ــت .ی ــک برنام ــه آموزش ــی مناس ــب در ای ــن دوره بای ــد ح ــاوی تجارب ــی ب ــرای رش ــد ذهن ــی و
ش ــناختی ،زبان ــی ،اجتماع ــی ،عاطف ــی و جس ــمی ک ــودکان باش ــد .از آنجای ــی ک ــه روپ ــوش آموزش ــی
قص ــه و داس ــتان اب ــداع ش ــده از تن ــوع مناس ــبی برخ ــوردار اس ــت و بیش ــتر جنب ــه عمل ــی و روان ــی
حرکتـــی دارد ،بـــه یادگیـــری ســـریع تر کـــودک کمـــک میکنـــد .برنامه هـــای پیشدبســـتانی
ب ــه ج ــای تأکی ــد ب ــر محت ــوا ،اغل ــب «فعالیت مح ــوری» اس ــت یعن ــی مش ــتمل ب ــر ب ــازی ،ش ــعر،
نقاشـــی ،کاردســـتی ،مشـــاهده ،بحـــث و گفت وگـــو اســـت .روپـــوش آموزشـــی قصـــه و داســـتان،
وســـیله ای جـــذاب و نوينـــی اســـت کـــه کـــودک بـــا شـــکل های لبـــاس خـــود ،فعالیت هایـــی
مثـــل قصهگویی،شـــناخت حیوانـــات ،رنگ هـــا ،نقاشـــی و ...را انجـــام می دهـــد .ایـــن روپوش هـــا
و جلیقه هـــا کـــه از جنـــس پارچـــه تـــرگال می باشـــد ،بـــرای کـــودکان ســـه تـــا شـــش ســـال
طراحـــی و نـــکات و مفاهیـــم آموزشـــی روی لبـــاس کار شـــده اســـت .رنگ هـــای متنـــوع ،اشـــکال
متنـــوع ،راحتـــی  ،جذابیـــت و خالقیـــت از خصوصیـــات آنهاســـت.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه سوم

علوم اجتماعي و روان شناسي
● عنوان پژوهش :بررسي پيوند ميان الاليي ها ،عناصر و ساخت هاي آن با فرهنگ جامعه
● پژوهشگر :فرشيد عليمرادي
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبيرستان نمونه دولتي شهيد صياد شيرازي كامياران
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي ابن سيناي كامياران
● دبير راهنما :مسعود بيننده

چكيده:
الالیی هـــا ،نغمه هـــای دلنشـــین مادرانـــی اســـت کـــه بـــراي آرامـــش کـــودکان در کنـــار بســـتر
و گهـــوارهي آنهـــا خوانـــده می شـــود و دارای قدمـــت بســـیار كهنـــي مي باشـــد .متـــون الالیی هـــا
کـــه به صـــورت فی البداهـــه و بـــا تأثيرپذيـــري از محيـــط توســـط مـــادران ســـروده می شـــود ،بـــا
آهن ــگ و موس ــيقي دلنش ــین ،ش ــخصيت ك ــودك را ش ــكل مي ده ــد و در فراين ــد اجتماع ــي ش ــدن
فرزن ــدان نق ــش اساس ــي دارد.
در ايـــن پژوهـــش ،پـــس از طـــرح جايـــگاه فرهنـــگ عامـــه و الاليي هـــا در ســـاختار فرهنگـــي
و اجتماعـــي ،بـــا اســـتفاده از نظريههـــاي جامعه شناســـان در حـــوزه «تحليـــل گفتمـــان»« ،تحليـــل
روايـــت» و «اجتماعيـــات در ادبيـــات» ،الاليي هـــاي كـــردي برحســـب موضـــوع و تحـــت عنـــوان
«نشـــانه» گـــردآوري و تدويـــن و ســـپس هـــر نشـــانه در كدهـــاي مشـــخصي طبقه بنـــدي ،و بـــر
اســـاس آن مفاهيـــم فرهنگـــي و اجتماعـــي موجـــود در نشـــانه ها شناســـايي و در گفتمانهـــاي
«فرهنگـــي ،مذهبـــي ،زيســـت بوم و جنســـيت» مـــورد تجزيـــه و تحليـــل قـــرار گرفـــت .همچنيـــن
در ايـــن پژوهـــش ،بـــا پرداختـــن بـــه چگونگـــي شـــكل گيري و تبلـــور معانـــي و مفاهيـــم در
الاليي هـــا ،نقـــش الاليي هـــاي كـــردي كـــه خـــود متأثـــر و منبعـــث از شـــرايط فرهنگـــي،
اقتصـــادي و زيســـت بوم آن جامعـــه اســـت ،بـــر بازتوليـــد فرايندهـــاي اجتماعـــي شـــدن جامعـــه
كردســـتان بررســـي و تجزيـــه و تحليـــل شـــده اســـت.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه دوم

زبان و ادبيات فارسي
● عنوان اثر :مجموعه شعر« دوم شخص »
● نويسنده :مهنازالسادات دانشمند
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان فرزانگان يك ناحيه چهار مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رويان ناحيه چهار مشهد
● دبير راهنما :رويا رستگار

چكيده:
مجموع ــه ای از اش ــعار کالس ــیک ب ــا زب ــان و رویک ــرد نوی ــن و ح ــاوی تس ــلط کام ــل ش ــاعر ب ــر
مبان ــی ش ــعر اع ــم از موس ــیقی ،بی ــان و تخی ــل و عاطف ــه ق ــوی اس ــت .ش ــاعر در ای ــن مجموع ــه
ک ــه در قال ــب غ ــزل س ــروده ش ــده ،ب ــا جامعی ــت ن ــگاه ب ــه مضامی ــن متع ــددی پرداخت ــه اس ــت
کـــه در ایـــن میـــان مضامیـــن اجتماعـــی از جایـــگاه پررنگ تـــری برخوردارنـــد.
تســـلط شـــاعر بـــر زبـــان و ارائـــه تصاویـــر ادبـــی مناســـب ،زیبـــا و پرداخت هـــای شـــاعرانه
چندالیـــه و در عیـــن حـــال ملمـــوس ،از مهم تریـــن ویژگی هـــای ایـــن مجموعـــه اســـت.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه دوم

زبان وادبيات فارسي
● عنوان پژوهش :بررسي غلطهاي متداول درمحتواي پيامهاي دانشآموزان درشبكههاي اجتماعي
● پژوهشگر :علي برآوردي
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان نمونه دولتي عالمه طباطبايي شهربافت
● واحد همكار :پژوهش سراي پويندگان بافت
● دبير راهنما :نسرين حمزه نژادي

