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     ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمي 
      )166-236 هجري قمري(

ابوجعفر محمد ابن موسـي خوارزمی  با كنیه ابوعبداهلل از دانشـمندان بزرگ مسـلمان 
و ايرانـي در زمینـه رياضـي، جغرافـي و نجـوم مي  باشـد. خوارزمـي حـدود دهه سـوم يا 
چهـارم قـرن دوم هجري شمسـي1 در منطقه خـوارزم ايران به دنیا آمده اسـت و در حدود 
سـال 229 هجري شمسـي درگذشـت. شـهرت علمی  وي مربوط به كارهايي اسـت كه 
در رياضیـات، به خصوص در رشـته جبر انجـام داده به طوري كـه او را  پدر جبر نامیده اند. 

بیشـترين تبحـر وی در حل معادله هـای خطی و درجه دوم بوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامه هـاي جهـان در دانش رياضي ثبت شـده و كتابش بـه مدت چهارصد سـال كتاب درس 
رياضـي دانشـگاه هاي اروپـا بـود. آثـار علمی  خوارزمـی  از حیث تعـداد كم ولـي از نفوذ بي بديـل برخوردارنـد. خوارزمی 
 را مي تـوان بنیان گـذار علـم جبـر، به عنوان رشـته اي متمايز از هندسـه شـمرد. يکي از مشـهور ترين كتاب  هـاي وي در 
اروپـا  "  كتـاب مختصـر در جبـر و مقابله" اسـت كه در قـرن دوازدهم میالدي به التین ترجمه شـد. اين كتـاب درباره 
رياضیـات مقدماتي اسـت. خوارزمي، اولین كسـي بود كه اعداد عالمـت دار را به كار برد. او بـراي اين كار، اصطالحاتي را 
بـه كار می بـرد و اعـداد منفـي را ناقـص و اعداد مثبت را زايـد مي نامید. تا آن زمـان، كاربرد حـروف در رياضّیات، متداول 
نبـود. خوارزمـی عـدد مجهـول را "شـي ء" و مجـذور مجهول را "مـال"  مي نامید. كتـاب جبر و مقابلـه خوارزمی كه به 
عنـوان الجبـرا بـه التین ترجمـه گرديد باعث شـد كه همین كلمـه در زبان هاي اروپايي بـه معناي جبر بـه كار رود. نام 
خوارزمـی  هـم در ترجمـه به جـاي الخوارزمی  به صـورت الگوريتمی  تصنیف گرديد و الفاظ آلگوريسـم، لگاريتم و نظاير 

آنهـا در زبان هـاي اروپايـي كـه به معني فن محاسـبه ارقام يا عالمات ديگر اسـت، مشـتق از آن مي  باشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمی "جمـع و تفريـق بـا عددهاي هندي" نـام دارد. اين كتاب باعث شـد تـا نظام عـددي در اروپا 
از نظـام اعـداد التیـن بـه اعداد هنـدي تغییر يابد. اين كتاب نخسـتین كتابـي بود كه نظـام ارزش مکانـي را به نحوي 
اصولـي و منظـم شـرح مـي  داد. كتاب هايي كـه وي درباره ارقام هندي نگاشـته اسـت، بعـد از آن كه در قـرن دوازدهم 

به زبـان التیـن منتشـر شـد، انقالبي در رياضیـات به وجـود آورد و هر گونه اعمال محاسـباتي را مقدور سـاخت. 
خــوارزمي، دســتي تــوانا در عـلم نــجوم نــیز داشت. كتاب "زيج السند هند" خوارزمی  مانند ساير زيج ها، عالوه 
بـر جدول هـاي نجومـی  و مثلثاتـي، مشـتمل بر مقدمه نسـبتاً مفصـل در علم نجوم اسـت كـه در حکم نجـوم نظري 
مــي باشد. ايـن كتـاب نخسـتین اثر نجـوم به زبان عربي اسـت كه به صـورت كامل بر جاي مانده و شـکل جـداول آن 

از جـداول بطلمیوس تأثیر پذيرفته اسـت. 
 كتـاب "صـورت االرض" اثـر ارزنده اي اسـت كه در زمینه جغرافیـا و به طور تقريبي فهرسـت طول ها و عرض هاي 
همـه شـهرهاي بـزرگ و اماكن را شـامل مي  شـود. اين اثر به نوبه خود مبتني بر جغرافیاي بطلمیوسـي بـود. اين كتاب 

از بعضـي جهـات خاصه در قلمرو اسـالم دقیق تر از اثر بطلمیوس اسـت. 
اثـر ديگـري كـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله كوتاهي دربـاره تقويـم يهـود اسـت. خوارزمی  دو كتـاب نیز 
دربـاره اسـطرالب بـا نام هاي "العمـل باالصطرالب" و ديگـري "عمل االصطرالب" نوشـت. از ايـن دو كتاب و كتاب 
"الرخامـه" دربـاره محاسـبات ظـل )سـايه( آفتـاب و تعییـن اوقات وي اثـري بر جاي نمانده اسـت. كتاب هـاي "تقويم 
البلـدان" و "الَفلَـك" نیـز از او می باشـد كه به زبان هاي اروپايي ترجمه شـده اسـت. ابوجعفر محمدبن موسـي خوارزمی 

 در حـدود سـال 850 میـالدي مطابق يـا 236 هجري قمري در گذشـت.
1 - در برخي اسناد 166 هجري قمري يا 780 میالدي ذكر شده است.

 - The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing

 - The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation

زنـدگي نامه  دانشمند 
 اسـالمي  خــوارزمي 
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 به نام خداوند جان و خرد

جوانـان بـه عنـوان بخـش مهمـي از سـرمايه ي ملـي در به ثمـر رسـیدن برنامه هـاي توسـعه علمي، 
اجتماعـي، اقتصـادي و فرهنگـي كشـور همـواره از جايـگاه ويـژه اي برخـوردار هسـتند. تقويـت فرهنگ 
در  درخشـان  اسـتعدادهاي  شناسـايي  جـوان،  فنـاوران  و  دانش پژوهـان  بیـن  در  نـوآوري  و  پژوهـش 
عرصه هـاي علمـي، پژوهشـي و فنـاوري و حمايـت از نوآوران بـراي ايجاد كسـب و كار دانـش بنیان، از 
اهدافـي اسـت كـه سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتي ايـران هر سـاله با برگـزاري جشـنواره جوان 

خوارزمـي آن را دنبـال مي نمايـد و اكنـون جـوان مـا هجده سـاله شـد. 
بسـیار مفتخريـم كـه بـا تـالش مسـتمر توانسـته ايم از سـال 1378 تا كنـون بـا وجـود همـه فراز و 
نشـیب ها،  ايـن نهـال نوپـاي برآمـده از جشـنواره بین المللـي خوارزمـي را كـه بـراي همسان سـازي 
سـطح رقابت هـا، ترغیـب دانشـجويان و فنـاوران و دانش آمـوزان بـراي شـركت در اين رقابـت علمي، 
بـا فرآيندهـاي علمـي و اجرايـي مسـتقل بـراي جوانان شـکل گرفـت را پايـدار و ثمربخـش و پربركت 

نـگاه داريـم و اكنـون جوان مـا نامدار و رشـید و برومند اسـت. 
در هجدهمیـن سـال  از ايـن جشـنواره، آيین نامـه برگـزاري پـس از ده سـال به روز رسـاني شـد و به 
امضـاي وزيـر محتـرم علـوم تحقیقـات و فناوري رسـید. آيین نامـه اجرايي جشـنواره نیز پس از نه سـال 
بـه صـورت جديـد تدوين و به روز رسـاني شـد و به امضـاي رئیس شـوراي راهبردي رسـید. از اين دوره 
بـا افزايـش سـن پذيـرش ثبـت نـام در جشـنواره از سـي بـه سـي و پنج سـال تعـدادي از پژوهشـگران، 
فنـاوران و اعضـاي هیـات علمـي جـوان كـه طرح هـاي آنـان امـکان رقابـت در جشـنواره بین المللـي 
خوارزمـي را نداشـتند و بـه دلیـل محدوديـت سـني از شـركت در جشـنواره جـوان بـاز مي ماندنـد نیز به 
جمـع شـركت كنندگان ايـن جشـنواره پیوسـتند تا فرصتي براي بیشـتر شـناخته شـدن رهپويان مسـتعد، 

توانـا و  جـوان كشـور در مسـیر علم و فنـاوري فراهـم گردد.   
سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران تـالش مي نمايـد تـا ماموريـت شناسـايي و معرفـي 
طرح هـاي برتـر را بـا بـه كار گیـري فرآيندهـاي ارزيابـي مناسـب و دقیـق بـه خوبـي بـه انجام رسـاند و 

هرسـاله بـه فراخـور شـرايط حمايت هـاي مـادي و معنـوي بـه برگزيـدگان را افزايـش دهـد.    
لیکـن ايـن فقـط حلقـه اي از يـك زنجیـره و مرحله اي از آغاز راه اسـت كه مي بايسـت بـا برنامه ريزي 
و حمايـت ديگـر نهادهـا، سـازمان ها و صنايـع  مرتبـط بـه سـرانجام مطلوب برسـد تا هر طـرح و مالك 
فکـري آن بـا توجـه بـه ماهیـت و قابلیت هـاي فنـي و علمـي،  بـراي تحقیق و توسـعه و تجاري سـازي 

مـورد حمايـت مـادي و معنـوي قـرار گیرنـد. پس اكنـون جوان مـا را دريابید. 
از خداونـد متعـال مي خواهیـم تـا انديشـمندان و فنـاوران جـوان ايـن كشـور را در مسـیر مقدسـي كه 

نمايد.  يـاري  برگزيده انـد 
                                                                               علي  رضا اللهیاري    

                                                               دبیر هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

سخن دبیر
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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چكیده طرح:
با توجه به تعداد واحدهاي فعلي و برنامه آتي توسعه تولید آمونیاک در ايران و همچنین راه اندازی واحدهای 
پااليشگاهی جديد تولید كاتالیست واحد انتقال آب-گاز به منظور خالص سازی هیدروژن حائز اهمیت فراوان 
است. مشکل اساسي كاتالیست هاي واكنش انتقال آب-گاز دما باال سینترينگ )كلوخه اي شدن( حرارتي سريع 
كاتالیست در دماهاي باال و در نتیجه كاهش مساحت سطحي كاتالیست مي باشد. اكسید كروم در فرموالسیون 
كاتالیست هاي صنعتي به عنوان ارتقا دهنده براي جلوگیري از اين پديده بکار مي رود. كاتالیست هاي معمول

Fe-Cr  حاوي حدودا 2% وزني Cr+6 است كه به شدت سمی و سرطانزا بوده و مساله و نگراني مهمي به 

خصوص هنگام ساخت و بارگیری و تخلیه كاتالیست در واحدهای عملیاتی ايجاد مي كند. به همین دلیل 
تالش هاي زيادي براي جايگزيني كروم در فرموالسیون و در عین حال باقي ماندن فعالیت، انتخاب پذيري و 
پايداري در واكنش انتقال آب- گاز در حال انجام است. عالوه برآن كاتالیست هاي نانوساختار اكسید آهن براي 
واكنش انتقال آب-گاز دما باال مي توانند از عملکرد و كارايي باالتري به دلیل دارا بودن نسبت سطح به حجم 
باالتر نسبت به كاتالیست هاي متداول برخوردار باشند. در اين طرح، كاتالیست هاي نانوساختار براي واكنش 
انتقال آب-گاز دما باال براي نیل به حداكثر فعالیت، گزينش پذيري و طول عمر تهیه گرديده است كه از عملکرد 
باالتري نسبت به نمونه هاي مشابه تجاری برخوردار است. عالوه بر اين انتخاب جايگزيني مناسب براي كروم 
در فرموالسیون كاتالیست انتقال اب-گاز دما باال كه در عین حال فعالیت و پايداري كاتالیست حفظ شود در اين 
طرح انجام شده است و دانش فنی ساخت كاتالیست های عاری از كروم در مقیاس پايلوت تدوين شده است. 
نیز در مقیاس صنعتی تدوين گرديده و برای 

  
Fe

2
O

3
-

 
Cuo-Cr

2
O

3
دانش فنی ساخت كاتالیست های نانوساختار 

اولین بار در كشور در شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو به تولید صنعتی رسیده است.

● عنوان طرح: ساخت کاتالیست نانوساختار اکسید آهن براي واکنش انتقال آب-گاز دماي باال
● پژوهشگر : فرشته مشكاني
● استاد راهنما: مهران رضايی

●   مؤسسه هاي  همكار: دانشگاه کاشان- شرکت توسعه صنايع نفت و گاز سرو
- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

رتبه اول
 پژوهش هاي بنیادي
گروه فناوري هاي شیمیايي
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چكیده طرح:
بـرای اولیـن بـار بـه مطالعه اثـر میدان های پیمانـه ای غیـر آبلـي )non-Abelian( در فیزيـك عالم اولیه 
پرداختـه شـده اسـت.  نشـان داديـم كـه برخـالف آنچه پیـش از ايـن تصـور می شـد میدان هـای پیمانه ای 
می تواننـد، بـدون برهـم زدن همسـانگردی فضايـی، در فیزيـك كیهان اولیه سـهم داشـته و اثرات مشـاهده 
پذيـری در تابـش زمینـه كیهانی و سـاختارهای كیهانی بگذارنـد. از اين میان می توان به تولید امواج گرانشـی 
قطبیـده و شکسـت تقـارن پاريتـه در تابـش زمینـه كیهانی اشـاره كـرد. )پیش از ايـن طرح، به ايـن دلیل كه 
تصـور می شـد میدان هـای پیمانـه ای بـا تقارن هـای كیهانـی ناسـازگار هسـتند، ايـن اثـرات در نظـر گرفته 
نمی شـدند.(  ايـن میدان هـا عـالوه بـر اثـرات منحصر به فـرد مشـاهداتی اثرات جالـب و بسـیار مهم نظري 
نیـز دارنـد. بـه طور مشـخص بـا كمـك ناهنجـاری گرانشـی در نمونـه اسـتاندارد ذرات و به دلیل شکسـت 
پاريتـه، می تواننـد  مسـئله عـدم تقارن مـاده و پادمـاده در عالم را به صـورت طبیعی توضیـح دهند. همچنین 
در راسـتای درک بهتـر ايـن دسـته از نمونه هـای تورمی، قضیـه ی تعمیم يافتـه والـد)Robert Wald(  را در 
نسـبیت عـام ثابـت كرديم كه بیان می دارد: ناهمسـانگردی های آمـاری در تورم كیهانـی می توانند در حضور 
میدان هـای اسـپین باالتـر تـا حد بیشـینه از مرتبه پارامتر غلتش آرام رشـد كننـد. )قضیه والد تنها به بررسـی 
فضا زمان دقیقا دسـیته پرداخته و نمی توانسـت رشـد ناهمسـانگردی ها در برخی نمونه های تورمی را توضیح 

دهد.( 
ايـن طـرح بـه دلیل اهمیـت نظري و مشـاهداتی، مـورد توجه بسـیاری پژوهشـگران جهـان قرارگرفته و 

زوايـای ديگـری آن مـورد مطالعه و بررسـی قـرار گرفت.