چكيده:
در ای ــن پژوه ــش ،ب ــه ص ــورت میدان ــی ب ــه غلط ه ــای امالی ــی موج ــود در دنی ــای مج ــازی و
پیامک هـــای دانش آمـــوزان پرداختـــه اســـت و میـــزان اشـــکاالت و غلط هـــا را بررســـی و تحلیـــل
کـــرده اســـت .ایـــن بررســـی در شـــهر بافـــت انجـــام شـــده و بـــه نوشـــتار دانش آمـــوزان ایـــن
منطقـــه پرداختـــه اســـت .ایـــن پژوهـــش بـــا رویکـــردی توصیفـــی و در عیـــن حـــال تحلیلـــی بـــه
میـــزان ایـــن غلط هـــا اشـــاره کـــرده و در بـــاره میـــزان آسیب رســـانی ایـــن غلط هـــا بـــه خـــط و
زب ــان فارس ــی ب ــه بررس ــي و تحلی ــل پرداخت ــه اس ــت.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه سوم

زبان وادبيات فارسي
● عنوان اثر :داستاني كه نمي دانيم هست
● نويسنده :اميدرضا خدادادي نجف آبادي
● استان :اصفهان
● واحدآموزشي :دبيرستان و پيش دانشگاهي دولتي امام صادق(ع) نجف آباد
● دبير راهنما :سيدمجتبي حسيني عشق آباد

چكيده:
مجموعـة داستان«داسـتانی کـه نمیدانیـم» درچهار بخش و پانزده داسـتان کوتاه تنظیم شـده اسـت که
بـا اینکـه داسـتانها هر یک مسـتقل هسـتند در پی هـم میآیند و نوعـی اتصال درونـی دارند .داسـتانها با
سـبک پسـتمدرن نوشـته شـدهاند و البته گاه تمایل نویسـنده در پردازش شـخصیتها و ارايهي داسـتان به
سـایر سـبکهای نویسـندگی اعم از سـوررئال و حتی داداویسـم نیز مشـاهده میشـود .طرح داسـتانها با
هنرمندی بسـیار در هم تنیده شـده و به طور خاص به برخی مسـائل فلسـفي و ذهنی پرداخته شـده اسـت.
پایان باز کتاب نشـان از هوشـمندی نویسـنده اسـت که پاسـخی به سؤال اصلی و فلسـفی کتاب که داستان
«داسـتانی کـه نمـی دانیـم» بر پایهي آن بنا شـده اسـت ،ارايه نمی دهـد و اجازه میدهد مخاطـب با دریافت
خـود ،این پاسـخ را دریابد
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رتبه سوم

زبان و ادبيات فارسي
● عنوان اثر :دراوج غم لبخند بزن
● نويسنده :نجمه رضائي بالن
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان نمونه دولتي مهشيد مصلي نژاد ناحيه يك مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي عالمه طباطبايي ناحيه يك مشهد

چكيده:
در ايـــن مجموعـــه داســـتان هاي کوتـــاه ،کـــه بـــا زمینـــهي اجتماعـــی ،مذهبـــی و فرهنگـــی
نوشـــته شـــده اســـت ،یـــک نـــگاه روانشناســـانهي عمیـــق بـــه شـــخصیتها و کارکـــرد آنـــان در
ط ــول داس ــتان ني ــز وج ــود دارد .موضوع ــات داس ــتان ها بس ــیار ملم ــوس و در دس ــترس اس ــت؛ ام ــا
نویســـنده بـــا بـــرش دقیـــق و عمیـــق از بخش هـــای مختلـــف زندگـــی شـــخصیت ها بـــه خوبـــی
توانســـته اســـت در القـــای پیـــام مؤثـــر باشـــد .فضاســـازی ،شـــخصیت پردازی و لحـــن داســـتان ها
بســـیار مناســـب اســـت و جمـــات کوتـــاه و پـــی درپـــی نویســـنده بـــه خوبـــی مخاطـــب را جـــذب
خـــود می کنـــد .شـــروع و پایـــان مناســـب در داســـتان های کوتـــاه ایـــن مجموعـــه ،از مهم تریـــن
ش ــگردهای ج ــذب مخاط ــب در اث ــر اس ــت .انتخ ــاب موضوع ــات و محی ــط ه ــای گوناگ ــون و در
عی ــن ح ــال توصیف ــات دقی ــق و شایس ــته و زب ــان ب ــی نق ــص و صیق ــل خ ــورده نویس ــنده ،حکای ــت
از مطالعـــه و تســـلط خـــوب او بـــر مبانـــی داستان نویســـی اســـت.
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رتبه اول
هنر

● عنوان طرح :اثري برگزيده در دستگاه شور
● طراح :متين مولوديان
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد هاشمي نژاد يك ناحيه چهار مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رويان ناحيه چهار مشهد
● دبير راهنما :احمد حسيني

چكيده:
در ای ــن پژوه ــش ب ــرای بررس ــی مبان ــی نظ ــری موس ــیقی ایران ــی از چه ــار کت ــاب تئ ــوری مرج ــع
و پن ــج ردیفس ــازی و آوازی متف ــاوت اس ــتفاده ش ــده اس ــت .نظ ــر ب ــه ماهی ــت تغییرناپذی ــر ان ــگاره
هـــای بررســـی شـــده در ردیفهـــای مـــورد اســـتفاده ،در هـــر بخـــش از پژوهـــش ،متناســـب بـــا
مطال ــب بی ــان ش ــده ،از قطع ــات مختل ــف رن ــگ ،تصنی ــف  ،چه ــار مض ــراب ،ضراب ــی ،بداههپ ــردازی
و ســـاز و آواز گزینـــش شـــده از میـــان آثـــار بـــزرگان موســـیقی و مجموعه هـــای مقبـــول و معتبـــر
به ــره گرفت ــه ش ــده اس ــت .در اي ــن تحقي ــق ،ب ــا بررس ــي تئوری ه ــاي موس ــیقی ،پژوهش ــگر آنه ــا
را م ــورد نق ــد ني ــز ق ــرار داده اس ــت.
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رتبه دوم
هنر

● عنوان طرح :آموزش هنرتذهيب به كودكان نابينا
● طراح :فرخ مهر رئيسي ماكياني
● استان :اصفهان
● واحدآموزشي :هنرستان دولتي معتمد ناحيه يك اصفهان
● دبير راهنما :محمود رئيسي ماكياني

چكيده:
در ايـــن پژوهـــش ،بـــه بنیانهـــاي شـــکل گیری ایـــده آمـــوزش تذهیـــب بـــه کـــودکان نابینـــا
پرداخت ــه ش ــده اس ــت .طراح ــی اب ــزار آموزش ــی ب ــا تکی ــه ب ــر چه ــار عنص ــر از مبان ــی موج ــود در
فن ــون هن ــری دارای پیش ــینه تاریخ ــی ،مل ــی و مذهب ــی ،در پ ــی رس ــیدن ب ــه اه ــداف معی ــن اس ــت
ک ــه ب ــرای اثب ــات رس ــیدن ب ــه ای ــن اه ــداف ،ب ــا نق ــل ت ــک ب ــه ت ــک مبان ــی  ،ک ــه ب ــا اس ــتفاده
مباح ــث و تصاوی ــر درون کتاب ه ــاي درس ــی دوره متوس ــطه ف ــن و هن ــر ارائ ــه ش ــده  ،چگونگ ــی
طراح ــی ،آزم ــون و ارتق ــاي اب ــزار س ــاخته ش ــده بررس ــي ش ــده اس ــت .همچني ــن در اي ــن اث ــر ،ب ــه
بررس ــی وس ــایل آموزش ــی و کم ــک آموزش ــی خ ــاص نابینای ــان پرداخت ــه ش ــده اس ــت.
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رتبه دوم
هنر

● عنوان طرح :كتاب فرش كودكان
● طراح :عليرضا زرنگ و مينا ضياء
● استان :خراسان جنوبي
● واحدآموزشي :پيش دانشگاهي نمونه دولتي آيت اهلل خامنه اي و
هنرستان كار و دانش كوثر بيرجند
● دبير راهنما :زيبا رادنيا

چكيده:
ای ــن کت ــاب قص ــه ،در دس ــته کتاب ه ــای تصوی ــری ج ــای می گی ــرد و ب ــرای گ ــروه س ــنی دو
ت ــا پن ــج س ــال طراح ــی ش ــده اس ــت .طب ــق مطالع ــات جدی ــد ،کتاب ه ــای تصوی ــری ب ــدون کالم
در آمـــوزش کـــودکان نوپـــا اهمیـــت دارد و آن هـــا را معـــرض زبـــان غنی تـــری قـــرار می دهـــد.
در ایـــن طـــرح ،گلیم هـــای ایرانـــی مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و نقوشـــی از آنهـــا مـــورد
اســـتفاده قـــرار گرفـــت.
ب ــرای ه ــر ورق ،ی ــک موض ــوع انتخ ــاب ش ــد .در قس ــمتي از ای ــن کت ــاب  ،ه ــدف ای ــن اس ــت
کـــه کـــودک بـــه موضـــوع کشـــاورزی فکـــر کنـــد و والدیـــن می تواننـــد در هنـــگام مطالعـــهي
کت ــاب ،از او در م ــورد موضوعات ــی ک ــه مرب ــوط ب ــه کش ــاورزی اس ــت  ،س ــؤاالتی بپرس ــند و ارتب ــاط
خ ــود را ب ــا ک ــودک بیش ــتر کنن ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه ه ــر موض ــوع ،عروس ــک هایی از جن ــس نم ــد تهی ــه ش ــده اس ــت .انتخ ــاب نم ــد
بـــه دلیـــل جذابیـــت رنگ بنـــدی و زیبایـــی محصـــول نهایـــی بـــوده اســـت .موضـــوع جذابیـــت از
آنجـــا کـــه مخاطـــب کـــودک اســـت ،از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار ميباشـــد.
در نقش پـــردازی ورق هـــای ایـــن گلیـــم ،طرح هایـــی از کاغـــذ دیـــواری و کاشـــی بـــا اســـتفاده
از نق ــوش گلی ــم ،ارائ ــه ش ــده اس ــت.
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رتبه دوم
هنر

● عنوان طرح :مجموعه عكس«نگاه ساده من»
● طراح :نگين كاوياني
● استان :فارس
● واحدآموزشي :هنرستان دولتي هنر و انديشه ناحيه يك شيراز
● دبير راهنما :مهرنوش سخنوري

چكيده:
در مجموعـــة عکس هـــای« نـــگاه ســـاده مـــن» هنرمنـــد تـــاش نمـــوده از موضوعـــات ســـاده
ب ــا نگاه ــی عمی ــق و ب ــه روش مینی م ــال و موج ــز عکاس ــی کن ــد .تصاوی ــر م ــورد نظ ــر از نظ ــر
کمپوزوســـیون دارای پیام هایـــی بدیـــع و بی نظیـــر اســـت .مهم تریـــن دســـتاورد آن ،فعـــال نمـــودن
اندیشـــه و تفکـــر مخاطـــب همـــراه بـــا زیبایـــی دلپذیـــر و فرح بخـــش اســـت کـــه تنهـــا از یـــک
ذهـــن خـــاق و کنجـــکاو بـــرای جـــان بخشـــیدن بـــه ســـوژه های نادیدنـــی صـــورت می گیـــرد.
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رتبه سوم

هنر

● عنوان طرح :فيلم داستاني«سبك مثل پرواز»
● طراحان :شايان نقيبي و اميرحسين كشاورز موالئي
● استان :شهرتهران
● واحدآموزشي :هنرستان كمال الملك منطقه يك شهرتهران

چكيده:
فیل ــم داس ــتانی انیمیش ــن «س ــبک مث ــل پ ــرواز» درب ــاره تنهای ــی انس ــان و نتای ــج حاص ــل آن
و رفتاره ــای اجتماع ــی اس ــت  .ای ــن فیل ــم ب ــر اس ــاس همی ــن ت ــم و ب ــه ص ــورت انیمیش ــن ب ــا
اس ــتفاده از تکنی ــک استاپ موش ــن و ب ــا تکی ــه ب ــر فانت ــزی کودکان ــه س ــاخته ش ــده اس ــت .داس ــتان
در بـــاره دختـــری مظلـــوم اســـت کـــه بـــه خاطـــر نجـــات پرنـــده ای زخمـــی کـــه از ســـوی مـــادر
خودخواهـــش طـــرد شـــده اســـت ،بهتریـــن راه را فـــرار از خانـــه می دانـــد .شـــب در بـــاران گرفتـــار
میش ــود .دخت ــرک در رؤی ــا م ــی بین ــد ک ــه ب ــه هم ــراه پرن ــده ب ــه خان ــه برگش ــته اس ــت .م ــادر
بـــا دیـــدن او ،کتکـــش می زنـــد  .دختـــرک از خـــواب بیـــدار می شـــود و بـــه ســـمت پنجـــره
مـــی رود و می خواهـــد کـــه خـــود را از پنجـــره بـــه بیـــرون پرتـــاب کنـــد .دوبـــاره از خـــواب بیـــدار
می شـــود .ایـــن بـــار بـــا غمگینـــی دوبـــاره بـــه خـــواب مـــی رود.
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رتبه سوم