● عنوان طرح: میدان هاي پیمانه اي و کیهان شناسي عالم اولیه
●  پژوهشگر : آزاده ملك نژاد
● استاد راهنما: دکتر محمدمهدي  شیخ جباری
● مؤسسه  همكار: پژوهشگاه دانش هاي بنیادي

رتبه دوم
پژوهش هاي بنیادي
گروه علوم پايه
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چكیده طرح:
ــن  ــرات اي ــیمیايي و خط ــاي ش ــورد واكنش ه ــي در م ــت محیط ــاي زيس ــش نگراني ه ــا افزاي ب
ــات  ــز مطالع ــراي تمرك ــان ب ــادي در جه ــاي زي ــت تالش ه ــط زيس ــان و محی ــراي انس ــا ب فراينده
بــر روي شــیمي ســبز انجــام مي گیــرد. يکــي از راهکارهــاي ارائــه شــده در ايــن خصــوص اســتفاده 
ــکان  ــل ام ــا به دلی ــن كاتالیزوره ــد. اي ــیمیايي مي باش ــاي ش ــن در واكنش ه ــاي ناهمگ از كاتالیزوره
بازيابــي و اســتفاده مجــدد بســیار مــورد توجــه هســتند. بــا توجــه بــه اينکــه كاتالیزورهــاي ناهمگــن 
نیــز در نهايــت فرســوده شــده و بايــد دور ريختــه شــوند، كاتالیزورهــاي ناهمگــن دارای بســتر ســازگار 
بــا محیــط زيســت از اهمیــت بیشــتري برخوردارنــد و در حــال جايگزينــی بجــای پلیمرهــای مصنوعــی 
ــازگاري  ــت س ــل زيس ــه به دلی ــد ك ــي مي باش ــی طبیع ــب آل ــن تركی ــلولز فراوان تري ــند. س می باش
ــرح  ــن ط ــد. در اي ــي باش ــن م ــای ناهمگ ــتر كاتالیزوره ــوان بس ــي به عن ــاي اصل ــي از گزينه ه يک
ــاي  ــواع واكنش ه ــري در ان ــور مؤث ــده و به ط ــانده ش ــلولزي نش ــتر س ــر روي بس ــف ب ــزات مختل فل
ــه  ــي ك ــگ و حلقه زاي ــا، كوپلین ــايش، احی ــر اكس ــي نظی ــت. واكنش هاي ــده اس ــتفاده ش ــیمیايي اس ش

ــا اســتفاده از ايــن كاتالیزورهــا انجــام شــدند.  ــد ب اهمیــت صنعتــي بااليــي دارن

● عنوان طرح: به کارگیري سلولز به عنوان بستري سبز براي کاتالیزورها 
● پژوهشگر: سجاد کشي پور

● مؤسسه همكار: دانشگاه ارومیه

رتبه دوم 
پژو هش هاي  بنیادي

گروه محیط زيست
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چكیده طرح:
در ايـن طـرح بـه سـنتز هدفمنـد مايعـات يونـي و نمك هاي مـذاب جديد در انـدازه نانـو پرداخته 
و در ادامـه از آنهـا بـه عنـوان كاتالیزگـر در فرايندهـای شـیمیايی، تغییـر و تبديل گروه هـای عاملی 
و سـنتز تركیبـات آلـی اسـتفاده شـد. تـا آنجـا كـه ما اطـالع داريـم، ايـن تركیبات بـراي اولیـن بار 
در سـايز نانـو سـنتز شـدند. بـا اسـتفاده از ر وش هـای مختلـف و داده هـاي طیفـي آنهـا، از جملـه 
1H NMR، FT-IR ،13C NMR ،XRD، TEM، SEM، CHNS بـه بررسـي سـاختار و انـدازه ايـن 

مايعـات يونـي و نمك هـاي مـذاب پرداختـه شـد. بـه دلیـل سـاختار كامال يونـي و فاقـد فلز بـودن، اين 
نـوع كاتالیزگرهـا را می تـوان به عنـوان كاتالیزگـر سـبز و محیـط دوسـت در نظـر گرفـت، زيـرا موجـب 
آلودگـي محیـط زيسـت نمی شـوند. از طـرف ديگـر، ايـن كاتالیزگرهـا به راحتـی در محیـط آب بازيافت 
و چنديـن بـار بـا كاهـش ناچیز در بهـره واكنـش در تحقیقات آزمايشـگاهي اسـتفاده شـدند. همچنین با 
اسـتفاده از بررسـی تجزيـه حرارتـي TGA، DTG، DTA مشـخص گرديـد كـه تا چه دمايـي مي توان 
از ايـن كاتالیزگرهـا بـراي انجام واكنش هاي آزمايشـگاهي اسـتفاده كرد. بعد از سـنتز و بررسـي سـاختار 
ايـن نانـو كاتالیزگرهـا بـا روش هـاي مزبور شـده از آنها بـه عنـوان كاتالیزگر بـراي انجام طیف وسـیعی 
از واكنش هـاي شـیمیايي چنـد جزيـي و تغییـر و تبديـل گروه های عاملی آلی اسـتفاده شـد. محصوالت 
مـورد نظـر بـا بـازده و خلـوص بـاال و در زمـان كوتـاه تهیـه شـدند. تعـدادی از محصوالت سـنتز شـده 

به عنـوان كانديـدای دارويـی و مـواد فعـال بیولوژيکـی مدنظر می باشـند. 

● عنوان طرح: سنتز هدفمند نانو کاتالیزرهاي جديد و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلي 
● پژوهشگر:  سعید باقري
● استاد راهنما: دکتر محمد علي زلفي گل
● اساتید مشاور: دکتر احمدرضا موسوي زارع- دکتر سید محمد وحدت
● مؤسسه همكار: دانشگاه بوعلي سینا همدان

رتبه سوم
پژوهش هاي  بنیادي
گروه فناوري نانو
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چكیده طرح:
در سـال های اخیـر اسـتفاده از ديسـك های نیمه هـادی )SSD( حجیـِم مبتنی بـر حافظه هـای Flash در 
مراكز داده، بسـترهای ابری و سـرور های تجاری رشـدی روزافزون داشـته اسـت. توان مصرفی پايین، كارآيی 
بـاال و مقاومـت در برابـر شـوک های فیزيکـی، از جملـه برتری هـای مهـم SSD نسـبت بـه HDD اسـت. 
به طـور سـنتی، معمـاری داخلـی SSD بـر اسـتفاده از يك سـاختار گـذرگاه چندكاناله اسـتوار بوده اسـت. اما 
ايـن سـاختار از لحـاظ مقیاس پذيری، به خصـوص در SSDهای حجیـم و تجاری، با معضالتـی جدی روبرو 
اسـت. در محصـوالت تجـاری، ده هـا و حتـی صدهـا تراشـه ی Flash بـه همراه يك واسـط ارتباطی بسـیار 
سـريع PCIe، بايـد پهنـای بانـدی در حد گیگابايت فراهم كننـد. از اين رو، SSD به يك زيرسـاخت ارتباطی 
داخلی سـريع و كارا احتیاج دارد تا امکان تبادل دسـتورهای كنترلی و داده  را میان بخش های داخلی و واسـط 
ارتبـاط بیرونـی PCIe فراهـم كنـد، در حالی كه معماری سـنتی گذرگاه از بسـیاری از جهات در بـرآوردن اين 
نیـاز بـا مشـکل مواجه اسـت. در پژوهش جـاری، گذرگاه با يك شـبکه  میـان ارتباطی، به عنوان يـك راه حل 
سـاخت يافته و منظـم جايگزيـن می شـود و به دنبـال آن پروتکل های خاص پیام رسـانی ارائه شـده و سـاختار 
دقیـق سـخت  افزاری بـرای برقـراری ارتباطـات داخلی SSD طراحی و پیاده سـازی شـده اسـت. اين سـاختاِر 
ارتباطـی نويـن، شـبکه روی SSD، يـا بـه اختصـار NoSSD، نامیده می شـود كه در مقايسـه بـا راه كارهای 
دانشـگاهی و صنعتـی ارائه شـده در جهـان، از نظـر كارآيی، مقیاس پذيـری و توان مصرفـی، عملکرد بهتری 

دارد و كامل تر اسـت.

● عنوان طرح: معماري نمايي براي سامانه هاي ذخیره سازي
● پژوهشگر: آرش توکل

● استاد مشاور: دکتر حمید سربازی آزاد
● مؤسسه همكار: دانشگاه صنعتی شريف

رتبه سوم 
پژو هش هاي  بنیادي

گروه مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات
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چكیده طرح:
ابتدا پروفايل microRNA تغییر يافته در طي تمايز استخواني سلول هاي بنیادي از طريق بررسی microarray به دست 
آمد. از سلول های بنیادی مزانشیمی- كه از مغز استخوان موش صحرايی استخراج شده- و با antimir-221 تیمار شده  اند به عنوان 
منبع ترمیم كننده استفاده شده است. داربست نانوكامپوزيت PCL/HA )پلی كاپروالكتون/ هیدروكسی آپاتیت( نیز با استفاده از ر وش 
الکتروريسی تولید شد. پس از پالسما كردن سطح داربست، ويژگی های آن از جمله قدرت آب دوستی، میزان تخلخل، آزمون كشش، 
طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد. با جمع بندي اين نتايج، سلول هاي بازبرنامه ريزي شده با عامل اپیژنتیکي antimir-221 و كاشته 
شده روي داربست داراي نانوذرات هیدروكسي آپاتیت برای ترمیم ضايعه استخواني جمجمه موش بصورت in-vivo  استفاده شدند. بر 
اساس نتايج بدست آمده، هم افزايی عملکردی دستکاری سلول های بنیادی با anti-mir221 و نانوذرات هیدروكسی آپاتیت، به ترمیم 
مؤثرتر جمجمه آسیب ديده موش صحرايی پس از 2 ماه منجر شده است. مطالعات مورفومتريك، راديوموفومتريك و پاتولوژيك ايجاد 
حوضچه های شبه متابولیکی استخوانی )bone metabolic units( حاوی استئوكالست ها و استئوبالست ها و گلبول های قرمز 
خونی را در گروه مورد سنجش اين هم افزايی عملکردی نشان می دهند. از نقاط قوت اين طرح كه احتمال تجاری سازی آنرا افزايش 
می دهد، استفاده از عوامل اپیژنتیك )microRNA( در القای تمايز استخوانی سلول های بنیادی و ايجاد پیش سازهای رده استخوانی 
است. هم اكنون به صورت روتین )بدون مجوز( تزريق سلول های بنیادی به عضله قلب به منظور بهبود آسیب های قلبی ناشی از سکته 
قلبی و يا تزريق سلول های بنیادی به نخاع آسیب ديده به منظور ترمیم پارگی نخاع و يا تزريق سلول های بنیادی به زانو و مچ جهت 

ترمیم غضروف ناشی از سائیدگی و .... توسط برخی اطبا صورت می گیرد. از عوارض جانبی بسیار 
شايع و مهم اين گونه تزريق ها، ايجاد سرطان های ناشی از مهاجرت و النه گزينی سلول های 
بنیادی به ساير بافت ها و اندام ها می باشد. زيرا سلول بنیادی متعهد به انجام عملکرد مشخصی 
نشده است. از طرف ديگر تولید سلول های بنیادی كامال متعهد به يك رده خاص سلولی و 
تمايز يافته بالغ در آزمايشگاه و سپس انتقال آنها به محل آسیب نیز كارايی مناسبی نداشته است 
زيرا سلول نتوانسته بصورت مناسبی خود را با شرايط درون بدن تطبیق دهد و در اغلب موارد 
اين اقدام منجر به مرگ و حذف سلول های تزريق شده می شود. لذا تولید سلول های پیش ساز 
)progenitor( يك رده خاص از سلول های بنیادی و سپس انتقال آنها به محیط طبیعی مورد 
نظر در بدن، می تواند بهترين استراتژی باشد زيرا هم از تبديل سلول های بنیادی به سلول های 
سرطانی و مهاجرت جلوگیری می كند و هم توانايی تطبیق سلول ها با محیط طبیعی را افزايش 
می دهد و ادامه فرآيند تمايز سلولی مطابق با شرايط طبیعی صورت می گیرد. بر اساس نتايج 
پاتولوژی محل ترمیم شده، ايجاد حوضچه های شبه BMU و سلول های شبه استئوكالست، 
برای اولین بار در اين طرح گزارش شد. اين ساختارها در استخوان های طبیعی بدن وجود دارند و 

اهمیت آنها در خود ترمیمی بافت استخوان است. 

● عنوان طرح: ترمیم ضايعه شديد استخواني به صورت درون تني
 با استفاده از نانوالیاف و سلول هاي بنیادي
● پژوهشگر:  بهناز بخشنده
● همكاران: مسعود سلیماني، محیا صادقي، محمدمهدي دهقان، آرش خجسته
● مؤسسه همكار: دانشگاه تهران

رتبه سوم
پژوهش هاي  بنیادي
گروه زيست فناوري و علوم پايه پزشكي
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چكیده طرح:
فـوالدی دوفـازی بـا خـواص مکانیکی برتری نسـبت به فوالدهـای تجـاری دوفازی موجـود در بازار 
جهانـی تولیـد شـد. اين فـوالد با اعمـال سـیکل های ترمومکانیکـی روی يکـی از فوالدهـای كم كربن 
 2 µm تولیـد داخل تهیه  شـده اسـت. سـاختارهای دوفـازی فوق ريزدانه با متوسـط اندازه دانه فريـت حدود
و توزيـع يکنواخـت شـبکه زنجیـره ای جزايـر مارتنزيتی، بـا آنیل كوتاه مدت سـاختارهای دوتايی هشـتاد 
درصد نورد سـرد شـده حاصل شـد. آزمون های كشـش مشـخصه های متـداول فوالدهای دوفـازی نظیر 
تسـلیم پیوسـته، نسـبت تسـلیم پايین و انعطاف پذيـری يکنواخت باال را بـرای نمونه های دوفازی نشـان 
داد. خـواص مکانیکـی نمونه هـای با سـاختار دوفـازی فوق ريزدانه جديد نسـبت بـه نمونه اولیـه افزايش 
چشـمگیر داشـته اسـت، بـه نحـوی كه عالوه بر اسـتحکام كششـی بـه مراتـب باالتـر )200%~( نمونه 
آنیـل بین بحرانـی شـده در دمـای C˚830 بـه مـدت 8 دقیقـه ) MPa 1587( نسـبت بـه نمونـه اولیـه 
)MPa 540(، انعطاف پذيـری يکنواخـت مشـابه )7%~( حاصـل شـد. تعـادل اسـتحکام انعطاف پذيری 
قابـل مالحظـه  )100UTS×UE 3-J cm< ( فوالدهـای دوفـازی توسـعه داده شـده در مقايسـه 
بـا كارهـای قبلـی و فوالدهـای تجـاری مـورد اسـتفاده در صنايـع خودروسـازی بـا اسـتحکام باال 
نظیـر DP ،DP600 800 و DP980، ظرفیـت بـاال بـرای جايگزينـی گريدهـای تجـاری را نشـان داد. 
ممانعـت از گسـترش موضعی شـدن كرنـش در مجـاورت دانه هـای فريـت و توزيـع يکنواخـت كرنش در 
میـان ريزسـاختار ناشـی از سـاختار شـبکه  زنجیـره ای جزايـر مارتنزيتی ريز و كاهـش اندازه دانـه فريت، 
شـروع ناپايـداری پالسـتیك و گلويـی شـدن مـاده را بـه تأخیر انداختـه و بـه انعطاف پذيـری قابل قبول 

حتی در سـطوح اسـتحکام خیلـی باال انجامیده اسـت.

● عنوان طرح: ارتقاي استحكام فوالد دوفاز با شكل پذيري باال
● پژوهشگر : يوسف مظاهري رودبالي

● اساتید راهنما: دکتر احمد کرمانپور - دکتر عباس نجفی زاده 
● مؤسسه هاي همكار: دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه سوم 
 پژو هش هاي بنیادي

گروه مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
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چكیده طرح:
با توجه به تعداد باالي افراد سالخورده، از كار افتاده و داراي ناتواني فیزيکي مانند كاهش يا عدم عملکرد درشانه، 
آرنج و مچ كه به داليل مختلفي چون؛ آسیب، جراحي هاي ورزشي، جراحي ستون فقرات و يا سکته ايجاد مي شوند 
نیاز به طراحي ربات در اين زمینه احساس مي شود. هدف از اين پژوهش، طراحي يك سیستم تشخیص تمايل حركتي 
انسان از روي سیگنال هاي عضالني،ساخت و كنترل يك ربات پوشیدني كمك كننده است تا به توان به دست بیماران 
ضايعه نخاعي با سطح ناكامل گردني، جانبازان و يا افرادي كه دست آنها به داليل مختلف در حركت مفاصل شانه، 
آرنج و مچ ناتوان شده و يا بازه حركتي محدودي پیدا كرده است، كمك داده شود. بیمار با پوشیدن ربات و اراده براي 
حركت دست، ربات مسیر حركت را تشخیص و ادامه حركت را انجام خواهد داد. اين عمل باعث تحريك اعصاب و 
جلوگیري از تنبل شدن عضالت درگیر و به مرور زمان افزايش بازه حركتي شانه، آرنج و مچ مي شود. مکانیزم اين 
ربات نه درجه آزادي است. چهار درجه آن فعال، و براي كمك به حركات فلکشن/ اكستنشن شانه، آرنج و مچ و 
ابداكشن/ اداكشن شانه، و به دلیل ثابت نبودن مراكز دوران مفاصل دست و پوشش كامل بازه هاي حركتي، پنج درجه 
غیرفعال در نظر گرفته شده است. ربات داراي چندين مد حركتي است. اساس الگوريتم كنترل بر پايه درک تمايل 
حركتي انسان است. در اين الگوريتم از كنترلر تناسبي مشتق گیر با فیدبك سیگنال عضالني استفاده شده است. به 
طوري كه حركت دست بیمار به عنوان ورودي و مقاومت آن در برابر حركت براي توقف تعريف شده است. كاربر 
با اندكي حركت دست در راستاي مفاصل شانه، آرنج و مچ، ربات مسیر حركت را توسط انکودرهاي نصب شده در 
راستاي مفاصل تشخیص و ادامه حركت را انجام خواهد داد و با كمي مقابله در برابر حركت، با خواندن سنسور جريان 
و تبديل آن به گشتاور مقاومتي، ربات باز مي ايستد. در صورت عدم توانايي فرد براي حركت دست با فیدبك گرفتن 
از سیگنال هاي عضالني،سرعت و مسیر حركت تشخیص داده مي شود.اين عمل به مرور باعث افزايش بازه حركتي 

آرنج و مچ دست توانخواه مي شود.

● عنوان طرح: ساخت و کنترل ربات پوشیدني
● پژوهشگران:  اسماعیل محمدي فالورجاني- محمدعلي اسماعیلي
 کمك توانبخشي دست بر پايه سیگنال هاي عضالني
● همكاران: امیر محمدی، محمود حجازی، مجید محمدی،                    
مرتضی عسگری، آزاد آقاجانی، حمیده عزيزی، رضا امیدی

● اساتید راهنما: دکتر حسن ظهور- دکتر فرزام فرهمند- 
 دکتر سعید بهزادی پور- دکتر مريم فرزاد
● مؤسسه  هاي همكار: دانشگاه صنعتی شريف
-صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
- شرکت دلشید- شرکت هوشمند افزار )پیشروبات(

رتبه دوم 
پژوهش هاي کاربردي
گروه مكانیك
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چكیده طرح:
طراحی، شـبیه سـازی و سـاخت يك تقويت كننـده توان مايکروويـو در باند فركانسـی 2/5 تا 6 گیگاهرتز 
بـا اسـتفاده از يـك تركیب كننـده توان نويـن با قابلیت میـزان تلفات كم، پهنـای باند وسـیع و تحمل پذيری 

تـوان باال.
 ايـن تقويـت كننـده از چهار بخـش اصلی تقويت كننده هـای RF، تركیب كننده توان، بخش خنك سـازی 
و بخـش كنتـرل و تغذيه تشـکیل شـده اسـت. سـاختار تقويـت كننده مـورد نظر اين امـکان را می دهـد تا با 
به كارگیری دو روش سـاده Heat sink و گردش هوا امکان خنك سـازی كل سیسـتم فراهم شـود. همچنین 

بخـش كنتـرل اين سیسـتم قابلیت محافظـت در برابر ولتاژ معکـوس، افزايش دما و جريان را داراسـت.