هنر

● عنوان طرح :بازسازی تعدادي از تصانیف قدیمی دوره قاجار
● طراح :عارف شاهدي نواز خلجان
● استان :آذربايجان شرقي
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه جعفري ناحيه دو تبريز
● دبير راهنما :اكبر شاهدي نواز

چكيده:
ای ــن اث ــر تالش ــی اس ــت در راس ــتانی احی ــای تصانی ــف دورهي قاج ــار ک ــه نویس ــنده ب ــا بررس ــی
و شناســـایی برخـــی از تصانیـــف ایـــن دوره پرداختـــه اســـت کـــه بـــا وجـــود موســـیقی مناســـب
و ارزشـــمند ،فاقـــد اشـــعار مناســـب و ارزشـــمند بوده انـــد و بنابرايـــن از حـــوزهي تصانیـــف کنـــار
گذاش ــته ش ــده ان ــد .نویس ــنده ب ــا بازیاب ــی اش ــعار مناس ــبی ب ــرای ای ــن تصانی ــف از دی ــوان ش ــاعران
دیگ ــر ،کوش ــیده اس ــت در ص ــدد احی ــا و تجدی ــد ای ــن دس ــته از تصانی ــف برآی ــد .در بخ ــش دیگ ــر
ای ــن اث ــر ب ــه وزن عروض ــی و ایقاع ــات ادواری ایران ــی پرداخت ــه ش ــده اس ــت
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گزارش ستاد اجرايي

نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي-بخش دانش آموزي

به نام خدا
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مراس ــم تجلي ــل از برگزي ــدگان بخ ــش دانش آم ــوزی نوزدهمي ــن جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــی،
ويـــژه دانش آمـــوزان دوره متوســـطه شـــاخه های نظـــری و هنرجویـــان شـــاخه فنـــی و حرفـــه ای
و کاردان ــش ،هرس ــاله ب ــه اتف ــاق بخ ــش دان ــش پژوه ــان و فن ــاوران جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــی،
ب ــا حض ــور مقام ــات عالي رتب ــه كش ــوري ،وزرای آم ــوزش و پ ــرورش و عل ــوم ،تحقيق ــات و فن ــاوری
و ساير شخصيتهای علمی ،فرهنگی و سياسی کشور برگـــــزار می شود.
رشـــد و توســـعه ،الزمـــه همـــه جوامـــع ،به ويـــژه كشـــورهاي در حـــال توســـعه در عصـــر
كنونـــي اســـت .در دنيـــاي معاصـــر ،مـــاك ارزيابـــي و مقايســـة كشـــورها بـــر اســـاس نـــرخ
رشـــد در جنبه هـــاي مختلـــف و ســـطح توســـعه يافتگي اســـت« .شـــرط الزم» رشـــد و توســـعه،
«ســـرماية اجتماعـــي خـــاق و نـــوآور» اســـت كـــه بـــراي توليـــد آن ،نيازمنـــد « زمينه هـــا و
شـــرايط » هســـتيم .ايـــن زمينه هـــا و شـــرايط در ســـه اصـــل« :بـــاور بـــه ضـــرورت داشـــتن
ســـرماية اجتماعـــي خـــاق و نـــوآور در مســـير توســـعه»« ،حمايـــت همه جانبـــه از نـــوآوران و
پژوهشـــگران» و « هدايـــت اســـتعدادها و خالقيت هـــا در جهـــت نيازهـــاي اساســـي جامعـــه»
شـــكل گرفتـــه و ايجـــاد خواهنـــد شـــد.
در س ــال ج ــاری تع ــداد  8،269ط ــرح مرب ــوط ب ــه دانش آم ــوزان و هنرجوي ــان دوره متوس ــطه
بـــه دبيرخانه هـــای اســـتانی جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی ارائـــه گرديـــد .طرح هـــا پـــس از
بررســـی کارشناســـی اســـتانی  ،در گروه هـــای علمـــي ،مـــورد ارزيابـــی قـــرار گرفتنـــد .از ايـــن
تعـــداد 1،199 ،طـــرح بـــه عنـــوان طرح هـــای منتخـــب اســـتانی بـــه مرحلـــه کشـــوری راه
پيـــدا کردنـــد .طرح هـــای مذکـــور در گروه هـــای علمـــي "بـــرق و الکترونيـــک ،کامپيوتـــر،
مكاتروني ــك ،مکاني ــک ،فيزي ــک و نج ــوم ،ش ــيمی ،رياض ــی ،عم ــران و معم ــاري ،عل ــوم زيس ــتی
و پزش ــکی ،کش ــاورزی و مناب ــع طبيع ــی ،زب ــان و ادبي ــات فارس ــی ،عل ــوم اجتماع ــی و روان-شناس ــی،
علـــوم دینـــی و قرآن پژوهـــی ،هنـــر  ،نانو تكنولـــوژي و طرح هـــاي ميان رشـــته اي" ،مـــورد
بررســـی و ارزيابـــی مجـــدد قـــرار گرفتـــه و پـــس از دفـــاع حضـــوری داوران اســـتانی و طراحـــان،
تعـــداد  76طـــرح بـــه مرحلـــه داوری نيمـــه نهايـــي جشـــنواره راه يافتهانـــد .پـــس از داوري
در ايـــن مرحلـــه بـــا حضـــور داوران گروه هـــاي مختلـــف علمـــي وزارت آمـــوزش و پـــرورش و
بـــا همـــكاري ســـازمان پژوهش هـــاي علمـــي و صنعتـــي ايـــران ،تعـــداد  62طـــرح بـــه مرحلـــه
داوري نهايـــي راه يافتنـــد .در ايـــن مرحلـــه ،پـــس از داوری طرح هـــا در هيـــأت داوران مشـــترک

گزارش ستاد اجرايي

نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي-بخش دانش آموزي

وزارت علـــوم ،تحقيقـــات و فناوری(ســـازمان پژوهش هـــای علمـــی و صنعتـــی ايـــران) و وزارت
آمـــوزش و پـــرورش (مركـــز ملـــي پـــرورش اســـتعدادهاي درخشـــان و دانش پژوهـــان جـــوان)،
تعـــداد  30طـــرح ،بـــه عنـــوان طرحهـــای برگزيـــده نهايـــي كشـــوري بخـــش دانش آمـــوزي
نوزدهميـــن جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی انتخـــاب و در رتبه هـــاي اول تـــا ســـوم معرفـــي شـــدند.
بـــا توجـــه بـــه برنامه ريزي هـــا و تالش هـــاي همـــه اســـتان ها ،شهرســـتان ها ،مناطـــق و
پژوهش ســـراهاي دانش آمـــوزي در حضـــور گســـترده و كيفـــي دانش آمـــوزان و هنرجويـــان،
از جنبـــه تعـــداد طرح هـــاي برگزيـــده ،شـــهرتهران و اســـتان كرمـــان بـــا  6طـــرح برگزيـــده در
صـــدر ،اســـتان خراســـان رضـــوي بـــا  5طـــرح برگزيـــده در رتبـــه دوم ،اســـتان كردســـتان بـــا
 3طـــرح برگزيـــده در رتبـــه ســـوم ،اســـتان هاي اصفهـــان و گيـــان بـــا  2طـــرح برگزيـــده در
جايـــگاه چهـــارم و اســـتان هاي آذربايجـــان شـــرقي ،البـــرز ،خراســـان جنوبـــي ،ســـمنان ،فـــارس
و يـــزد بـــا يـــك طـــرح برگزيـــده در مرتبـــه پنجـــم قـــرار گرفتنـــد.
ستاد اجرایی
بخش دانش آموزی
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جدولها
● جدول شماره( :)1تعداد طرح ها

سال

1394

1395

1396

تعداد

7378

7420

8269

● جدول شماره( :)2تعداد كل طرح ها به تفکيک گروه های علمی از سال  1394لغايت 1396

زمینه
علمی
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70

سال

1394

1395

1396

برق والکترونيک

683

749

660

کامپيوتر

230

278

302

مکانيک

669

669

780

فيزيک و نجوم

340

267

339

شيمی

407

383

424

معماري و عمران

64

197

165

رياضی

230

172

134

علوم زيستی و پزشکی

884

766

929

کشاورزی و منابع طبيعی

241

270

330

زبان و ادبيات فارسی

1193

1170

1596

علوم اجتماعی و روان شناسی

372

415

559

علوم دینی و قرآن پژوهی

211

202

255

هنر

1041

1142

1201

نانو تكنولوژي

205

213

253

مكاترونيك

101

84

185

طرح هاي ميان رشته اي

507

438

157

7378

7420

8269

جمع

جدولها
● نمودار شماره ( -)1تعداد کل طرح ها به تفکيک گروه های علمی سال 1396

● جدول شماره ( :)3تعداد كل طرح ها و طراحان بخش دانش آموزي
تعداد طرح ها و طراحان
به تفكيك گروه هاي علمي و جنسيت

تعداد طرحها

نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  -سال 1396

تعداد طراحان

برق والکترونيک

660

557

251

808

کامپيوتر

302

196

169

365

مکانيک

780

544

343

887

فيزيک و نجوم

339

209

233

442

شيمی

424

211

438

649

معماري و عمران

165

74

131

205

رياضی

134

70

86

156

علوم زيستی و پزشکی

929

394

972

1366

کشاورزی و منابع طبيعی

330

220

227

447

زبان و ادبيات فارسی

1596

344

1317

1661

علوم اجتماعی و روان شناسی

559

214

512

726

علوم دینی و قرآن پژوهی

255

92

267

359

هنر

1201

256

1019

1275

نانو تكنولوژي

253

128

253

381

مكاترونيك

185

135

95

230

سایر زمینه های علمی

157

64

145

209

8269

3708

6426

10134

جمع کل
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پسر

دختر

جمع

71

جدولها
بـا توجـه بـه ارسـال بعضـی از طرح هـا به صـورت گروهـی ،تعـداد  8،269طـرح توسـط  10،134نفر
دانش آمـوز و هنرجـوي دوره متوسـطه بـه جشـنواره ارائه شـد .از اين تعـداد  6،426نفـر ( 63/41درصد)
دختـر و  3،708نفـر ( 36/59درصـد) پسـر هسـتند .ايـن آمـار ،بيانگر آن اسـت که ميانگين افـراد در هر
طـرح 1/23 ،نفـر می باشـد.
پـس از داوری طرح هـا در گروه هـای تخصصـی داوری اسـتان ها ،تعـداد  1،199طـرح بـه عنـوان
طرح هـای منتخـب اسـتانی ،به مرحله کشـوری جشـنواره ،معرفـی و آثار آنهـا به همراه مسـتندات الزم،
بـه دبيرخانه سـتاد جشـنواره ارسـال گرديد.
● جدول شماره ( :)4تعداد طرحهای منتخب استانی به تفکيک گروههای علمی ،از سالهای  1394تا 1396
گروه علمی
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سال

1394

1395

1396

برق والکترونيک

80

69

90

کامپيوتر

40

29

43

مکانيک

117

91

108

فيزيک و نجوم

40

32

41

شيمی

40

43

44

معماري و عمران

13

26

21

رياضی

43

34

38

علوم زيستی و پزشکی

107

90

161

کشاورزی و منابع طبيعی

44

50

58

زبان و ادبيات فارسی

190

143

211

علوم اجتماعی و روان شناسی

74

52

81

علوم دینی و قرآن پژوهی

25

24

31

هنر

123

124

181

نانو تكنولوژي

46

44

58

مكاترونيك

34

17

33

ساير زمينه هاي علمي

20

26

---

1036

894

1199

جمع

جدولها
● جدول( :)5تعداد طرحهای برگزيده کشوری به تفکيک گروههای علمی ،از سال  1394لغايت 1396

سال

1394

1395

1396

گروه علمی
برق والکترونيک

1

1

1

کامپيوتر

2

2

2

مکانيک

-

3

2

فيزيک و نجوم

2

2

1

شيمی

2

2

-

معماري و عمران

-

1

-

رياضی

2

1

2

علوم زيستی و پزشکی

1

3

2

کشاورزی و منابع طبيعی

4

3

3

زبان و ادبيات فارسی

7

5

4

علوم اجتماعی و روان شناسی

4

2

4

علوم دینی و قرآن پژوهی

2

1

1

هنر

1

3

6

نانو تكنولوژي

2

2

1

مكاترونيك

-

2

1

ساير زمينه هاي علمي

2

-

-

32

33

30

جمع

جدول هـاي زيـر ،تعـداد طرح های برگزيده کشـوری بخـش دانش آمـوزي نوزدهمين جشـنواره جوان
خوارزمـی را بـه تفکيـک رتبـه ،انفـرادي يا گروهـي بودن طرح و جنسـيت نشـان می دهند.
● جدول شماره ( :)6تعدادطرح برگزيده بخش دانشآموزی به تفکيک رتبه