● عنوان طرح: تقويت کننده ماکروويو 2/5 تا 6 گیگاهرتز 150 وات
● پژوهشگران : مهدي خورسندي- علي آقا رسولي

● مؤسسه  همكار: شرکت افق توسعه صابرين

رتبه سوم 
پژو هش هاي کاربردی

گروه برق و کامپیوتر
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چكیده طرح:
دسـتگاه های پزشـکی اتوآنااليـزر ابـزار مهمـی در انجام خـودكار انواع آزمايش هـا در محیط آزمايشـگاه و 
بیمارسـتان می باشـند. اين دسـتگاه ها به دو دسـته بیوشـیمی و هورمون تقسیم بندی می شـود. در حال حاضر 
بیـش از پنـج هـزار  مـورد از انـواع ايـن دسـتگاه ها در كشـور درحال فعالیـت هسـتند. در اين طـرح از طريق 
ابتـکار در روش تشـخیص سـطح مايع/خـون سـعی شـده اسـت سـطح مايع بهتر شناسـايی شـود تـا فرآيند 
نمونه بـرداری بـا دقت بسـیار بیشـتری صورت بگیرد. پس از اينکه دسـتگاه فرآينـد نمونه بـرداری را انجام داد 
بـه پايـگاه داده ای احتیاج دارد تا نتايج آزمايشـات را ذخیـره كند. پايگاه داده طراحی شـده ضمن رفع ايرادهای 
نسـل های قبلـی، بـا اعمال رمزنـگاری و كنترل دسترسـی روی داده ها دسترسـی به آنهـا را مديريت می كند. 
بنابرايـن افـرادی كـه اجـازه دسترسـی ندارند، هرگز بـه داده ها دسـت پیدا نخواهند كـرد و افـرادی كه مجوز 
دسترسـی دارنـد، فقـط می تواننـد به بخش های تعريف شـده در سیسـتم دسترسـی پیـدا كننـد. در اين طرح 

عـالوه بـر افزايـش دقت كاركـرد دسـتگاه ها، داده ها به طـور امن ذخیـره و نگهداری می شـود.

● عنوان طرح: ارتقاي سامانه اتو آنااليزر موجود با هدف افزايش امنیت و دقت تجهیز
● پژوهشگر: جواد زندي
● همكار: ايرج زندي
● مؤسسه همكار: دانشگاه شهید بهشتی

رتبه دوم 
طرح هاي توسعه اي
گروه برق و کامپیوتر



                      طـرح هـای برگـزیده
20 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

ان
ور

فنا
 و 

ان
وه

پژ
ش 

دان
ش 

بخ
 

چكیده طرح:
از راهکارهـای اتصـال دسـتگاه های خودپـرداز سـیار و ثابـت بـه شـبکه بانکـی اسـتفاده از خدمـات 
ماهـواره و سـرويس هـای MPLS می باشـد. كـه ايـن اتصـال هـم از نظـر تجهیـزات  و هـم از نظـر 
شـارژ های ماهانـه پرهزينـه می باشـد. همچنیـن در بسـیاری از مناطق كشـور امکانات واگـذاری خطوط 
MPLS توسـط شـركت مخابـرات از نظـر عـدم امکانـات فنـی امکان پذيـر نمی باشـد. همچنیـن هزينه 

تجهیـزات ماهـواره بـه صـورت تقريبـی بیـن بیسـت و پنـج تـا چهـل میلیـون تومـان و هزينـه ماهیانه 
بیـن چهار صـد تـا هـزار دالر در مـاه خواهـد بود. عـالوه بر ايـن ماهـواره در هر نقطـه امـکان اتصال را 
نخواهنـد داشـت بـه دلیـل محدوديـت ديد مسـتقیم به فضـای آسـمان)جهت ماهـواره(. پـس از تحقیق 
در ايـن زمینـه اقـدام بـه سـاخت اولیـن مسـیرياب تجمیـع كننـده )Bonding router ( در كشـور، ويـژه 
دسـتگاه های خودپـرداز نمـود كـه امکان اتصال دسـتگاه های خودپـرداز را در تمام نقاط كشـور كه دارای 

پوشـش اپراتورهـای تلفـن همـراه و ثابت دركشـور باشـد میسـر می سـازد.
از جملـه مزايـای به كارگیـری از ايـن مسـیرياب می تـوان بـه كاهش هزينـه تجهیزات بـه يك پنجم 
و هزينـه ماهیانـه بـه يـك دهم اشـاره نمود. عالوه بـر آن محدوديت های اسـتفاده از ماهـواره را نخواهد 
داشـت . سـرعت برقـراری خدمات، قابـل حمل بودن، هزينـه پايین خدمـات، برقراری ارتبـاط در بیش از 
نـود درصـد مناطـق كشـور- امنیـت باالی دسـتگاه - عـدم وابسـتگی بانك ها بـه اپراتورهايـی همچون 
شـركت مخابـرات و بـدون محدوديـت در برقـراری خدمـات  در نقـاط خـاص مزايـای ايـن مسـیرياب 

می باشـد.

) 4G/3G عنوان طرح: تجمیع کننده پهناي باند )شبكه هاي اترنت و ●
● پژوهشگر: اسد وقار فرحناك

● مؤسسه  همكار: شرکت فناوری اطالعات گیالنت 

رتبه سوم 
طرح های توسعه ای

گروه برق و کامپیوتر
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چكیده طرح:
ـــم  ـــراي تنظی ـــی را ب ـــال و روش هاي ـــاي ديجیت ـــدن متن ه ـــراي خوان ـــاختاری ب ـــر س ـــرح حاض ط
ـــل  ـــاي بري ـــتگاه كاراكتره ـــن دس ـــد. در اي ـــه مي ده ـــته ارائ ـــورت پیوس ـــه ص ـــل ب ـــاي بري كاراكتره
ـــه  ـــر )ك ـــتان كارب ـــب از زيردس ـــه ترتی ـــد و ب ـــرار مي گیرن ـــي ق ـــره اي/ خط ـــیر داي ـــك مس ـــر روي ي ب
ـــم  ـــوند. روش تنظی ـــده می ش ـــر خوان ـــه كارب ـــس المس ـــط ح ـــد و توس ـــور مي كنن ـــت( عب ـــت اس ثاب
ـــدرت  ـــم ق ـــك -ك ـــاي كوچ ـــتفاده از عملگره ـــکان اس ـــت و ام ـــريع اس ـــیار س ـــل بس ـــاي بري كاراكتره

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــت فراه و ارزان قیم

● عنوان طرح: نمايشگر لمسي متون بريل
● پژوهشگر: مسلم اعظم فر
● مؤسسه همكار: پارك علم و فناوري اقبال يزد

رتبه اول
 نوآوری
گروه برق و کامپیوتر
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چكیده طرح:
امـروزه در بـازار پرهیاهـو و پـر از رنـگ و نقـش هنـر معاصـر، گاهـي جلوه بومـي آثار  در میـان  اين 
همـه تعـدد و تنـوع و تفـاوت سـبك ها و نگرش ها گم مي شـود و آفتـاب هنر نوين بر درخشـش هنرهاي 
سـنتي سـايه مي افکنـد كـه البتـه گريزي از آن نیسـت ولي تأمـل، انديشـیدن، خودبـاوري و يافتن راهي 
میانـه وظیفـه اي اسـت كـه مي توانـد مـا را در زنده نـگاه داشـتن و حفظ غنـاي ادبیات و هنـر و فرهنگ 
ايرانـي و يافتـن خويشـتن خويـش يـاري كند. در فضـاي پسـانوگرايي گاهـي تلفیقي از هنرهاي سـنتي 
و نويـن موجـب ظهـور هنـري گرديده اسـت كه رجعـت بـه ارزش و باورهـاي فرهنگي را در پي داشـته 
اسـت. در ايـن مجموعـه آثـار،  بـه هنـر تصوير گـري و پرداخـت روايت گـري در نگاره هـاي كهـن توجه 
ويـژه شـده اسـت تـا تلفیـق وجهـه شـرقي و عاشـقانه نگارگـري ايرانـي بـا جريـان نوين تصويرسـازي 
معاصـر و خلـق زبـان ديـداري مشـترک بـه گونـه اي گـردد كـه مخاطـب جهانـي خويـش را پیـدا كند. 
تصوير سـازي هاي شـاعرانه بـر مبنـاي سـبك شناسـي نگارگـري ايرانـي، كاربـرد سـمبل هاي شـرقي با 
بیانـي بـه روز،  احتـرام بـه تفکـر بومي و عملکرد جهاني كه شـعار سـازمان جهاني يونسـکو نیز هسـت، 

عصـاره  اصلـي ايـن نـوآوري و آثار ارائه شـده اسـت.   

● عنوان طرح: تلفیق نگاره هاي شرقي با هنر تصويرگري نو
● پژوهشگر: عطیه ضیغمي

رتبه دوم  
نوآوری

گــروه هنـــر 
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چكیده طرح:
جداگـر ابـداع شـده نوعـی جداگـر ابتکاري و نو مي باشـد كـه با به كار بردن روشـي خـاص در طراحي 
سـتون هاي پايـه امـکان جداسـازي لـرزه اي سـازه را بـه وجـود آورده اسـت. در توصیـف هندسـه سـازه 
ابداعـي مي تـوان اظهـار داشـت كـه ايـن جداگـر بـا قسـمت˄  شـکل بـا اتصـال نـرم دوراني بـه زمین 
متصـل مي شـود كـه هـم ارز بـا تکیه گاه پاندول اسـت؛ قسـمت˅  با اتصال نـرم دوراني به سـقف وصل 
مي شـود و وزن سـازه را بـه پايیـن عضو I كـه نقش میله پانـدول را دارد منتقل مي كنـد. دو عضو ˅ و ˄ 
شـکل در پـالن بـر هـم عمودنـد و بـا عضو دو سـر مفصـل I به هم وصـل شـده اند. اتصال نـرم دوراني 
هـم در طـول میلـه اثـر كـرده و طـول میلـه را بـه طـول مؤثـر میلـه تبديـل مي كنـد. در نهايـت جداگر 
سـاخته شـده در عیـن پايداري پاسـخ بهینه اي نشـان مي دهـد كه جداگرهاي مرسـوم موجود تـا اين حد 
قابلیـت جداسـازي را ندارنـد. جداگر در ابعاد آزمايشـگاهي سـاخته شـده و بـا اعمال وزن سـازه روي میز 
لـرزه دانشـگاه تبريـز )میـز لـرزه 6 تني با ظرفیـت فركانسـي 20 هرتز و دامنه 20 سـانتی متـر( آزمايش 
شـده و نتايـج به صـورت ابـزار دقیـق برداشـت شـده اسـت. نتايـج آزمايشـات و بررسـی های عـددی و 
تحلیلـی بـه وضـوح نشـان می دهـد كه شـتاب منتقل شـده بـه اجـزاي سـازه و در نتیجه انـرژي ذخیره 
شـده در اجـزا كـه عامـل تخريب و تسـلیم شـدن ا جزا بـوده و همچنین تنـش، برش و لنگر خمشـی نیز 
بـه طبـع آن بیـش از نود درصـد كاهش يافته و جابجايی سـازه روان و اثر شـالقی زلزله حذف می شـود.

● عنوان طرح: طراحي نمونه آزمايشگاهي میراگر لرزه اي پاندولي
● پژوهشگران: عبداله عزيزي برمس- علي شیرمحمدي

● اسـاتید راهنما: دکتر مجید برقیان- دکتـر علي حديدی- 
  دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب
● اساتید مشاور: دکتر سامان يغمايي سابق- دکتر مسعود فرزام
● مؤسسه همكار: دانشگاه تبريز

رتبه دوم
نوآوری
گـروه عمـران
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چكیده طرح:
تعیین پاسـخ صحیـح زمین تحـت بارگذاری های دينامیك مختلف همچـون زلزله، امواج، حركت ماشـین  آالت 
و ... بـرای حصـول بـار لـرزه ای واقعـی وارد به سـازه های با اهمیت مانند پااليشـگاه ها، سـدها، سـیلو ها، نیروگاه ها، 
سـاختمان های امـدادی و ... بسـتگی به تعییـن دقیق خصوصیات دينامیکی مصالح زمینی منطقه مورد نظـر دارد. در 
اين طرح يك سیسـتم آزمايشـی جامع برای تحقیقات دينامیك خاک معرفی گرديده اسـت كه دو شـرايط محیطی 
درجـه اشـباع و مکـش سـاختاری و يك شـرايط بارگـذاری كرنش های بسـیار كوچـك را به صورت كنترل شـده و 
دقیـق در فراينـد تعییـن خصوصیات دينامیکـی خاک در آزمايشـات دينامیکـی در برمی گیرد. از مصاديـق اين طرح 
توسـعه ابزارهای پیشـرفته تعیین خصوصیات دينامیکی خاک يعنی دسـتگاه برش سـاده تناوبی و اسـتوانه توخالی 
تناوبـی بـراي اعمـال شـرايط نزديك به واقع در درجات اشـباع، مکش های سـاختاری و كرنش های برشـی مختلف 
می باشـد. گسـترش محـدوده اعمال كرنش ها با اسـتفاده از سیسـتم المان های خمشـی و فشـاری بـه كرنش های 
بسـیار كوچـك )كمتـر از 0/001 درصد( و گسـترش محدوده درجه اشـباع )صفـر تا 100 درصد( و مکش  سـاختاری 
)صفـر تا 1000 كیلوپاسـکال( با اسـتفاده از سیسـتم های غیراشـباع در ابزارهای مذكور در ايـن پژوهش تحقق يافته 
اسـت. اسـتفاده از تركیب دو روش سـتون آب منفی و روش انتقال محوری در سیسـتم غیراشباع يکی از نوآوری های 
شـاخص اين طرح برای كنترل مکش سـاختاری در دسـتگاه آزمايشـگاهی و اندازه گیری درجات اشـباع بوده اسـت. 
تركیب اين دو روش معايب يکديگر را پوشـش داده و در نتیجه دقت و محدوده اعمال مکش را بسـیار كارا می كند. 
همچنیـن اسـتفاده از دو سـری المان خمشـی و المان فشـاری بـه صورت همزمـان در يك دسـتگاه از قابلیت های 
بکر اين سیسـتم می باشـد. در نتیجه اين امر حصول سـرعت موج برشـی و سـرعت موج فشـاری و نسـبت پوآسون 
در يـك زمـان در دسـتگاه های آزمايشـگاهی ممکـن گرديده اسـت. در نتیجه ايـن تحقیق كاربـردی قابلیت تعیین 
خصوصیات دينامیکی مصالح زمینی مانند مدول برشـی، نسـبت میرايی، مدول برشـی حداكثر، مدول االستیسـیته 
حداكثـر، جهـت تنش هـای اصلی، مقدار و نسـبت تنش میانی، دانسـیته نسـبی، تنش و شـرايط تحکیمی، نسـبت 

تنـش انحرافی در يك سیسـتم آزمايش جامع میسـر گرديده اسـت.

● عنوان طرح: ارتقاي دستگاه آزمايش دينامیك خاك در درجات مختلف اشباع
● پژوهشگر: عادل احمدي نژاد

● همكاران: علي اکبر کريم زاده- سعید حسین پور
● استاد راهنما: دکتر فردين جعفرزاده

● مؤسسه هاي همكار: دانشگاه صنعتی شريف- شرکت مواد ساخت آزما ويستا

رتبه سوم  
نوآوری

گـروه عمـران 
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چكیده طرح:
ايـن طـرح شـامل سـاخت يـك دسـتگاه جديـد گوهر تراشـی كـه عملیـات نگین تراشـی و فـرآوری 
محصـوالت معدنـی قیمتـی كـه تاكنـون بـه صـورت دسـتی انجـام می شـده را به شـکل نیمه خـودكار 

تبديـل می كنـد.
ايـن دسـتگاه دارای يـك روش ابداعـی می باشـد كـه كاربـر به وسـیله آن می توانـد تمامـی اشـکال 
مختلـف نگیـن را بـه صـورت خـودكار بـا انعطاف پذيری بـاال در اختیار داشـته باشـد تا با سـرعت، دقت 

و كیفیـت چهـار برابـری نسـبت بـه روش كنونـی اقـدام بـه تولید نگیـن و جواهر از سـنگ خـام كند.
در كشـور مـا بـا وجـود معـادن غنـی از سـنگ های قیمتـی و رتبـه پنجم جهـان در تنوع سـنگ های 
قیمتـی بـه دلیـل كمبـود نیروی انسـانی ماهـر و بـاال رفتن قیمت تمـام شـده محصول پـس از فرآوری 
رشـد ايـن بخـش از صنعـت معـدن با وجـود ارزش افـزوده بـاالی آن، تحت تاثیر قـرار گرفتـه و به يك 

نیـاز در بیـن صاحبین مشـاغل مرتبط تبديل شـده اسـت.
ايـن ابتـکار مي توانـد ابـزار مناسـبي بـراي تغییـر شـکل تولید سـنتي بـه تولید خـودكار و نوين باشـد 
چـرا كـه تمامـي تمهیـدات الزم بـراي نیل به سـرعت بـاال در تولیـد، كیفیـت و دقت تضمینـي، كاربري 
آسـان و كاهـش محسـوس قیمـت تمـام شـده محصـول بـراي ارايـه بـه بازارهـاي داخلـي و خارجي را 

می توانـد تامیـن كند.