تعداد طرح

2

16

12

30

تعـداد  30طـرح برگزيـده کشـوری ،توسـط  39نفـر طـراح ارائـه شـده اسـت .ميانگيـن تعـداد افـراد
شـرکت کننده در هـر طـرح برگزيـده كشـوري ( 1/3نفـر) اسـت .جـدول زير نشـان می دهد که شـرکت
افـراد در طرح هـای انفـرادی بيشـتر از طرحهـای گروهـی می باشـد.
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رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

73

جدولها
● جدول شماره ( :)7تعداد و درصد طرحهاي برگزيده كشوري ،به تفکيک رتبه و طرحهای انفرادی و گروهی
رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

انفرادی

2

12

8

22

73.3

گروهی

0

4

4

8

26.7

جمع

2

16

12

30

100

از تعداد  39نفر برگزيده کشوری ،تعداد  27نفر پسر ( 69/23درصد) و 12نفر دختر ( 30/77درصد) می باشند.
با توجه به اينكه يكي از طراحان پسر در يك طرح انفرادي و در يك طرح گروهي حائز رتبه است ،به همين
دليل ،جمع تعداد پسران در جدول زير  40ميباشد.
● جدول شماره ( - )8تعداد برگزيدگان کشوری به تفکيک رتبه و جنسيت
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رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

دختر

0

6

6

12

30

پسر

3

14

11

28

70

جمع

3

20

17

40

100

ستاد بخش دانشآموزي جشنواره جوان خوارزمي ،عالوه بر هدف شناسايي برترين و خالقانهترين طرحهاي
دانشآموزان و هنرجويان ،رسالت تربيت نسل پرسشگر ،نوانديش ،نوآور ،مبتكر و خالق را برعهده دارد ،تا گامي
مؤثر در تحقق شرايط و زمينههاي «سرماية اجتماعي خالق و نوآور» برداشته شود .اين هدف ،با همكاري معلمان،
واحدهاي آموزشي ،پژوهشسراهاي دانشآموزي و عوامل علمي ،پشتيباني ،اداري و اجرايي در تمامي سطوح
امكانپذير خواهد بود .در اين راستا ،دبيرخانه بخش دانشآموزي جشنواره در سطح ستاد ،استان و شهرستان و
مناطق و پژوهشسراهاي دانشآموزي ،عالوه بر تجليل از رتبههاي اول تا سوم كشوري ،برنامهريزي و ارتباط با
واحدهاي برونسازماني در جهت توسعه كمي و كيفي ،تشكيل كارگاههاي علمي و آموزشي ،ساير طرحها را نيز
به نحو مقتضي مورد توجه ،حمايت و هدايت قرار داده و از طرحهاي ارزنده در سطوح بعدي نيز تقدير و تجليل به
عمل خواهد آمد.
بدينوسيله از جوانان پژوهشگر ،نوآور ،مخترع ،مبتكر ،اديب و هنرمند ميهن اسالمي ،که با ارسال طرحهای
خالقانه ،ابتكاري و بديع ،اين جشنواره را در نيل به اهداف مترتب بر آن همراهی کردند و به اين عرصه علمي و
پژوهشي شكوه و غناي خاص بخشيدند و نيز از مديران كل ،معاونان محترم آموزش متوسطه ،دبيران جشنواره
جوان خوارزمي استانها ،رؤساي ادارات استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ،اعضای محترم دبيرخانههای
جشنواره جوان خوارزمی ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي سراسر کشور ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي،
گروههاي محترم داوري و همكاران ستاد جشنواره که زمينههای علمی ،اجرايي و برگزاری هرچه با شکوهتر
نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمی را فراهم کردند ،صميمانه تشکر و قدردانی میشود.
اداره برنامهريزي و امور اجرايي جشنواره جوان خوارزمی  -بخش دانشآموزی

ارکان علمی و اجرایی
بخش دانشآموزي
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اعضای ستاد،کمیته اجرایی

بخش دانشآموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

اعضاي ستاد
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

دكتر فاطمه مهاجراني (رئیس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره)
عباسعلي مظفري (قائم مقام رئيس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره)
دكتر حميدرضا عظمتي (مسئول هيأت داوران)
دكتر سعيد عليايي (دبير كميته داوري)
نعمت اله كاظمي فرامرزي (رئيس اداره برنامه ريزي و امور اجرايي جشنواره)

ناصر جعفري
دكتر حسين شجاعي
عنايت ساالريان
رضا گلشن مهرجردي
دكترسيدمحسن حسيني مقدم
قربانعلي افشاني
مهندس سيد مصطفي آذركيش

اعضاي كميته اجرايي

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی
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● عباس مرادي
● نیلوفر ناصری
● فروغ ساالريه
● حميد نظري
● غالمحسن حميدي
● سيدمحمود عقيليان
● مهدي شمس
● ماندانا نوروزي
● حميدرضا حوري
● كامران باباپور چهره
● محسن كشاني
● ميركاظم ميرنظري
● سيدصفر مظلومي
● بهزاد صولتیان
● محمدمهدي كاظمي
● مريم زراعتكار
● شهربانو نظريان

اعضای دبیرخانه

بخش دانشآموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

اعضاي دبیرخانه

● نرگس هاشم زاده
● فريبا ايجوي
● مجيد احمدلو
● محمد مشتاقي
● رضا جعفرپناه
● حسين قاضي
● رضا وهاب آهاري

● محمدصادق پوده
● سودابه ملکی
● حميدرضا سلطان زاده
● عباس خسروي
● فاطمه کریمی
● مجتبی سعیدی

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی

● موسي فرهنگ نيا
● حامد ولي خاني
● سيدرضا موسوي
● علي اصغر سير
● انسيه باغباني
● حسين نامني
● علي زالي
● مهدي زينلي
● اميرحسين اسدي
● فرشاد فردوسي
● ابراهيم محمدي مزرعه شاهي
● نيره فيروزي
● سحرسادات مقصودي
● نجيبه ذاكري
● شبنم فقيه نجفي
● غالم رضا فعله گري
● سيدعلي اكبر قريشي
● آرزو واعظ نائيني
● محمد محمدعلي كاظمي