● عنوان طرح: دستگاه نگین تراش انعطاف پذير
● پژوهشگر : مجید باللي
● مؤسسه همكار: شرکت آبتین گوهر افزار پیشرو

رتبه سوم
  نوآوری
گـروه مكانیك
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حمايت هاي مادي و معنوي از برگزيدگان
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

يکـي از مهم تريـن انگیزه هـاي شـركت در مسـابقات و رقابت ها در هر شـکلي اعم از علمي، فرهنگي، ورزشـي 
و يـا اجتماعـي كسـب امتیـاز، پـاداش و بهره منـدي از امکانات بیشـتر و باالتر اسـت و همـواره پاداش هـاي بزرگتر 
سـطح رقابـت و تعـداد مشـتاقان بـه حضـور در مسـابقه، انگیـزه تـالش و ارايـه بهتـر را قوي تـر مي نمايـد. ايـن 
پاداش هـا مي تواند شـامل كسـب اعتبـار و افتخار، تامیـن نیازهاي مالـي، دريافت حمايت شـغلي، تحصیلي، تجاري 

باشد.   .... و 
مايـه خوشـوقتي اسـت كه جشـنواره جوان خوارزمـي به عنـوان حركتي جريان سـاز در اشـاعه فرهنگ پژوهش 
و نـوآوري، توسـعه كارآفرينـي دانـش بنیـان در بین دانشـجويان، فنـاوران و دانش آمـوزان حضوري مؤثـر و كارآمد 

داشـته اسـت و دبیرخانـه جشـنواره در تحقـق هدف شناسـايي و معرفـي طرح هاي برتر بسـیار موفق بوده اسـت.  
 لیکـن بـراي اينکـه ايـن اسـتعدادهاي برتر رشـد يابند و در محیطي متناسـب بـا قابلیت هاي فنـي و علمي خود 
بالنـده شـوند مي بايسـت فعالیت هـا، قوانین و راهکارهـاي منسـجم و زنجیـره واري در ديگر نهادها و سـازمان هاي 
مرتبـط شـکل گیرنـد تـا چتر حمايـت مادي و معنـوي كاملي بوجـود آيد. در اين راسـتا دبیرخانه جشـنواره، اسـامي 
و مشـخصات برگزيـدگان را بـه بنیـاد ملـي نخبگان، سـازمان سـنجش، برخي صندوق هـاي حمايتي، مراكز رشـد 
و پارک هـاي فنـاوري، برخـي سـازمان هاي علمـي و صنعتـي حامـي جشـنواره و ..... معرفـي مي نمايد تـا مطابق با 
مقـررات خـود امـکان بهره منـدي از تسـهیالت و حمايت هـاي مادي و معنـوي را بـراي برگزيدگان فراهـم نمايند. 

آنچه كه دبیرخانه براي تشويق و حمايت از برگزيده امکان انجام آن را دارد عبارت است از: 
● اهداي لوح تقدير، تنديس جشنواره و جايزه نقدي از سوي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. 

●  صـدور گواهینامـه كسـب رتبـه در جشـنواره جـوان خوارزمي براي مجـري و همکاران طرح بـا تعیین درصد 
مشاركت.

● معرفـي برگزيدگان به سـازمان سـنجش آموزش كشـور براي اسـتفاده واجدين شـرايط از امکانـات آيین نامه 
تسـهیالت به برگزيـدگان علمي بـراي ورود به دوره هـاي تحصیلي باالتر. 

● معرفـي برگزيـدگان بـه بنیـاد ملـي نخبگان براي اسـتفاده از تسـهیالتي كه بر اسـاس آيین نامه پشـتیباني و 
حمايـت نخبـگان و اسـتعدادهاي برتـر به برگزيدگان جشـنواره هاي معتبر كشـور  ارايـه مي نمايد.  

● معرفـي برگزيـدگان هـر دوره بـه حامیان جشـنواره بـراي بهره مندي از پاداش هايي كه نسـبت بـه آن متعهد 
شده اند. 

● معرفـي برگزيـدگان بـه برخـي برنامه هـاي علمي، خبـري يا گزارشـي صدا و سـیما براي معرفي گسـترده تر 
طرح بـه مخاطبین.  

● افزايـش راهکارهـاي تعامـل و همـکاري با صندوق هـاي حمايتي و بنگاه هـاي اقتصادي براي تسـهیل رويه 
معرفـي برگزيـدگان جشـنواره جـوان خوارزمـي و فراهم سـاختن امکان اسـتفاده از تسـیهالت مالي آنهـا، نهادها و 
مراكـزي چـون صنـدوق حمايت از پژوهشـگران و فنـاوران، صندوق توسـعه صنايـع الکترونیك، صنـدوق ضمانت 

سـرمايه گذاري صنايع  كوچـك، و ...
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ارکان علمی و اجرايی  
بخش دانش پژوهان و فناوران
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي



                      ارکان علمی و اجرایی
28 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

ان
ور

فنا
 و 

ان
وه

پژ
ش 

دان
ش 

بخ
 

سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران همه سـاله در مسـیر تحقـق ماموريت ها و تقويـت فرهنگ 
پژوهـش و نـوآوري، جشـنواره جوان خوارزمي را با هدف شناسـايي، معرفـي، و تقدير از  نـوآوران و فناوران جوان 

كشـور در زمینه هـاي مختلـف علم و فنـاوري برگـزار مي نمايد.
خـداي را سـپاس كه توفیق يافتیم براي هجدهمین سـال پیاپي، اين رقابت علمي اثر بخـش را با به كارگیري 

تجربیات سـال هاي گذشـته، دقیق و كارآمد،  برنامه ريزي و اجرا نمائیم .
 فراخـوان ايـن دوره از جشـنواره در خردادمـاه، از طريـق وبـگاه جشـنواره و سـاير مسـیرهاي اطالع رسـاني 
الکترونیکـي و فیزيکـي آغـاز گرديد و ثبت نام متقاضیان در پايان مـرداد ماه خاتمه يافت. طرح هاي ارائه شـده بر 
حسـب موضوع، از طريق سـامانه الکترونیکي براي ارزيابي به شـانزده گروه تخصصي ارسـال گرديد. كارشناسان 
عضـو گروه هـاي تخصصي طرح ها را بر اسـاس ماهیت و شـاخص هاي تعريف شـده ارزيابي نمـوده و طرح هاي 

برتـر به هیأت داوران جشـنواره جوان پیشـنهاد گرديد.
پـس از فراخـوان، در بخـش دانش پژوهـان و فنـاوران نه صـد تقاضـا در سـامانه جشـنواره ثبت گرديـد كه با 
نظـارت و بررسـي اولیـه دبیرخانـه و حذف موارد غیر مرتبط يا ناقص، پانصد و بیسـت و سـه طرح  بـراي ارزيابي 
بـه گروه هـاي تخصصي ارسـال شـد. نتیجه اين فعالیت چند ماهه در شـانزده گروه تخصصي، پیشـنهاد بیسـت 

و پنـج طـرح  از سـوي گروه هـاي تخصصي به هیات داوران جشـنواره شـد.  
هیـات داوران كـه باالتريـن ركـن علمـي و تخصصـي جشـنواره اسـت پـس از جلسـه هاي  متعـدد و دفـاع 
گروه هـاي تخصصـي از طرح هـاي پیشـنهادي، ، تعداد شـانزده طرح را  بـه عنوان برگزيده بخـش دانش پژوهان 

و فنـاوران هجدهمین جشـنواره جـوان خوارزمي انتخـاب نمودند. 
در هجدهمیـن دوره جشـنواره،  از میـان7420  طرح مربـوط به دانش آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسـطه، 
كـه به دبیرخانه های اسـتانی جشـنواره جوان خوارزمـی ارائه گرديـد، 894 طرح، به عنوان منتخب اسـتانی، مورد 
بررسـی و ارزيابـی قـرار گرفـت كـه از میان آنها شـصت و دو طرح بـه هیات داوران جشـنواره راه يافت و سـي و 

سـه طـرح، به عنوان برگزيـده  بخش دانش آموزي هجدهمین جشـنواره جـوان خوارزمی انتخـاب گرديد. 

ويژگي هاي خاص هجدهمین دوره از جشنواره جوان خوارزمي 
● تدوين و به روز رساني آيین نامه برگزاري جشنواره جوان خوارزمي-  آيین نامه قبلي در سال 1385 تدوين شده    بود.
● تدوين و به روز رساني آيین نامه اجرايي جشنواره جوان خوارزمي-  آيین نامه قبلي در سال 1386 تدوين شده      بود.

● افزايش سقف سني براي ثبت نام در بخش دانش پژوهان و فناوران جشنواره، از سي به سي و پنج سال.
● به روز رساني و ارتقاي سامانه ثبت نام الکترونیك و تسهیل امور اجرايي پرداخت به صورت الکترونیك.

● استفاده از فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي، وبگاه خبرگزاري ها، دانشگاه ها براي اطالع رساني گسترده تر به 
مخاطبین جشنواره. 

● تعمیق همکاري و هماهنگي بیشتر ستاد اجرايي بخش دانش آموزي با دبیرخانه براي همسو ساختن 
رويه هاي اجرايي 

● تعامل گسترده تر و نظام مند با گروه هاي تخصصي با تعريف و تبیین رويه هاي اجرايي و شاخص هاي ارزيابي.

             دبیرخانه هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
                      

گزارش دبیرخانه
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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نمودار 
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
  

● نمودار مقايسه اي طرح هاي هجدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمي
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رتبه رتبه دوم رتبه اول گروه تخصصي ماهیت پژوهش
جمع سوم 

پژوهش هاي 
بنیادي

1--1فناوري هاي شیمیايي

11--فناوري نانو

1-1-علوم پايه

11--مهندسي نرم افزار و  فناوري اطالعات

11--زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

1-1-محیط زيست

11--مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

پژوهش هاي 
كاربردي

1-1-مكانیك

11--برق و  كامپیوتر

طرح هاي 
112-برق و كامپیوترتوسعه اي

اختراع
و

 نوآوری

11--مكانیك

1--1برق و كامپیوتر

1-1-هنر

112-عمران

26816جمع 

● تعداد طرح هاي برگزيده هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
به تفکیک زمینه موضوعی

جدول طرح های برگزيده
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي



ارکان علمی و اجرایی
31هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

ان
ور

فنا
 و 

ان
وه

پژ
ش 

دان
ش 

بخ
 

● فرج اله مهنازاده
- معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

● مهدي طاهري
- معاون پشتیباني و منابع انساني

● علي رضا اللهیاري
-  دبیر هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

● مختار كاظم زاده 
- مشاور رئیس و سرپرست كل دفتر حراست

● علیرضا سدرپوشان
-  مديركل دفتر رياست و روابط عمومي

● زويا رحیمي
- كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

● آذر اورنگیان
-  رئیس اداره حمايت  از نوآوران

● غالمرضا محمدخاني
- مديركل دفتر فناوري اطالعات و شبکه علمي كشور

● مهدي نصیري
- مديركل امور مالي

● حسن رهنما
- مديركل امور پشتیباني و رفاه 

● محمد نعیم آبادي
- رئیس اداره روابط عمومي

● مرتضی قاسمی
- كارشناس دبیرخانه جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

● فاطمه آورزماني
- كارشناس مسئول امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

● مینا بیدار
- ريیس اداره امور مسابقات علمی و فناوری

● ژيال معماري
- كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري

همكاران دبیرخانه 
مژده حسیني، نعیمه سیف وند لیقواني و اسفنديار علي نوري، محمد ربیع مهرعلیئي، علیرضا واحدي، محسن 

پناهي و نادر میرزاجاني

با تشكر از همكاران محترم
اداره روابط عمومي، امور پشتیباني و رفاه، اداره كل امور منابع انساني،  دفتر فناوري اطالعات و شبکه هاي 

علمي كشور، اداره كل امور مالي و دفتر حراست، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

اعضاي ستاد اجرايي
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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ريیس گروه:
● دكتر منوچهر اقبال 

اعضاي گروه:
● مهندس احمد آقاجاني

● دكتر شروين امیري
● مهندس محمدحسن انتظاري

● مهندس نويد باصري
● مهندس نسرين بورقاني فراهاني

● مهندس زهرا توسل پناهي
● مهندس علي عباس خسروي

● دكتر كريم رحماني
● مهندس مهدي سوري

● دكتر سید وهاب شجاع الديني

● دكتر مهدي صالي نادري
● مهندس زهرا عبدلي خوباني

● دكتر غالمرضا فراهاني
● دكتر محمد فیروزمند

● دكتر گئورک قره پتیان
● دكتر سعید گرگین

● دكتر غالمرضا محمدخاني
● مهندس ايرج مشك آبادي

● دكتر وحید رضا نفیسي
● مهندس زيبا نیك آئین

ريیس گروه:
● دكتر فواد فرحاني بغالني

اعضاي گروه: 
● دكتر محمدعلي اردكاني

● دكتر سلمان اخوت
● دكتر حسنعلي ازگلي
● دكتر عباس اكبرنیا

● مهندس محمد حمید امامي خوانساري
● دكتر محمد امینی
● مهندس آذر انوري

● مهندس محمد بايرامي اردي

● مهندس حمید بختیاري
●  مهندس سهیال خوشنويسان
● مهندس كیوان سیدي نیاكي

● دكتر حسین قدمیان
● دكتر سید امیر حسین قرشی

● دكتر داود كريمي علويجه
● دكتر محمد مهدي ملکیان

گروه هاي تخصصي
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

 

گروه های تخصصي برق و كامپيوتر/مهندسی نرم افزار و فناوري اطالعات

گروه های تخصصي مكانيك / مكاترونيك
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گروه هاي تخصصي
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 

   ريیس گروه:
● دكتر محمد حسن ايکاني 

   اعضاي گروه: 
● دكتر نسرين اروج زاده

● دكتر علي الیاسي
● دكتر طیبه امیدي
● دكتر ذاكر بحريني

● دكتر زين العابدين بشیري صدر
● دكتر علیرضا بصیري
● دكتر هما ترابي زاده
● دكتر حسین رحماني

● دكتر مريم رنجبر
● دكتر سمیه رحیمي
● دكتر مجید جوانمرد

● دكتر راضیه حبیب پور
● دكتر ناهید خندان

● دكتر سیدصاحب سادات حسیني
● دكتر حسین ساالرآملي

● دكتر علیرضا سدرپوشان
● دكتر سهیال شکراله زاده
● مهندس حمیرا شکوهي

● دكتر اسالم كاشي
● مهندس سماحه كالنتر
● دكتر فرشته گل محمد

● دكتر انور شلماشي
● دكتر داود صادقي فاتح

● دكتر علیرضا صالحي راد
● دكتر شهره صفارزاده متین

● دكتر محمد عابدي
● دكتر علیرضا عشوري

● دكتر ايرج گودرزنیا
● دكتر مهدي لطیفي

● دكتر سیدحیدر محمودي نجفي
● دكتر سید احمد مظفري
● مهندس نیلوفر ناصري

● دكتر زرين نصري
● مهندس سیدوحید مرتضوي

گروه های تخصصي فناوري هاي شيميايي / فناوري نانو

ريیس گروه:
● دكتر علي كفلو
   اعضاي گروه:

● دكتر محمد اسماعیلیان 
● دكتر شاهرخ آهنگراني
● دكتر ولي اله دشتي زاد

● دكتر مرجان رجبي
● دكتر سید محمد زهرائي

● دكتر فرزاد شهري
● دكتر كوروش شیرواني جوزداني

● مهندس سیامك عظیمي نام
● دكتر رضا غالمي پور

● مهندس علي اكبر متحدي

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
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   ريیس گروه:
● دكتر مجید جوانمرد

   اعضاي گروه:
● مهندس امیرحسین احدي

● دكتر بهرام ايماني
● دكتر مريم باقري ورزنه

● دكتر بهرام تفقدي نیا
● دكتر آرمین توحیدي

● دكتر بتول حسین پور
● دكتر محمد زندي
● دكتر علي زنوزي

● دكتر محمدرضا سنجابي
● دكتر سیدمحمد شتاب بوشهري
● دكتر غالمرضا صالحي جوزاني

● دكتر شهريار صرامي

● مهندس سیدعلي قائم مقامي
● دكتر مريم عطاپور 

● دكتر روزبه عباس زاده 
● دكتر يداله لبافي

● دكتر میترا محمدي بازرگان
● دكتر مجید معصومیان
● دكتر محمود مولي نژاد

● دكتر سارا میرزايي
● مهندس احمد نوروزيان

● دكتر فتانه ياري
● دكتر محمد يونسي الموتي

 

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي

ريیس گروه:
● دكتر سعید میردامادي

   اعضاي گروه:
● مهندس زهرا اصفهاني بلندباالئي 

● دكتر حمیده افقي
● دكتر زهرا امیني بیات
● دكتر ناهید بختیاري

● دكتر محمدرضا بختیاري
● مهندس ساناز جعفري

● دكتر خسرو حسیني پژوه
● دكتر سیدمحمد حیدريان

● دكتر خسرو رستمي
● دكتر داود زارع

● مهندس فرزانه سالمي
● دكتر گیتا سعادت نیا

● دكتر محمد سهرابي
● مهندس علي شیخي نژاد

● دكتر ملیحه صفوي
● دكتر فرزانه عزيز محسني

● مهندس زهره عمیدي
● دكتر عباس فرازمند

● دكتر معصومه قبادنژاد
● دكتر مهران كیاني راد 

● دكتر محسن واعظ
● دكتر مهناز هادي زاده

● دكتر جعفر همت

گروه های تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي/ محيط زيست

گروه هاي تخصصي
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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گروه هاي تخصصي
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

ريیس گروه:
● دكتر حجت اله حاجي حسیني

    اعضاي گروه:
● دكتر نگار ارمغان

● مهندس محمدتقي انصاري
● دكتر علي باقرزاده

● دكتر ابراهیم تیموري
● مهندس حسین حسین زاده

● دكتر قاسم رمضان پور نرگسي
● مهندس فرهاد عباسي

● مهندس بهمن فکور
● دكتر نگین فالح حقیقي
● دكتر طاهره میردامادي

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري

ريیس گروه:
● دكتر سعید غفارپور جهرمی

    اعضاي گروه:
● دكتر حامد ارزاني
● دكتر امیر طريقت
● دكتر علي لشکري
● دكتر عباس مالیان

● دكتر موسي محمودي صاحبي
● مهندس امیر مهرآرا

● مهندس شهرام وثوق 
● دكتر اصغر وطني اسکويي

گروه تخصصي عمران

ريیس گروه:
● دكتر عطااله كوهیان

    اعضاي گروه:
● دكتر هاجر ابراهیم نجف آبادی

● دكتر اكبر اسماعیلي
● دكتر سارا درباری

● دكتر رضا سپهری نیا
● دكتر مجید سلیماني دامنه

● دكتر ياسر عیدی

گروه تخصصي علوم پايه

    ريیس گروه:
● دكتر محمد مهدي عزيزي

    اعضاي گروه:
● دكتر بهناز امین زاده

● دكتر شاهین حیدري
● دكتر محمد خزايي

● دكتر عبدالهادي دانشپور

● دكتر صمد سامانیان
● دكتر محمد فدوي 

● دكتر محمدباقر قهرماني
● دكتر علیرضا عیني فر

گروه های تخصصي هنر / معماري و شهرسازي 
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هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
نهادهاي حمايت كننده
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بخش دانش آموزی
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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به نام خدا

  خداوند متعال انسـان را با ابعاد وجودي گسـترده آفريد و آن را اشـرف مخلوقات قرار داد و اين خلقت 
انسـان را به عنوان احسـن الخالقین نامیده اسـت كه در آيات قرآن كريم به وضوح بیان شـده اسـت.

 يکـي از ويژگي هـاي ممتـاز انسـان بهره منـدي از قوه تفکر و تعقـل و خالقیت به سـوي كمال مطلوب 
اسـت. يقینـا بهره گیـري از ايـن نعمت الهي و هدايت انسـان ما در مسـیر رشـد و خالقیـت از وظايف متولیان 
و برنامه ريـزان جامعـه مي باشـد كـه بحمداهلل پـس از پیروزي انقالب اسـالمي ايـران، با الهام از انديشـه هاي 
امـام راحـل )ره( و فرمايشـات حکیمانـه مقـام معظـم رهبـري مبني بـر تقويت حـس اعتماد به نفس و رشـد 
و هدايـت اسـتعدادهاي جوانـان فرصتي بـي نظیر در پـرورش خالقیت دانش آموزان كشـورمان بوجـود آورده 

است.
      جشـنواره جـوان خوارزمـي با هجده سـال تداوم بسـتر مناسـبي بـراي ظهور و بـروز اين خالقیت ها 
مـي باشـد كـه مي بايسـتي رشـد خالقیت هـا در دانش آمـوزان به سـمت و سـوي موضوع هـاي كاربردي 
هدايـت نمـود و دانـش آموزان را در مدرسـه بـه تفکر و تعقل پیرامون مسـائل و مشـکالت پیرامون زندگي 
خـود رهنمـون سـاخت، موضوعاتـي نظیـر حفاظـت از منابـع آب و خـاک، حفظ محیط زيسـت و مبـارزه با 
آلودگـي هـوا و ده هـا موضـوع ديگـر پیرامـون زندگـي آنـان بـه عنـوان چالش هاي اساسـي بـرای دانش 

آمـوزان مطـرح شـود و آن وقـت اسـت كه شـاهد ارائه ايده هـاي نوآورانـه آنـان خواهیم بود.
وزارت آمـوزش و پـرورش بـا مجـوز سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران سـالیان متمادي 
اسـت كـه در راسـتاي ايجاد زمینه هـاي الزم براي رشـد و خالقیت دانش آمـوزان در قالب جشـنواره جوان 
خوارزمـي در بخـش دانش آمـوزي برنامه ريـزي الزم را بـه انجـام مي رسـاند كـه نیازمنـد حمايـت مادي و 

معنـوي مسـئوالن ذيربـط بـراي نیـل به اهـداف بلند اين جشـنواره مي باشـد . 
در پايـان وظیفـه دارم از مجموعـه زحمات اسـاتید راهنما در مدارس ، مديران جشـنواره جـوان خوارزمي 
در اسـتان ها، پژوهش سـراهاي دانـش آموزي، دانشـگاه شـهید رجايـي و مجموعه هاي گروه هـاي داوري 
در سـطح اسـتاني و ملـي كـه در ايـن حركـت بزرگ سـهیم بـوده اند تشـکر و قدردانـي نمايـم. همچنین 
مراتـب تقديـر و تشـکر ويـژه خـودم را به خاطـر تالش هـاي گرانسـنگ سـازمان پژوهش هـاي علمـي و 

صنعتـي ايـران در راهبـري ايـن جشـنواره وزين اعالم مـي دارم.
در پايـان وظیفـه خـود مي داند از توجه و حمايت تمامي مسـئوالن وزارت آمـوزش و پرورش و همچنین 
همکاري هـاي ارزنـده سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران، بنیادملي نخبـگان، دانشـگاه تربیت 
دبیـر شـهید رجايي و تالش هاي هیـأت محترم داوران، گروه هاي علمی داوران، مديران اسـتاني جشـنواره، 

ادارات كل آموزش و پرورش سراسـر كشـور و كمیته علمي و اجرايي جشـنواره تشـکر و قدرداني نمايد.

                                                   حسن ساعي دهقان
                                                ريیس ستاد اجرايي _ بخش دانش آموزی

سخن ريیس ستاد اجرايي
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

- بخش دآنش آموزی
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طرح های برگزيده  
بخش دانش آموزی
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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چكیده:
سختی بسیار زياد جابجائی بیماران داراي شرايط جسمی خاص و سطح بسیار پائین هوشیاري در بخش هاي 
جراحی و مراقبت هاي ويژه در بیمارستان ها و يا خانه هاي سالمندان، باعث می شود تا مراقبت هاي بهداشتی 
الزم مانند تعويض ملحفه در دفعاتی بسیار كم به انجام رسد و شرايط مناسبی براي رشد باكتری ها، ويروس ها و 

قارچ ها خصوصا در محل هاي ايجاد زخم بستر بر سطح پوست بیمار بوجود آورد.
تختخواب بیمارستانی موضوع اختراع حاضر، با روشی نوين، بیمار را بدون نیاز به استفاده از هیچ گونه ادوات 
باالبر جانبی خاص و بدون اعمال هیچ گونه فشار غیر متعارف و بدون نیاز به لمس شدن بدن بیمار توسط 
پرستاران، از سطح تخت باالبرده و امکان تعويض ملحفه وي را بصورت خودكار و يا دستی در مدت زمانی 
كوتاه بوجود می آورد. پس از پهن شدن ملحفه تمیز بر روي تخت، بیمار مجدداً بر سطح بستر قرار می گیردكه 
اين فرايند با استفاده از دو سري حامل مکانیکی با طراحی خاص بوجود می آيد. با فناوري ارائه شده در ساختار 
تختخواب، تعويض ملحفه تخت بیمار، بدون اعمال هیچ گونه فشار كششی و يا چرخشی به بیمار به انجام خواهد 
رسید و همچنین به علت طراحی منحصر به فرد تشك تخت، امکان ماساژ دادن مريض براي جلوگیري از 
ايجاد زخم بستر بر پشت مريض وجود دارد.  تهويه هواي پشت بیمار و همچنین ايجاد امکان شستشوي بیمار 
بر تختخواب و امکان دسترسی يافتن كادر پرستاري به قسمت هاي پشت بیمار  از جمله قابلیت هاي ديگر 

تختخواب حاضر می باشد.
 

رتبه اول
 علوم زيستي و پزشكي

● عنوان طرح: تختخواب بیمارستاني با قابلیت تعويض ملحفه بدون ايجاد مزاحمت براي بیمار 
● طراح: سید مهران بیدکي 

● استان: يزد  
● واحدآموزشي: دبیرستان غیرانتفاعی امام حسین علیه السالم ناحیه يك يزد

● واحد همكار: باشگاه علمی پژوهشی جوان يزد
● استاد/دبیر راهنما: بهرام حیدری
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چكیده:
جسـم خارجـی چشـم از شـايع ترين فوريت هـای چشـم پزشـکی اسـت. در اغلب مـوارد جسـم خارجی تا 
عمـق بسـیار اندكـی در چشـم نفوذ و مشـکل بـه طور سـرپايی و بـا ايجاد بی حسـی موضعی قابـل برطرف 
سـاختن اسـت. ايـن كار با اسـتفاده از سرسـوزن انسـولین انجـام می گیرد. اين روش مسـتلزم دقـت و مهارت 
كافـی پزشـك بـوده و با اسـترس زياد بیمار و پزشـك همراه اسـت. اسـتفاده از وسـیله ای كه بتوانـد با ايجاد 
يـك اتصـال مناسـب شـیی را اندكـی جابه جا و در راسـتای همان مسـیری كه در چشـم فرو رفتـه خارج كند 
بسـیار كار سـاز و مفید اسـت. دسـتگاه "تراشـه بردار چشم پزشـکی" برای برآورده سـاختن اين هدف طراحی 
و سـاخته شـده اسـت. در اين وسـیله برای ايجاد اتصال بین نازل جذب كننده و جسـم خارجی از يك میدان 
مغناطیسـی نسـبتاً قـوی بـرای تراشـه های دارای فلـز آهـن و از يـك موتور مکنـده ايجاد كننده خال در سـر 
نازل برای سـاير اجسـام ريز اسـتفاده شـده اسـت. از آنجا كه قدرت هر دو نیروی مغناطیسـی و مکش قابل 

تنظیم اسـت لذا آسـیبی به چشـم نخواهد رسـید. 

رتبه سوم 
 علوم زيستي و پزشكي

● عنوان طرح: تراشه بردار مغناطیسي و مكشي چشم پزشكي 
● طراحان:  آال عزيزي و سبا عزيزي  
● استان: کردستان
● واحدآموزشي: دبیرستان غیرانتفاعی پرديس ناحیه 2 سنندج
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● عنوان طرح: کفي کفش حساس به میزان فشار پا
● طراح: فاضله شمس آبادي  

● استان: خراسان رضوي
● واحدآموزشي: دبیرستان فرزانگان سبزوار

● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي اسرار سبزوار
● استاد/ دبیر راهنما: زهرا ثنائي مقدم و مجید مؤمني مقدم

چكیده:
توانايـی راه رفتـن صحیـح بـرای جلوگیـری از ايجـاد آسـیب بـه پـا ضـروری اسـت. در ايـن طـرح، 
سیسـتمی بـرای كفـش طراحـی شـده كـه از پیشـرفت بیماری های پـا جلوگیـری می كند. اين سیسـتم 
بـرای دو جنـس زن و مـرد در نظـر گرفتـه شـده كه فـرد را از نحـوه قرارگیری بـد پـا، آگاه می كند. اين 
سیسـتم بـر مبنـای نقـاط پـر فشـار كـف پـا سـاخته شـده اسـت و در مواقعی كـه فشـار وارد شـده به پا 
بیشـتر از حـد عـادی اسـت، عمـل می كننـد. ايـن طـرح عـالوه بـر جلوگیـری از قرارگیـری ناصحیح پا 
در افـراد سـالم، در بیمـاران ديابتـی نیـز كـه نوروپاتـی دارنـد كاربـردی می باشـد. بـرای بیمـاران ديابتی 

هشـدار  دهنـده ويـژه ای نیز طراحی شـده اسـت.

رتبه سوم
 علوم زيستي و پزشكي
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چكیده:
 يکـی از مهم تريـن راه هـا بـرای بـاال بـردن بـازده يادگیـری و پیش گیـری از خسـتگی زودرس در 
هنـگام مطالعـه، مشـخص كـردن مطالـب و كلمـات كلیدی از سـاير كلمـات می باشـد بنابراين اسـتفاده 
از ماژيك هـای مخصـوص در هنـگام مطالعـه يکـی از بهتريـن راه هـا برای برجسـته كردن ايـن مطالب 

می باشـد.
بـا توجـه بـه شـرايط ويـژه نابینايـان كـه از حس المسـه خـود بـرای خوانـدن اسـتفاده می كننـد لذا 
بـرای تمیـز  دادن كلمـات كلیـدی از بقیـه كلمات امکان اسـتفاده از ايـن روش وجود نـدارد. در اين طرح 
برجسـتگی هايی بـر روی كاغـذ مخصـوص مطالعـه نابینايـان )بريـل( ايجـاد می شـود تـا فرد بـه راحتی 
به توانـد مطالـب مهـم و كلیـدی را تشـخیص دهد. همچنیـن اين برجسـتگی بايد ظريـف و درعین حال 

قابـل تشـخیص بـرای فرد باشـد و باعـث تغییـری در خط ايجـاد نکند.
ايـن دسـتگاه كوچـك شـامل يـك محفظـه و دو چـرخ دنـده و يـك نـوار برجسـته اسـت. باتوجه به 
اينکـه بعـد از هـر كلمـه يك سـلول خالی اسـت می توان برای مشـخص كـردن كلمـات و جمالت مهم 
اول و آخـر كلمـه يـا جملـه بـا اين وسـیله برچسـب زد. به اين گونـه كه برچسـب از روی نوار كنده شـده 

و بـر كاغذ می نشـیند.

رتبه سوم 
مكانیك 

● عنوان طرح: ماژيك فسفرس براي نابینايان 
● طراحان: نويد زارع مودي و سید سینا جعفري
● استان: خراسان رضوي
● واحدآموزشي: دبیرستان استعداد های درخشان شهید هاشمی نژاد 
ناحیه 4 مشهد

● واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی رويان 2 ناحیه 4 مشهد 
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● عنوان طرح: کفي دستگاه تولید مداد بازيافتي از کاغذ زباله 
● طراحان: علي موبدي و محمد حمزه خاني   

● استان: شهر تهران
 ● واحد آموزشی: دبیرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی منطقه 11

● واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی پويا منطقه 11
● دبیران راهنما: اشكان نیك پي و حامد زاهد منش

چكیده:
نیـاز روز افـزون جوامـع مختلـف بـه نوشـت افزار ، كاغـذ و ... عاملی شـده اسـت تا درختان بسـیاری 
را هـر سـاله بديـن منظـور قطـع كننـد . كاغذهايی كـه تا ديـروز پس از اسـتفاده به عنـوان زبالـه از آنها 
نـام بـرده می شـد اگـر به تـوان از آن به عنـوان مـاده اولیـه برای سـاخت محصولـی كارآمد اسـتفاده كرد 
نـه تنهـا باعـث بازيافت شـده بلکـه از جنبه های زيـادی ماننـد جنبه های اقتصـادی سـودمند خواهد بود. 
به همیـن دلیـل اين نیاز احسـاس شـد تا با سـاخت دسـتگاهی كوچـك، خودكار، سـريع و بـا توانايی باال  
به تـوان كاغـذ هـای باطلـه تولیـدی در مـدارس ، ادارات ، دانشـگاه ها و ... را بـه مـداد هايـی بـا كیفیت 

بـاال بـرای مصرف تبديـل كرد. 
تمامـی ايـن مـوارد موجـب شـد تـا دسـتگاهی تحـت عنـوان دسـتگاه تبديـل كاغـذ باطلـه بـه مداد 
بازيافتـی طراحـی شـود. دسـتگاهی كـه طراحی شـده در سـه مرحلـه كاغـذ ورودی را با اسـتفاده از مواد 

اولیه)چسـب چـوب ، مغـز مـداد و... ( و روش هـای طراحـی شـده در آن بـه مـداد تبديـل می كنـد.  

رتبه سوم
مكانیك
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چكیده:
 بـا ايـن دسـتگاه می تـوان لبـاس يـك بـار مصـرف بـرای اسـتفاده در بیمارسـتان در بخش هـای 
راديولـوژی و تصويربـرداری )MRI( تولیـد كـرد. درحـال حاضـر ايـن لباس هـا بـا نخ دوخته می شـود و 

عـالوه بـر صـرف هزينـه بیشـتر زمـان بـر هم می باشـد. 
در ايـن طـرح بـا اسـتفاده از المنت و در آن واحد نسـبت به بـرش و دوخت لبه های انـواع لباس مرتبط 
بـا مراكـز بیمارسـتانی تولیـد می شـود. اين طرح بسـیار سـاده و سـبب آسان سـازی خـط تولیـد می گردد 

و همچنیـن افـراد كم تـوان جسـمی نیز می توانند مشـغول به كار شـوند.