● فرهاد جليلي تل چگاه
● علي رضا رئيس دانايي
● ملكه ربيع پور
● بهرام مددي
● محمدتقي بابامرادي
● زهرا بابايي خماركي
● الهام سادات جعفري طبا
● فاطمه يزداني
● منيراعظم ميثاقي نژاد
● هيوا رخشان
● اسماعيل كاظمي نيا
● محمد جعفري جم
● حسن تقي پور كران
● رضا اصغرپور
● جميله رضايي
● جواد بغدادي
● سيدرحمت اهلل مشهدي
● فاطمه اميدي نياول
● بهاره سادات سلم آّبادي
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گروههاي علمی

بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

مسئول گروه های علمي بخش دانش آموزی :
● دکتر حميدرضا عظمتي
گروه علمی برق و الکترونیک
مسئول گروه:
● دکتر محمد شمس اسفندآبادی
اعضاي گروه:
● دكتر علي مطيع بيرجندي
● دكتر رضا قندهاری
● دكتر بابك محمدزاده
● دكتر حسين منتظري
● دكتر وهاب نكوكار

●
●

دكتر محمدحسين مقامي
مهندس فرزاد فالحی

گروه علمی کامپيوتر
مسئول گروه:
● دکتر نگين دانش پور
اعضاي گروه:
● دكتر معصومه صفخانی
● دكتر سعيد فرضي
● مهندس حمیدرضا شایق بروجني
● مهندس علی هوشیاری

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی
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گروه علمی مكانيك
مسئول گروه:
● دکتر علي پورکمالی انارکی
اعضاي گروه:
● دكتر علی رحمانی هنزکی
● دكتر علي ميرمحمدي
● دكتر ميثم محمدي امين
● دکتر محمد حسين پورگللو
● دكتر محمد صديقي
● دكتر سيدعلي صدر واقفي
● دكتر غالمحسين پايگانه

● دکتر فرامرز آشناي قاسمي
● دکتر حسين حسيني تودشكي
● مهندس علی فرهادی

گروههاي علمی

بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه علمی فیزیک و نجوم
مسئول گروه:
● دکتر رويا مجيدي
اعضاي گروه:
● دکتر فاطمه احمدي
● دکتر رضا رشيدي
● مهندس محمدحسین نیکونژاد

● دکتر جاويد ضمير انوري
● مهندس محمدحسین لطف زمان

گروه علمی شیمی
مسئول گروه:
● دکتر رسول عبداله میرزایی
اعضاي گروه:
● دكتر علي يوسفي
● دکتر اعظم انارکی فيروز

● دکتر باهره عربشاهی
● مهندس بهنام معيني

گروه علمی ریاضی
مسئول گروه:
● دکتر مجتبي قرباني
اعضاي گروه:
● دكتر حميدرضا ميمني
● دكتر احمد رضا فروغ
● دكتر حميد مسگراني

● دكتر مهدي نجفي خواه
● دكتر علي زعيم باشي
● دكتر محمدجواد اسالم پور

● دكتر محمد ساکی زاده
● دكتر نويد پور زردشت
● دكتر محمد حسبي
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گروه علمی علوم زیستی و پزشکی
مسئول گروه:
● دکتر عليرضا ذاكري
اعضاي گروه:
● دكتر اميرحسين براتي
● دكتر اميرحسين عابدي يكتا
● دكتر ليال پورمسعودي
● دكتر فاطمه ميرهادي
● دكترفرشاد غزاليان
● دكتر فائزه فاضلي
● دكتر اسحاق شايگان
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گروههاي علمی

بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه علمی هنر
مسئول گروه:
● دکتر جمال الدين مهدي نژاد
اعضاي گروه:
● دکتر محسن حسن پور
● دكتر هادي عارفي

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی
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● دكتر حسام الدين سراج

گروه علمی علوم اجتماعي و روان شناسي
مسئول گروه:
● دکتر صادق نصري
اعضاي گروه:
● دکتر سيدمحمدرضا امام جمعه
● دكتر غالمعلي احمدي
● دكتر جمشيد جراره
● دكتر نجف طهماسبي پور
● دكتر عبدالحسين كرم پور
● دكتر سعيد جعفرپور
● دكتر عليرضا عصاره

● دكتر فريده حميدي
● نعمت اله كاظمي فرامرزي
● نصرالدين امين ورزلي
● مجيد ابراهيم دماوندي
● محمد كاظمي پوران
● الماس ساسانيان
● رضوان روح بخش

گروه علمی علوم ديني و قرآن پژوهي
مسئول گروه:
● دکتر عبداله صلواتي
اعضاي گروه:
● دکتر حسين صفره
● دكتر عين اله خادمي

● دكتر زهرا كاشاني ها
● دكتر غالم رضا فعله گري

گروه علمی زبان و ادبيات فارسي
مسئول گروه:
● دكتر ساغر سلماني نژاد
اعضاي گروه:
● دكتر محتبي بشردوست
● دكتر دكتر حسن روحوند
● دكتر زيبا اسماعيلي
● دكتر علي رضا حاجيان نژاد
● دكتر علي اكبر افراسياب پور

● دكتر علي شفائي
● دكتر حميده حجازي
● دكتر رضا نجاتي
● رضا كالته

گروههاي علمی

بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه علمی عمران و معماري
مسئول گروه:
● دكتر علي شرقي
اعضاي گروه:
● دكتر اصغر وطني اسكويي
● دكتر عبدالحميد قنبران
● دكتر ابوالفضل سلطاني

● دكتر امير طريقت
● دكتر سيدباقر حسيني

گروه علمی نانو تكنولوژي
مسئول گروه:
● دكتر معصومه قلخاني
اعضاي گروه:
● دكتر عليرضا كرمي
● دكتر الهام اسديان
● دكتر سميه فردين دوست
گروه علمی كشاورزي و منابع طبيعي
مسئول گروه:
● دكتر حسين رنگ آور
اعضاي گروه:
● دكتر علي مقدم
● دكتر نيكروز باقري
● دكتر حسن صادقي پناه
● دكتر علي رحماني هنزكي
● دكتر حسن مؤمني
● دكتر علي اكبرقنبري
● دكتر حسين فرازمند

● دكتر محمود صمدپور
● دكتر جواد بهشتيان
● دكتر فرزانه شايگان فر

● دكتر حميد جباري
● دكتر فرهاد كي مرام
● دكتر جواد باغاني
● دكترحميدرضا عبدي
● دكتر حامد فاطميان
● مهندس محمدرضا كريمي

● دكتر موسي آيتي
● دكتر محمدرضا ارباب تفتي

● دكتر محمدرضا دليري
● دكتر نصورباقري
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گروه علمی مكاترونيك
مسئول گروه:
● دكتر رضا ابراهيم پور
اعضاي گروه:
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مديران ستاد اجرايي ادارات كل آموزش و پرورش استانها
بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