رتبه سوم 
مكانیك 

● عنوان طرح: دستگاه تولید لباس يك بار مصرف بیمارستاني
● طراح: علي کردي
● استان: لرستان
واحد آموزشی: دبیرستان آموزش از راه دور شهرستان بروجرد
● واحد همكار: پژوهش سرا و آزمايشگاه مرکزی جابربن حیان بروجرد
● استاد / دبیر راهنما: دکتر نجمه بقايي يزدي
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● عنوان طرح:  طراحي دستگاه نیمه خودکار بافت زيلو
● طراح: سپیده احمديان محمودآباد  

● استان: يزد
● واحدآموزشي:  دبیرستان میرمحمدي  و  شاهد

● واحدهمكار:  پژوهش سرای دانش آموزی رشیقی میبد
● استاد/ دبیر راهنما:  حمیدرضا احمديان

چكیده:
صنعـت كهـن زيلـو كـه قدمتـی بیـش از هفت صد سـال و بـه نوعی  معـرف اسـتان يزد می باشـد، از 
فنـاوری فاصلـه گرفتـه وحتـی نقشـه های بافـت آن نیـز به دلیـل سـاختار پیچیده طراحی، سـاده تر شـده 

است.
امـروزه بـا روی كارآمـدن  فرش هـای ماشـینی با جنس اكرولیك كه مشـکالت تنفسـی ايجـاد كرده 
و داليـل ذكـر شـده بـرآن شـديم تا بـا ارائه طرحـی نـو و در راسـتای احیای ايـن كهن صنعـت با حفظ 
صنعـت دسـتی آن گامـی بـرای سـهولت و سـرعت تولیـد بـا نقشـه های متنوع تـر در مسـیر بهـره روی 

برداريم.
 

رتبه دوم
مكاترونیك
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چكیده:
 میت شـبیه دسـتکش بزرگ و داراي ناحیه متمركز و قسـمت كف دسـت اسـت. سـوابق اسـتفاده از  

"میـت گرفتـن حرفـه اي" داللت بر آسـیب بـه عضالت انسـان دارد.
همیشـه فـردي میـت را بـراي ورزشـکار مي گیـرد ولـي بـا سـاخت ايـن دسـتگاه "میـت بوكـس 

بیـن مـي رود. از  روانـي  نـدارد و آسـیب هاي جسـماني و  انسـان دخالتـي  برنامه پذيـر"  
اين دستگاه قابل حمل است و ضربات مختلف را اندازه گیري مي كند.

 

رتبه دوم
مكاترونیك 

● عنوان طرح: میت بوکس برنامه پذير 
● طراح: علي نخعي سر موری 
● استان: کرمان 
● واحدآموزشي: دبیرستان دولتی پیامبر اعظم )ص( ناحیه 2 کرمان
● واحد همكار:پژوهش سرای دانش آموزی خیام ناحیه 2 کرمان
● استاد/ دبیر راهنما: محمدعلی خانقاهی و محمدامین رونقی
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● عنوان طرح: طراحي و ساخت نمونه پنجره اضطراري ساختمان 
● طراح: ابوالفضل حسینلو  

● استان: زنجان 
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتي 2 ناحیه 2 زنجان 

چكیده:
باتوجـه بـه افزايـش جمعیـت شـاهد گسـترش ساخت و سـاز به ويـژه برج هـا و سـاختمان های بلنـد 
هسـتیم. يکـی از خطراتـی كـه برج هـا را تهديد می كند آتش سـوزی اسـت. طبـق گزارش سـازمان های 
جهانـی سـاالنه سـي صد و سـي نـه نفـر جـان خـود را در آتش سـوزی ها از دسـت می دهنـد كـه بیش تر 
آنهـا مربـوط بـه برج هـا و سـاختمان های بلند می باشـد كه راه فـراری برای افـراد به دام افتـاده در آتش 

است. نداشـته  وجود 
 ايـن پنجـره بـه صـورت خـودكار يـا به صـورت دسـتی بـه يـك سـکو تبديـل می شـود كـه افـراد 
می تواننـد روی آن رفتـه و منتظـر رسـیدن عوامـل امـدادی باشـد و يـا از نردبانـی كه در آن تعبیه شـده 
می تواننـد بـه سـمت پايیـن سـاختمان حركـت كننـد و جـان خـود را نجـات دهنـد. پنجـره اضطـراری 
سـاختمان پنجـره ای هسـت كـه بـرای افـراد بـه دام افتـاده در آتش طراحی شـده اسـت امـا مختص به 
مواقـع آتش سـوزی نیسـت و می تـوان در موقـع زلزلـه يـا هـر حادثه ديگـری كه جـان انسـان را تهديد 

می  كنـد و راه فـرار آن مسـدود شـده اسـت اسـتفاده كـرد. 

 

رتبه سوم 
معماري و عمران 
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چكیده:
ـــف  ـــراد مختل ـــاژ در اف ـــن ولت ـــدازه اي ـــه ان ـــل دارد ك ـــتانه تحم ـــاژ آس ـــك ولت ـــانی ي ـــدن هرانس   ب
ـــرد  ـــدن ف ـــه از ب ـــی ك ـــد، جريان ـــت باش ـــر از 120 ول ـــاژ كمت ـــن ولت ـــر اي ـــوال اگ ـــت. معم ـــاوت اس متف
ـــد  ـــتر باش ـــت بیش ـــاژ از120 ول ـــن ولت ـــر اي ـــاند. اگ ـــدن نمی رس ـــه ب ـــدی ب ـــیب ج ـــد، آس ـــور می كن عب
ـــت  ـــه مقاوم ـــان بســـتگی ب ـــن جري ـــدار اي ـــه مق ـــد شـــد ك ـــدن انســـان خواه ـــی از ب ـــور جريان باعـــث عب
ـــد  ـــان از ح ـــش جري ـــورت افزاي ـــد. در ص ـــتر باش ـــر بیش ـــی آمپ ـــد از300 میل ـــدن دارد و نباي ـــی ب اهم
ـــت  ـــوان مقاوم ـــه عن ـــودكار ب ـــر خ ـــر، از جوه ـــر حاض ـــد داد. در فازمت ـــی رخ خواه ـــرق گرفتگ ـــاز، ب مج
ـــر  ـــه جوه ـــوری ك ـــود، به ط ـــی ش ـــتفاده م ـــدن اس ـــده از ب ـــان گذرن ـــش جري ـــرای كاه ـــی ب الکتريک
ـــته  ـــکات برجس ـــود. از ن ـــرد می ش ـــی ف ـــرق گرفتگ ـــع ب ـــان، مان ـــردن جري ـــدود ك ـــا مح ـــودكار ب خ

ـــود. ـــاره نم ـــودن آن اش ـــردی ب ـــرح و كارب ـــادگی ط ـــه س ـــوان ب ـــر می ت ـــرح حاض ط

رتبه سوم
برق و الكترونیك  

● عنوان طرح: تبديل خودکار به فازمتر
● طراح: معصومه شیري 
● استان: آذربايجان غربي
● واحدآموزشي: دبیرستان هیأت امنايي نسیبه ناحیه 2 ارومیه 
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● عنوان طرح:   نرم افزار کنترل کامل سیستم عامل ويندوز توسط اندرويد 
● طراح:   امیر محمد کرماني و امیرمهدي جاويدپور 

● استان: البرز
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهای درخشان سلطانی 1  ناحیه يك کرج 

● استاد / دبیر راهنما: علي ملكي

چكیده:
ايـن نـرم افـزار اندرويـدي قـادر خواهـد بود كنتـرل كاملـي بر روي سیسـتم عامـل وينـدوز از طريق 
گوشـي تلفـن همـراه ايجـاد نمايـد ازجملـه كاربردهـاي آن مي تـوان بـه اين مـوارد اشـاره كـرد: تبديل 
گوشـي بـه دسـته بازي، اسـتفاده از گوشـي بـراي كنترل اسـاليدها در )رسـم خـط و ....( كنترل سیسـتم 

عامـل از راه دور ......
ازجملـه مزايـاي آن شـامل: كنتـرل كامـل مـوس و كیبـورد )تـاچ، تايـپ و...(، اسـتفاده از قابلیـت 
ژيروسـکوپ گوشـی بـرای كنتـرل كلیدهـای جهت نمـا )تبديل گوشـی به دسـته  بـازی(، اسـتفاده از هر 
دو فنـاوری وای فـای و بلوتـوث و كنتـرل كامل اسـاليدها در ارائه توسـط گوشـی )تغییر اسـاليد، رسـم 

خـط و اشـکال، اشـاره گر و...(

 

رتبه سوم 
کامپیوتر
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چكیده:
در ايـن طـرح برنامه نويسـان بـدون نیاز بـه دانش برنامه نويسـي مـوازي قادر بـه تولیـد نرم افزارهايي 
هسـتند كـه امـکان اجـرا به صورت مـوازي بر روي چنديـن ماشـین را دارد. كاربران نهايي نیـز مي توانند 
نـرم افزارهـاي عـادي خـود را بـه نرم افزارهـاي با قابلیـت اجراي مـوازي تبديل كـرده و به ايـن ترتیب 
به تواننـد نـرم افزارهـاي داراي محاسـبات سـنگین را بـر روي ماشـین هاي بـا قـدرت پردازشـي كم اجرا 

يند. نما
 از جملـه مزايـاي طـرح شـامل: امـکان انتقـال بـار پردازشـي برنامه هـاي از پیش نوشـته شـده بدون 
در نظـر داشـتن قابلیـت اجـرا تحـت شـبکه، امـکان اسـتفاده از برنامه با هـر زبـان برنامه نويسـي، انتقال 
امـن و هوشـمند تمامي دسـتورها و فايل هـا، اسـتفاده از برنامه بـدون محدوديت هـاي جغرافیايي،  راحتي 

اسـتفاده بـراي برنامـه نويسـان و كاربـران عادي، قابـل اجرا روي سیسـتم عامل هـاي مختلف. 
 

رتبه سوم
كامپیوتر
  
● عنوان طرح: پردازش غیر متمرکز
● طراحان: مهران افتخاري و محمد سینا کروندي
● استان: اصفهان
● واحدآموزشي: دبیرستان غیردولتي عدل ناحیه 3 
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● عنوان طرح: کیت شیمیايي براي تشخیص عسل طبیعي از عسل صنعتي
● طراحان: سید حسین صفوي و عباس ابراهیمي 

● استان: آذربايجان شرقي
● واحدآموزشي: دبیرستان دولتي شهدا 2 منطقه صوفیان   

● واحد همكار: پژوهش سراي رازي صوفیان
● استاد/ دبیر راهنما: محمد حاجي

چكیده:
ـــی  ـــاده غذاي ـــن م ـــت اي ـــان از كیفی ـــل، اطمین ـــدگان عس ـــرف كنن ـــه مص ـــن دغدغ ـــروزه مهم تري ام
ـــاز  ـــت آن نی ـــن كیفی ـــت، تعیی ـــی اس ـــات مختلف ـــاوی تركیب ـــل ح ـــه عس ـــه به اينک ـــا توج ـــد. ب می باش
ـــاس  ـــر اس ـــر ب ـــت حاض ـــت. كی ـــراه اس ـــادی هم ـــه زي ـــرف هزين ـــا ص ـــگاه دارد و ب ـــك آزمايش ـــه ي ب
ـــل  ـــورال در عس ـــل فورف ـــی متی ـــاده هیدروكس ـــتاز و م ـــیداز و دياس ـــز اكس ـــم گلوك ـــی دو آنزي ارزياب
ـــده  ـــل ش ـــور وارد عس ـــق زنب ـــتاز از طري ـــیداز و دياس ـــز اكس ـــای گلوك ـــت. آنزيم ه ـــده اس ـــی ش طراح
ـــرارت  ـــت ح ـــز تح ـــل فورفورالنی ـــی متی ـــتند. هیدروكس ـــم هس ـــن آنزي ـــد اي ـــی فاق ـــل های صنعت و عس
يـــا شـــرايط اســـیدی از فروكتـــوز حاصـــل می شـــود. عســـل های تقلبـــی تهیـــه شـــده از طريـــق 
ـــز  ـــی نی ـــل طبیع ـــتند. در عس ـــب هس ـــن تركی ـــی از اي ـــر فراوان ـــاوی مقادي ـــدی، ح ـــواد قن ـــز م هیدرولی
ـــود.  ـــکیل می ش ـــم تش ـــر ك ـــج در مقادي ـــب به تدري ـــن تركی ـــاد، اي ـــداری زي ـــا نگه ـــرارت ي ـــر ح ـــر اث ب
ـــده  ـــه ش ـــر ارائ ـــواد فوق الذك ـــايی م ـــرای شناس ـــه ای ب ـــم هزين ـــاده و ك ـــت س ـــر كی ـــرح حاض در ط
ـــرد.  ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت عســـل م ـــزان كیفی ـــرای تشـــخیص می ـــانی ب ـــه آس ـــد ب ـــه می توان اســـت ك

رتبه دوم 
شیـمی
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چكیده:
       دســـتگاه تصفیـــه فاضـــالب مبتنـــی بـــر اســـتفاده هم زمـــان از دو فراينـــد لخته ســـازی و 
شناور ســـازی الکتروشـــیمی  ارائـــه شـــده اســـت. در فراينـــد لخته ســـازی از الکتـــرود آهـــن و يـــا 
آلومینیـــم به عنـــوان آنـــد بـــرای انجـــام فراينـــد انعقـــاد در تصفیـــه پســـاب اســـتفاده می شـــود. 
ـــس  ـــم از جن ـــانتی متر از ه ـــك س ـــه ي ـــا فاصل ـــوازی ب ـــه م ـــازی از دو صفح ـــد شناور س ـــرای فراين ب
ـــن  ـــرار گرفت ـــت. ق ـــده اس ـــتفاده ش ـــد اس ـــرار دارن ـــرف ق ـــه ظ ـــه در ت ـــل ك ـــزن متخلخ ـــوالد زنگ ن ف
ـــای  ـــت حباب ه ـــی و كیفی ـــا كاراي ـــودن آنه ـــل ب ـــرف و متخلخ ـــه ظ ـــازی در ت ـــای شناور س الکتروده
ـــه  ـــاز ب ـــدم نی ـــه ع ـــوان ب ـــتگاه می ت ـــن دس ـــده اي ـــای عم ـــد. از مزاي ـــش می ده ـــده را افزاي ـــد ش تولی
ـــش  ـــالب و كاه ـــه فاض ـــد تصفی ـــام فراين ـــن انج ـــناو كننده در حی ـــده و ش ـــیمیايی منعقد كنن ـــواد ش م
زمـــان الزم بـــرای تصفیـــه بـــه علـــت اســـتفاده هم زمـــان از دو روش لخته ســـازی و شناورســـازی 

ـــود.  ـــاره نم اش

رتبه سوم
شیـمی

● عنوان طرح: دستگاه جديد تصفیه فاضالب بر اساس لخته سازي و
 انجام هم زمان شناور سازي الكتريكي
● طراح: پوريا نعمت الهي 
● استان: همدان 
● واحدآموزشي:  دبیرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي
● واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی دکتر ازکايی همدان 
● استاد/ دبیر راهنما: داود  نعمت الهي
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● عنوان طرح: طراحي و ساخت لیوان کاهش سريع دماي نوشیدني هاي داغ 
● طراح: محمد مهدي اسماعیلي باغیني  

● استان: کرمان 
● واحدآموزشي: دبیرستان دولتی وحدت ناحیه يك کرمان

● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزی اين سینا ناحیه يك کرمان
● استاد/ دبیر راهنما: مهدي حسیني نوه

چكیده:
ـــان  ـــه ده ـــوختن ناحی ـــث س ـــه باع ـــالوه براينک ـــیدني هاي داغ، ع ـــر نوش ـــاي و ديگ ـــیدن چ  نوش
ــش  ــده را افزايـ ــق و معـ ــه حلـ ــرطان هاي ناحیـ ــواع سـ ــه انـ ــال بـ ــر ابتـ ــود، خطـ ــق مي شـ و حلـ
ـــك  ـــا خن ـــان و ي ـــرف زم ـــر و ص ـــتلزم صب ـــیدني مس ـــود نوش ـــه خ ـــود ب ـــدن خ ـــك ش ـــد. خن مي ده

ـــت. ـــرژي اس ـــرف ان ـــتلزم ص ـــردن آن مس ك
ـــده  ـــاخته ش ـــي و س ـــواد، طراح ـــي از م ـــاختار خاص ـــا س ـــداره ب ـــوان دو ج ـــك لی ـــرح ي ـــن ط در اي
ـــان  ـــدت زم ـــود را در م ـــل خ ـــیدني داخ ـــرژي، نوش ـــچ ان ـــرف هی ـــدون ص ـــت ب ـــادر اس ـــه ق ـــت ك اس
كوتاه تـــري نســـبت بـــه لیوان هـــاي معمولـــي خنـــك كـــرده و بـــه دمـــاي مطلـــوب نوشـــیدن 
ـــاي  ـــه در دماه ـــت ك ـــده اس ـــي ش ـــه اي طراح ـــه گون ـــوان ب ـــن لی ـــاختار اي ـــر س ـــرف ديگ ـــاند. از ط برس
ــس  ــر عکـ ــه بـ ــت،  بلکـ ــريع نیسـ ــر سـ ــا ديگـ ــش دمـ ــانتي گراد كاهـ ــه سـ ــر از 60 درجـ پايین تـ
نوشـــیدني در ايـــن لیـــوان بســـیار ديرتـــر از لیـــوان هـــاي معمولـــي خنـــك مي شـــود. نتايـــج و 

داده هـــاي آزمايش هـــاي انجـــام شـــده صحـــت ايـــن موضـــوع را تايیـــد مي كنـــد.

رتبه دوم 
فیزيك
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چكیده:
ابتـــدا لـــزوم اســـتفاده از تصاويـــر ســـه بعدي بیـــان گرديـــده و نظريـــه تشـــکیل ايـــن تصاويـــر 
ـــري  ـــاده و بهره گی ـــايل س ـــزار و وس ـــتفاده از اب ـــا اس ـــپس ب ـــت. س ـــه اس ـــرار گرفت ـــي ق ـــورد بررس م
ـــم  ـــش فیل ـــط و پخ ـــتگاه ضب ـــدي، دس ـــه بع ـــر س ـــدن تصاوي ـــراي دي ـــان ب ـــم انس ـــزم چش از مکانی
ــاز  ــتگاه شبیه سـ ــك دسـ ــز يـ ــه دوم نیـ ــت. در مرحلـ ــده اسـ ــاخته شـ ــي و سـ ــه بعدي، طراحـ سـ

ـــت. ـــده اس ـــاخته ش ـــي و س ـــي ، طراح حركت

رتبه سوم
فیزيك

● عنوان طرح: دستگاه نمايشگر و شبیه ساز سه بعدي
● طراحان: امیرحسین جوکار و محمدرضا خدا بخش
● استان: تهران 
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي2 منطقه 16
● واحد همكار : پژوهش سرای دانش آموزی انديشه منطقه 16  
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● عنوان طرح: محاسبه تناوب باقیمانده هاي اعداد آر- فوبیني
● طراح: امیرعباس عسگري  

● استان: تهران 
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي )1( منطقه 11

● استاد/ دبیر راهنما: مجید جهانگیري

چكیده:
نمايـــش داده می شـــود يکـــی از دنباله هـــای منشـــعب  ,Fn r دنبالـــه اعـــداد r- فوبینـــی كـــه با
ـــه  ـــخص، جمل ـــك r مش ـــه ازای ي ـــت. ب ـــرn و r اس ـــه دو پارامت ـــته ب ـــی و وابس ـــداد فوبین ـــه اع از دنبال
ـــا  ـــوی ب ـــۀ nعض ـــك مجموع ـــای ي ـــدی اعض ـــای رتبه بن ـــداد راه ه ـــا تع ـــت ب ـــر اس ـــه براب nام دنبال
ـــواره در  ـــه هم ـــدای مجموع ـــو ابت ـــه r عض ـــرط ك ـــن ش ـــا اي ـــا و ب ـــان اعض ـــه می ـــاوی رتب ـــکان تس ام
ـــخص  ـــدد مش ـــك ع ـــه ي ـــه پیمان ـــالت، ب ـــده جم ـــه باقیمان ـــر دنبال ـــند. اگ ـــزی باش ـــای متماي رتبه ه
ـــم.  ـــردش می نامی ـــاوب آن را دوره گ ـــول تن ـــه ط ـــود ك ـــد ب ـــی خواه ـــه تناوب ـــن دنبال ـــم، اي بدســـت آوري
ـــدد  ـــر ع ـــه ه ـــه پیمان ـــی ب ـــداد  - r فوبین ـــای اع ـــه باقیمانده ه ـــردش دنبال ـــرح  دوره گ ـــن ط در اي
ـــر،  ـــای موردنظ ـــدا قضیه ه ـــات، ابت ـــد اثب ـــام فرآين ـــرای انج ـــت. ب ـــده اس ـــات ش ـــبه و اثب ـــی محاس طبیع
بـــه ازای r = 2 )يعنـــی اعـــداد 2-  فوبینـــی( و ســـپس همیـــن قضايـــا بـــه ازای r ‹ 2  اثبـــات 
ـــه  ـــه ای ك ـــتین جمل ـــس نخس ـــه، اندي ـــوان پیمان ـــه عن ـــدد ب ـــر ع ـــه ازای ه ـــن ب ـــت. همچنی ـــده اس ش

تناوب هـــا از آن شـــروع می شـــوند نیـــز تعییـــن شـــده اســـت.

رتبه سوم
 رياضي 
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چكیده:
ـــروی  ـــه نی ـــده ك ـــاخته ش ـــدا س ـــور c 125 هن ـــا موت ـــبك ب ـــم و وزن س ـــم ك ـــا حج ـــتگاه ب ـــن دس اي
ـــوده  ـــل نم ـــاال تبدي ـــد ب ـــه ح ـــدرت آن را ب ـــزرگ، ق ـــه ب ـــك ب ـــای كوچ ـــرخ زنجیره ـــط چ ـــور توس موت

ـــت. اس
ـــور و  ـــات انگ ـــرز باغ ـــای ه ـــف ه ـــع آوری عل ـــخم و جم ـــات ش ـــه عملی ـــوره ك ـــد منظ ـــتگاه چن دس
غیـــره را همزمـــان انجـــام می دهـــد. همچنیـــن توســـط تیغه هايـــی كـــه به صـــورت جناغـــی در 
ـــه  ـــوان روزان ـــه، می ت ـــرار گرفت ـــف كاری ق ـــتاندارد ردي ـــای اس ـــدازه ه ـــا ان ـــتیك ب ـــت الس ـــمت پش قس
ــای  ــن را از علف هـ ــدر كاری، رديـــف كاری و زمیـ ــار كشـــت های از قبیـــل چغنـ ــدود دو هکتـ حـ

ـــود. ـــع نم ـــت جم ـــار كش ـــاک را در كن ـــاک وخ ـــرز پ ه
بـــا مخـــزن كود پاشـــی كـــه روی فرمـــان قـــرار دارد می تـــوان هم زمـــان كـــود را بـــه انـــدازه 
ـــام  ـــی انج ـــی و هواده ـــات كودپاش ـــب عملی ـــن ترتی ـــه بدي ـــد ك ـــا ده ـــاک ج ـــای خ ـــی در اليه ه كاف
می گیـــرد، همچنیـــن بـــا اســـتفاده از تريلـــر كـــه در عقـــب دســـتگاه قـــرار می گیـــرد و بـــرای 
ـــی از آن  ـــرای باركش ـــت ب ـــت كش ـــع برداش ـــود و... و در موق ـــی ك ـــی، جابجاي ـــای اضاف ـــل باره حم
ـــل  ـــد قاب ـــوخت در ح ـــرف س ـــیلندر و مص ـــك س ـــوده، ت ـــن ب ـــتگاه بنزي ـــوخت دس ـــود. س ـــتفاده ش اس
ـــای  ـــوده و در جاده ه ـــرم ب ـــال ن ـــه ای آن كام ـــای لول ـــك فنره ـــا كم ـــتگاه ب ـــر دس ـــت. تريل ـــول اس قب
ـــد در  ـــل می كن ـــه عم ـــرخ جداگان ـــر چ ـــور ه ـــون مح ـــت  دارد و چ ـــی حرك ـــی تواناي ـــه راحت ـــی ب خاك

پیچ هـــا دارای قابلیـــت بـــاال اســـت.  

رتبه دوم
  کشاورزي و منابع طبیعي

● عنوان طرح: همیار کشاورز
● طراحان: حسین کريمي و  پوريا کوراني

● استان: همدان 
● واحدآموزشي: هنرستان شهید مطهري نهاوند
● واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی جابرابن حیان نهاوند
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چكیده:
ايـن دسـتگاه بـرای برداشـت انـواع محصـوالت كشـاورزی قابـل اسـتفاده می باشـد، به طوری كـه با 
هدايـت تیغـه دسـتگاه بـه بنـد میـوه و يـا سـاقه آن را قطـع می كننـد.  و پـس از جـدا كـردن از میوه يا 
سـاقه، محصـول را بـه سـمت جعبه هدايت كنـد و داخل جعبـه قرار می دهد. اين دسـتگاه بـدون دخالت 
دسـت محصـول را برداشـت می كند و عمل برداشـت را تا حد زيادی سـرعت می بخشـد. نحـوه عملکرد 
دسـتگاه  بـه اين صـورت اسـت كـه دو تسـمه با پهنای نـه میلی متـر و به طـول پنجاه سـانتی متر كه هر 
دو بـه هـم نزديـك شـده اند و عمـل كنـدن و هدايـت سـاقه را بـر عهـده دارند و يـك تیغه بـرش روی 
دسـتگاه تعبیـه شـده اسـت كه عمل بـرش و جداسـازی محصول از سـاقه را انجـام می دهد. دسـتگاه از 

سـه موتـور برقی جريـان مسـتقیم و برق باطـری اسـتفاده می كند.
نـوآوری دسـتگاه چیدن تـوت فرنگی و گل بدون دخالت دسـت، عدم آلوده شـدن محصـول در هنگام 

برداشـت، تسـريع در عملیات برداشـت و نیمه خودكار كردن برداشـت محصول اسـت.

رتبه دوم
کشاورزي و منابع طبیعي

● عنوان طرح: دستگاه برداشت و هرس گل و گیاهان 
● طراح: علیرضا معظمي 

● استان: کردستان 
● واحدآموزشي: دبیرستان غیردولتی آموزش از راه دور آفرينش ناحیه يك سنندج
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● عنوان طرح: گرده افشاني درخت خرما
● طراح: رضا مهدي پور رابري
● استان: کرمان 
● واحدآموزشي: دبیرستان دولتی آيت اهلل خامنه ای شهرستان رابر
● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزی امام صادق علیه السالم شهرستان رابر
● استاد/ دبیر راهنما: حمید اصغر زاده

چكیده:
 گرده افشانی درخت خرما از قديم تا كنون توسط نیروی انسان به صورت دستی صورت می گیرد كه اين 

كار هم تلفات جانی در پی دارد و هم هزينه و زمان زيادی صرف آن می شود.
دستگاه پنوماتیکی گرده افشانی نخل خرما به صورت خودكار عمل گرده افشانی را بدون دخالت دست 

انسان انجام می دهد.
دستگاه متناسب با درخت خرما ارتفاع می گیرد كه اين عمل  با استفاده از وسايل جنبی و لوله های استیل 
صورت می گیرد. كار گرده افشانی با تولید باد توسط موتور باد و دينام و پمپ باد ماشینی تولید و در تانك 
ذخیره می شود و با شیلنگ به دستگاه پاشش كننده و مخزن گرده منتقل می شود و بعد با خارج شدن گرده 
توسط باد از دستگاه بر روی گل آذين ماده گرده افشانی رخ می دهد. با نزديك كردن دستگاه كنار درخت 
خرما بوسیله دست يا تیلر و با كمك نیروی محركه الکتريسیته وكمك حركتی خاص و نیروی باد عمل گرده 

افشانی صورت می گیرد.
نوآوری دستگاه استفاده از انرژی خورشیدی در شارژ باطری همراه دستگاه، استفاده از وسايل موجود در 

بازار برای ساخت دستگاه و روش پاشش گرده سبك و به راحتی قابلیت نزديك شدن به خرما را دارا است.
 مزاياي دستگاه كاهش تلفات جانی، صرفه جويی در وقت، سرعت كار باال، بهره وری باال ازگرده نر، قابلیت 
حمل آسان در باغات و چرخش 360 درجه ای گرده پاش روی سطح تاج درخت تا ارتفاع بیست متر، تأمین 

نیروی محركه دستگاه از انرژی خورشید و به كارگر ماهر نیاز نمی باشد.

رتبه سوم
 کشاورزي و منابع طبیعي 
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چكیده:
 در ايـن طـرح، روشـی نويـن بـرای تولیـد مدارهـای منعطف ارائه شـده اسـت. دسـتگاه چاپگری كه 
بـر پايـه میکـرو كنترلـر Arduino Uno با دقت باال، طراحی و سـاخته شـده اسـت كـه توانايی چاپ دو 
محلـول متفـاوت بـر روی بسـترهای كاغذی و پلیمری شـفاف و قابل انعطاف را دارا اسـت. در اين روش 
از محلـول اسـید اسـکوربیك و نیتـرات نقـره برای سـنتز نقره به صورت درجـا در مدار اسـتفاده می گردد. 

ذرات نقـره بـرای ايجـاد رسـانايی در مدارهای الکترونیکی انعطاف پذير اسـتفاده می شـود. 
بـا اسـتفاده از مدارهـای انعطـاف پذيـر چـاپ شـده، می تـوان سنسـور ها، نمايشـگرها، موبايل هـا، 
تبلت هـا و دسـتگاه های الکترونیکـی بسـیاری را در ابعـاد بسـیار كوچك تـر و مهم تـر از آن بـا قابلیـت 
انعطاف پذيـری بـاال تولیـد كـرد. مدار هايـی كـه می تواننـد بـا قـرار گیری بـر روی بسـتر هـای پلیمری 
عـالوه بـر رسـانايی فوق العـاده باال، پايـداری و دوام قابل توجهی را دارا باشـند و عمر مفید دسـتگاه  های 

الکترونیکـی را افزايش چشـمگیری ببخشـند. 

رتبه دوم
نانو تكنولوژي

● عنوان طرح: ساخت دستگاه چاپ مدارهاي انعطاف پذير 
● طراحان: علي دقايقي و محمد مجلسي

● استان: خوزستان 
● واحدآموزشي: دبیرستان  استعدادهای درخشان شهید ناصری و 

دبیرستان شاهد باقر العلوم شهرستان بهبهان
● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزی خوارزمی بهبهان

● استاد/ دبیر راهنما: استاد حجت اهلل معلمیان
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● عنوان طرح: سنتز جوهر رسانا بر پايه نانو ذرات هسته پوسته مس و نقره
● طراحان: مینا حسیني سوره و سبا باقرزاده 
● استان: آذربايجان غربي
● واحد همكار: پژوهش سراي حاج محمد طاليي سلماس
● استاد/ دبیر راهنما: عباس بهروز منانجوقي

چكیده:
ـــاخت  ـــرای س ـــال ب ـــره و ط ـــو ذرات نق ـــرای نان ـــب ب ـــن مناس ـــد جايگزي ـــس می توان ـــو ذرات م نان
جوهـــر رســـانا بـــه كار گرفتـــه شـــود. امـــا اكسید شـــدن مـــس مانـــع بزرگـــی بـــرای به كارگیـــری 
ــیم  ــار الکتريکـــی سـ ــتگاه انفجـ ــو ذرات مـــس توســـط دسـ ــد. در ايـــن تحقیـــق نانـ آن می باشـ
به صـــورت كلوئیـــدی در داخـــل آب مقطـــر تولیـــد شـــده و به وســـیله پلـــی وينیـــل پیرولیـــدون 
ـــوری  ـــی عب ـــکوپ الکترون ـــپکتروفتومترو میکروس ـــتگاه اس ـــردد. ازدس ـــدار می گ ـــره پاي ـــش نق و پوش
بـــرای شناســـايی اســـتفاده شـــده  اســـت. ســـپس محصـــول مـــورد نظـــر به وســـیله ســـانتريفوژ و 
ـــاپ  ـــرای چ ـــر ب ـــن جوه ـــد. اي ـــتفاده گردي ـــانا اس ـــر رس ـــه جوه ـــرای تهی ـــلولز ب ـــل س ـــی اتی هیدوكس

ـــی رود.  ـــه كار م ـــی ب ـــدارات الکترون در م

رتبه سوم
نانو تكنولوژي
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● عنوان طرح: ابزار کمك آموزشي رياضي پايه 
● پژوهشگران: فاطمه زارعان ترك آبادي و هانیه اله آبادي 

● استان: کرمان 
● واحدآموزشي: دبیرستان شبانه روزی نمونه پروين اعتصامی

 شهرستان نرماشیر
● واحـد همكار:  پژوهش سـراي دانش آموزی شـهدای هسـته ای 

شهرسـتان نرماشیر
● استاد / دبیر راهنما:  بابك سدري

چكیده:
   هـدف ايـن طـرح، سـاخت ابـزار سـاده و جـذاب بـرای آمـوزش مفاهیـم رياضـی بـه كـودكان و 
نوجوانـان كـم تـوان ذهنـی به منظور افزايش سـرعت يادگیـری و افزايش انگیـزه پیشـرفت رياضی آنان 
بـوده اسـت. دست سـازه شـامل يـك جعبـه  مربـع شـکل بـا انـدازه هرضلـع 50 سـانتیمتر و 100 خانـه 
مربـع شـکل يکسـان كه توسـط چوب تقسـیم بنـدی گرديده اسـت. به جای  اسـتفاده از نقطـه و خط، از 
توپ  هـای پینـگ پنـگ  بـرای افزايش انگیزش دانش آموزان اسـتفاده شـده اسـت و بـرای اينکه توپ ها 
بـه بیـرون انداختـه نشـوند يك درب كشـويی شیشـه ای بـرای آن تعبیه شـده اسـت. مفاهیـم رياضی و 
قضايايی چون شـمارش اعداد، شـکل ها و اشـکال هندسـی، مسـاحت مربع، مساحت مسـتطیل، مساحت 
ذوزنقـه، مسـاحت متـوازی االضالع، الگوهـا و دنباله ها، مجموع اعـداد متوالی زوج و فـرد، اتحادها، اصل 
النـه كبوتـری، احتمـال، محاسـبه مسـاحت با اسـتفاده از نقـاط شـبکه ای و... با ايـن ابزار قابـل آموزش 
اسـت. اسـتفاده از ايـن ابـزار بـرای آمـوزش مفاهیـم رياضـی بـه افـراد دارای نارسـايی هوشـی حاكی از 

كاربـردی بودن آن بوده اسـت.
نقـاط قـوت طرح شـامل: سـاده بودن و مقـاوم بودن دست سـازه، قابلیت اسـتفاده چندوجهـی از آن به 
منظـور آمـوزش مفاهیـم و قضايای متعـدد رياضـی، دارای قابلیت ايجـاد انگیزه و شـوق در دانش آموزان 

كم تـوان ذهنی بـرای آموزش رياضی اسـت. 