ردیف
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استان

دبير جشنواره

1

آذربايجان شرقي

ناصر ممي پور

2

مدير كميته اجرايي

فريده حقائي

مسئول هيأت داوران

انشااهلل قاسملو

آذربايجان غربي

هادي هادي نيا

ندا اسمعيلي

امير رحيمي

3

اردبيل

نادر شهسواري

مهدي خليلي

افشار نجف زاده

4

اصفهان

محمدكاظم عليخاني

خديجه بالباديون

ابراهيم غالمرضايي

5

ايالم

فردين بساطي

جواد عزيزي

محمدمراد مريدي

6

البرز

غالم حسين شادروحي

احسان رضايي

صالحه تقوايي

7

بو شهر

كاوه اميري

مجتبي خوشنود

--

8

چهارمحال و بختياري

ايرج كريمي

سعيد زماني

محبوبه موسوي

9

خراسان رضوي

عليرضا ذهبي

سيد محمد باقر حسيني بنهنگي

دكتر فرامرز نودهي

10

خراسان شمالي

محسن صانعي

--

ابراهيم رحماني

11

خراسان جنوبي

محمد آزادي مود

محمدعلي محمدي

محمد راستگو

12

خوزستان

قاسم رضايي راد

آرمان احرام باف

اكبر موحد

13

زنجان

جعفر زنجاني

روح اهلل لطفي

حجت رستمي

14

سمنا ن

حسين رجبي

زهرا سرباز دلير

فاطمه نبوي چاشمي

15

سيستان و بلوچستان

غالمرضا گنجعلي

امين پايان

مسعود نجار

16

شهرتهران

علي قرباني

خديجه شاه مهديان

فاطمه بلوچيان

17

شهرستان هاي تهران

ملوك نادري

معصومه جهانوند

حميد قره گوزلو

18

فارس

ذوالفقار شهرياري

شمشاد كاظمي

محمدحسين كريميان

19

قزوين

ثابت رستمي

فاطمه احمدي

توفيق محمدحسيني

20

قم

حسين كرمي

مجيد شايان فر

محمود ملكي

21

كردستان

اكبر منجمي كردستاني

شرمين ظاهري

عدنان عزيزي

22

كرمان

حمزه اسفنديارپور

--

--

23

كرمانشاه

علي مرادي

شفيع اميني مقدم

--

24

كهگليويه و بويراحمد

محمدتقي اسدپورجهان آباد

مسلم ملك زاده

مجيد گرامي

25

گلستا ن

سيد قاسم حسيني

علي عسكر مقصودلو محلي

قربان رايجي

26

گيالن

غالم رضا نوروزپور

فاطمه گيالني نيا

محمد ربطي

27

لرستان

مهدي جهانيان

عبداهلل صيادي

محمدعلي خرميان

28

مازندران

عبداهلل آزادي

علي اسدي كفشگري

ولي قرباني

29

مركزي

مسعود ستوده نژاد

محمد نادري

عباس اميني

30

هرمزگان

محمد قويدل الري

سيده خديجه موسوي
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حامي بينالمللي جشنواره جوان خوارزمي

جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــی و برگزی ــدگان آن ه ــر س ــاله
م ــورد حمای ــت تع ــدادی از نهاده ــا و س ــازمان های داخل ــی
قـــرار می گیرنـــد  .از دوره شـــانزدهم آکادمـــی جهانـــی
علـــوم بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد علمـــی بین المللـــی بـــه
جمـــع حامیـــان ایـــن جشـــنواره پیوســـت.
آكادمـــي جهانـــي علـــوم بـــا هـــدف ارتقـــاي ظرفیـــت
علمـــی و توســـعه پايـــدار دانـــش بنيـــان در كشـــورهاي در
حـــال توســـعه ،در ســـال  1983درتریســـت ایتالیـــا آغـــاز
بـــه کار کـــرد .ســـال  1991ســـازمان آموزشـــی ،علمـــی و
فرهنگـــی ســـازمان ملـــل متحـــد (یونســـکو) ،اداره بودجـــه
و پرســـنل آن را بـــه عهـــده گرفـــت .يكـــي از جوايـــز ايـــن
آكادم ــي ،جاي ــزه نق ــدي ب ــراي دانش ــمند ج ــوان كش ــورهاي
در حـــال توســـعه اســـت كـــه برگزيـــدگان جشـــنواره جـــوان
خوارزم ــي از س ــال  1393موف ــق ب ــه درياف ــت آن ش ــدهاند.

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی

83

برگزیدگان آکادمی جهانی علوم ()TWAS
● دكتر فرهاد پناهي(دوره شانزدهم)

برگزيـــده پژوهشهـــاي بنيـــادي بـــا ارائـــه طـــرح "ســـنتز مـــواد آلـــی بـــا
اســـتفاده از کاتالیزورهـــا و بررســـی خـــواص حســـگري ،نـــوری و بیولوژیکـــی"

● دکتر سید اسماعیل حسینی(دوره شانزدهم)

برگزيـــده پژوهشهـــاي بنيـــادي بـــا ارائـــه طـــرح "تولیـــد نـــوری نوســــان
مایکـــروویو با نویـــز فـــاز بســیار کـــم "

● دكتر خاطره رضائيان (دوره هفدهم)

برگزيده پژوهشهاي بنيادي براي "طراحي و سنتز حسگرهاي آزو -آزومتيني
براي رديابي يون فلوئور"

● مهندس مهدخت ارشدي (دوره هفدهم)

بـــا ارائـــه طـــرح ابتـــكاري "فروشـــويي زيســـتي زبالههـــاي الكترونيكـــي بـــا
اس ــتفاده از دو ن ــوع باكت ــري"

● دكتر فرشته مشكاني (دوره هجدهم)

عضـــو هیـــات علمـــی گـــروه مهندســـی شـــیمی دانشـــگاه کاشـــان ،بـــا
ارائ ــه ط ــرح " س ــاخت کاتالیس ــت نانوس ــاختار اکس ــید آه ــن ب ــرای واکن ــش
انتقـــال آب-گاز دمـــای بـــاال" در بخـــش پژوهشهـــای بنیـــادی
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● دكتر آزاده ملك نژاد (دوره هجدهم)

برگزيـــده پژوهشهـــاي بنيـــادي بـــا ارائـــه طـــرح " ميدانهـــاي پيمانـــهاي
و كيه ــان شناس ــي عال ــم اولي ــه "