رتبه سوم 
علوم اجتماعي و روان شناسي 
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چكیده:
هـدف از انجـام ايـن پژوهـش، بررسـی وجـود يـا عـدم وجود يـك چرخـه بسـته در روابـط اجتماعی 
جامعـه )آزمـون نظريـه شـش درجـه جدايـی(، بررسـی چگونگـی ارتبـاط میـان خروجـی و ورودی های 
دوسـتی افـراد بـا يکديگر و مشـخص كـردن خصوصیات افـراد تاثیرگـذار در روابط اجتماعی  با اسـتفاده 
از يـك بررسـی میدانـی زمینه ايـی در دانـش آمـوزان و اسـتفاده از گـراف همیلتونـی بـرای نمايـش آن 
بـوده اسـت. مبنـای بررسـی پاسـخگويی بـه سـه سـوال بـوده اسـت : 1- رابطـه افـراد در جامعـه از چه 
الگـو يـا الگو هايـی پیـروی می كنـد؟ 2-چـه رابطـه ای بیـن میـزان ورودی و خروجـی روابـط دوسـتی 
انسـان ها وجـود دارد؟ 3-چـه افـرادی در جامعـه بیشـترين میـزان نفـوذ و اثر گـذاری را دارا هسـتند؟ از 
دو پرسـش نامه بـرای جمـع آوری داده هـا اسـتفاده شـد. نتايج نشـان داد كـه روابط از يك الگـوی گراف 
همیلتونـی همبنـد پیـروی می كنـد و نظريه شـش درجـه جدايی مورد تايیـد قرار گرفت. هـر چه خروجی 
دوسـتی يـك فـرد بیشـتر باشـد ورودی آن هم بیشـتر اسـت. همچنیـن افراد كلیـدی در روابـط يا گراف 
مشـخص شـدند و خـوش مشـرب و اجتماعـی، قابـل اعتمـاد و بـا اخـالق بـودن سـه ويژگی ايـن افراد 

بوده اسـت.

رتبه سوم 
علوم اجتماعي و روان شناسي 

● عنوان طرح:  بررسي نظريه بسته بودن روابط اجتماعي 
● پژوهشگران: سیامك اتفاق و رضا شكري
● استان:  شهر تهران
● واحدآموزشي:  دبیرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی 3 منطقه )1(
● استاد/ دبیر راهنما: احمد بهرامیان
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● عنوان طرح: پويا نمايی- الهه عشق 
● طراح: ملیكا قنبري  

● استان: فارس
● واحدآموزشي: دبیرستان هنر انديشه ناحیه 1 شیراز 

● واحد همكار: پژوهش سراي جابربن حیان ناحیه 1 شیراز

چكیده:
ايـن پويا نمايـی بـا هـدف باز آفريني انديشـه و جايگـه حقیقی والديـن در تفکر فرزنـدان، برانگیختگي 
احسـاس محبـت و مهربانـي بـه والديـن در دنیـای امـروز اسـت. كـه بـه شـیوه دو بعـدي، تحلیلـي و با 
اسـتفاده از نرم افـزار و طراحـي بـا دسـت تنظیم شـده اسـت. شـیوه طراحي به صـورت سـاده، تجريدي و 

مي باشـد. نمايدين 
 edius مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت و تدوين و صداگـذاري در نرم افزار anime studio نرم افـزار
تنظیـم شـده اسـت. در ايـن اثـر تالش شـده كـه در كوتاه تريـن زمان بیشـترين تاثیـر را بـر روح و جان 

مخاطـب بگـذارد تا شـايد قدمـي كوچـك در راه ارج نهادن بـه مقام والدين باشـد.
داسـتان فرزنـدي را به نمايـش مي گـذارد كـه مـادر خـود را بـه سـراي سـالمندان هدايـت مي كند كه 
در مسـیر از نمادهايـي چـون كالغ، نبـودن رنـگ و عناصـر ديگـر تركیبي، شـباهت چرخ )نمـاد زندگي( 
در ويلچـر و كالسـکه و ..... اسـتفاده شـده اسـت. نقطـه اوج داسـتان زمانـي اسـت كه در مسـیر شـرايط 
جـوي نامسـاعد مي شـود كـه فرزنـد چتر را بر سـر خـود بدون در نظـر گرفتن مـادر مي گیرد و با شـنیدن 
صـداي خنـده كودكـي متوجـه عبور كالسـکه اي مي شـود كـه مادر چتـر را بـر روي فرزند خود قـرار داده 

كـه باعـث تفکـر و تغییر بینـش در فرزند مي شـود.
 

رتبه اول
هنــر  
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چكیده:
امـروزه سـیماي بیرونـي شـهرها و آرايه داخلي اماكـن تحت تاثیر فرهنـگ وارداتي چهره اي غیـر ايراني و 
غیـر بومـي بـه خود گرفتـه اسـت و كاربرد نشـانه ها و نمادهـاي ايراني و سـنتي كمرنگ تر مي شـود. با توجه 
بـه اينکـه گلیم شـیريکي پیچ سـیرجان يکي از دسـت بافته هاي بومي و هنرهاي سـنتي با غنايـي از نگار هاي 
پرنقـش و رنـگ اسـت تـالش گرديد قابلیت اسـتفاده از ايـن نقش مايه هـا در تزئینات بیروني سـاختمان ها و 

تزئینـات داخلي خانه ها بررسـي گردد.
نتیجـه كار طراحـي تابلويـي بـا عنوان دشـت بهشـت بـا اجراي نقش برجسـته و اسـتفاده از نقـوش گلیم 
شـیريکي پیـچ سـیرجان و تلفیـق آنها با نماد آثار باسـتاني اين شـهر براي يك شـركت معدني صنعتي شـد.   
در ايـن طـرح اصـول علمي اسـتفاده از مصالح بومي و بـادوام، اسـتفاده از اصول زيبايي شناسـي در اجراي 
طـرح، هماهنـگ شـدن و در تناسـب بـودن بـا محیط، اسـتفاده از اصـول معمـاري و طراحي گرافیکـي مورد 

اسـتفاده قرار گرفت. 
 نوگرايي در صنعت ساختمان و طراحي هاي محیطي از ويژگي هاي اين طرح مي باشد.

رتبه اول 
هنــر  

● عنوان طرح: به کارگیري نقوش گلیم در معماري 
● طراح: محمد امین زيد آبادي نژاد
● استان: کرمان 
● واحدآموزشي: دبیرستان  استعدادهای درخشان آيت اهلل خامنه ای شهرستان سیرجان
● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزی نوانديشان سیرجان
● استاد / دبیر راهنما:  احمد زيدآبادي
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● عنوان طرح: عكاسي مشاغل سخت 
● طراح: زهرا زرين کاله  

● استان: فارس
● واحدآموزشي: دبیرستان غیر دولتی علوم پزشكي شیراز

● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي رازي ناحیه 2 شیراز

چكیده:
ـــیاری  ـــانی بس ـــوط پیش ـــو و خط ـــمان كم س ـــوش، چش ـــان خام ـــوم، لب ـــگاه معص ـــه، ن ـــاس پدران احس
ـــیب های  ـــراز و نش ـــان و ف ـــور زم ـــیار و عب ـــای بس ـــت از تجربه ه ـــتگان حکاي ـــالمندان و بازنشس از س
ـــاب  ـــگر در ق ـــا پژوهش ـــده ت ـــبب ش ـــتجوگر س ـــگاه جس ـــان ها دارد. ن ـــم و روح انس ـــر جس ـــی ب زندگ

ـــد. ـــر كش ـــه تصوي ـــوم را ب ـــن مفه ـــی اي ـــتند اجتماع ـــی مس عکاس
ـــردد  ـــبب نمی گ ـــی س ـــارهای زندگ ـــچ گاه فش ـــه هی ـــد ك ـــان می ده ـــر نش ـــه تصاوي ـــن مجموع اي
ـــر  ـــث تغیی ـــت باع ـــاوری و صنع ـــرفت فن ـــه پیش ـــم و البت ـــت بدهی ـــر را از دس ـــده بهت ـــه آين ـــد ب ـــا امی ت
ـــازار  ـــان و ب ـــبه خیاب ـــر از كس ـــن تصاوي ـــت اي ـــرای ثب ـــت. ب ـــده اس ـــغلی ش ـــای ش ـــاغل و الگوه مش

ـــت. ـــده اس ـــتفاده ش اس

رتبه سوم
هنــر  
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چكیده:
در دوران جديـد، انديشـمندان معاصـر دربـارة آينـده جهـان و ويژگی های حکومت مسـلط بـر جهان، 
نظريه هـای گوناگونـی ارائـه كرده اند؛ هماننـد نظريۀ دهکدة جهانـی لوهان، نظريۀ پايـان تاريخ فوكوياما، 
نظريـۀ برترين هـای تافلـر، نظريۀ برخورد تمدن هـای هانتینگتون و نظريـۀ فیزيك آينده كاكـو. پیامبران 
الهـی نیـز از آينـده جهـان سـخن گفته اند؛ در دين اسـالم، بـر پايۀ حکومـت جهانی مهدوی، چشـم انداز 
متفاوتـی از آينـده جامعه بشـری ترسـیم و توصیف شـده اسـت. پرسـش پايـه اين پژوهش عبارت اسـت 
از: نظريه هـای معاصـر غربـی بـا انديشـه مهدويت چـه وجوه تفـاوت و تشـابهی دارند؟ در ايـن پژوهش 
تـالش شـده اسـت. تـا برپايه روش هـای درون دينی ) نقلی( و تحلیل محتوا به پرسـش ياد شـده پاسـخ 

شود.  داده 
دسـتاوردهای ايـن پژوهـش: نظريه هـای معاصـر غربی با انديشـه مهدويـت در توجه بـه غايت گرايی، 
طـرح حکومـت واحـد جهانـی و نیازمنـدی بـه راهبر اتفـاق نظر دارنـد اما با وجـود اين نقاط مشـترک در 
محورهايـی تفـاوت جـدی دارنـد؛ ايـن تفاوت هـا عبـارت اسـت از: در آينده جهـان در انديشـه مهدويت، 
حکومـت الهـی، قوانیـن الهـی، رهبـر الهـی، اراده الهی، عقل همسـو بـا وحی مطرح اسـت امـا در آينده 
جهـان در نظريه هـای معاصـر غربی، حکومت بشـری، قوانین بشـری، رهبـر غیرالهـی، جبرگرايی و عقل 

بشـری جريان دارد. 

رتبه سوم 
علوم ديني و قرآن پژوهي

● عنوان طرح: حكومت جهاني: مقايسه نظريه هاي معاصر 
غربي با انديشه مهدويت 
● طراحان: ياس جابرانصاری، آزاده نحوی و مريم حائری زاده

● استان: تهران 
● واحدآموزشي: دبیرستان غیر دولتي فضیلت منطقه1
● استاد/ دبیر راهنما: فاطمه غائي
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● مجموعه شعر: نگاه 
● سراينده: امیر محمد خوبان ازغدي  

● استان: خراسان رضوي 
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی نژاد ناحیه 4 مشهد

● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزی رويان ناحیه 4 مشهد

چكیده:
ايـــن مجموعـــه  شـــامل شـــانزده شـــعر كالســـیك و هفـــده قطعـــه در قالـــب ســـپید اســـت. 
مجموعـــه بـــا تركیب بنـــد زيبـــای مقتل نـــگار بـــا موضـــوع آيینـــی آغـــاز می شـــود و در ادامـــه 
پانـــزده غـــزل بـــا مضامیـــن عاشـــقانه اجتماعـــی و آيینـــی می آيـــد كـــه در ايـــن میـــان تعـــداد 
غزل هـــای عاشـــقانه بیشـــتر اســـت. تـــالش شـــاعر بـــر ســـخن گفتـــن به زبـــان مـــردم اســـت، 
ـــیار  ـــی بس ـــا صمیمیت ـــراه ب ـــد، هم ـــال جدي ـــن ح ـــم و در عی ـــی فخی ـــاب واژه هاي ـــا انتخ ـــن ب بنابراي
ــب  ــاب مناسـ ــار انتخـ ــاعرانه در كنـ ــای شـ ــوی و تصويرپردازی هـ ــل قـ ــد. تخیـ ــخن می گويـ سـ
ـــی  ـــات درون ـــان احساس ـــن بی ـــز ضم ـــپید نی ـــعار س ـــرده اســـت. در اش ـــق ك ـــی خل ـــر بديع ـــا تصاوي واژه ه
ـــان از  ـــارت در بی ـــت. جس ـــده اس ـــه ش ـــز پرداخت ـــی نی ـــای اجتماع ـــه دغدغه ه ـــخصی ب ـــف ش و عواط

ويژگی هـــای اصلـــی ايـــن مجموعـــه اســـت.

رتبه اول
زبان و ادبیات فارسي 
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● مجموعه شعر: دارايي من امانتي هاي شماست 
● سراينده: علي صادقي دنیاني 
● استان: فارس
● واحدآموزشي: دبیرستان استعدادهاي درخشان دستغیب شهرستان جهرم

● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي دکتر برنا جهرم  
● استاد/ دبیر راهنما: سیدمحمد امین جعفري حسیني

چكیده:
ــی،  ــای رباعـ ــی در قالب هـ ــزل و مابقـ ــی از آن در قالـــب غـ ــه نیمـ ــعار كـ ــه ای از اشـ مجموعـ
ـــر  ـــت و كمت ـــلط اس ـــان مس ـــر زب ـــاعر ب ـــت. )ش ـــده اس ـــروده ش ـــپید س ـــعر س ـــمط و ش ـــد، مس تركیب بن
ســـاختار زبـــان را دگرگـــون می ســـازد.( اغلـــب پیام هـــا بـــا زبانـــی روان بیـــان شـــده. موضـــوع 
ـــز و  ـــقانه نی ـــعار عاش ـــدس و اش ـــاع مق ـــی، دف ـــوزة اجتماع ـــا در ح ـــت؛ ام ـــی اس ـــعار آيین ـــتر اش بیش

شـــاعر بـــا تســـلط بـــر مضامیـــن و زبـــان را نشـــان می دهـــد.
ـــخصیت،  ـــا ش ـــوع ي ـــك موض ـــون ي ـــف پیرام ـــازی های مختل ـــوی و تصويرس ـــل ق ـــا تخی ـــراينده ب س
ـــر  ـــلط ب ـــازد. تس ـــدود نس ـــاعرانه مح ـــان ش ـــات، او را در بی ـــار موضوع ـــا حص ـــت ت ـــوده اس ـــعی نم س
ـــب از  ـــازی مناس ـــی و تصوير س ـــعار اجتماع ـــه در اش ـــگاه نقادان ـــی، ن ـــان حماس ـــتفاده از بی ـــان، اس زب

شـــاخصه های ايـــن مجموعـــه اســـت. 

رتبه سوم
زبان و ادبیات فارسي 
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● مجموعه داستان: "سلوك"
● نويسنده: عرفان پاپري ديانت  

● استان: فارس
● واحدآموزشي: دبیرستان نمونه دولتی توحید ناحیه 2 شیراز 
● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي رازي ناحیه 2 شیراز

● استاد/ دبیر راهنما: محمدحسین توفیق زاده

چكیده:
ـــر  ـــل ب ـــلط كام ـــا تس ـــه ب ـــت. ك ـــه اس ـــه فیلم نام ـــاه و ن ـــتان كوت ـــه دوازده داس ـــر مجموع ـــن اث اي
عناصـــر داســـتان و بـــا زبانـــی پختـــه، گونـــۀ نماديـــن در آن بـــرای روايـــت داســـتان ها انتخـــاب 
ـــبك  ـــا س ـــنده را ب ـــنايی نويس ـــتان ها آش ـــی از داس ـــی بعض ـــت غیرخط ـــوع در رواي ـــت. تن ـــده اس ش
مـــدرن نشـــان می دهـــد. انتخـــاب برش هـــای مناســـب، توصیف هـــا و تصويرســـازی های جـــذاب، 

تنـــوع در زاويـــه ديـــد در اغلـــب داســـتان ها از ديگـــر ويژگی هـــای ايـــن اثـــر اســـت. 
روايـــت مراحـــل مختلـــف زندگـــی انســـان، تـــالش بـــرای نگـــه داشـــتن هنـــر، اســـتفاده از 
ـــتان  ـــران باس ـــای اي ـــی باوره ـــاس برخ ـــر اس ـــی ب ـــوم زيباي ـــان مفه ـــاطیری، بی ـــای اس درون مايه ه
ــت. در  ــه اسـ ــن مجموعـ ــتان های ايـ ــاخصه های داسـ ــی از شـ ــتان های تاريخـ ــازی داسـ و بازسـ
ـــداكاری  ـــر ف ـــا عنص ـــراه ب ـــال، هم ـــه كم ـــیدن ب ـــرای رس ـــفر ب ـــتجو و س ـــز جس ـــه نی ـــش فیلم نام بخ

ــت.  ــکیل داده اسـ ــا را تشـ ــی فیلم نامه هـ ــۀ اصلـ درون مايـ

رتبه سوم
زبان و ادبیات فارسي 
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چكیده:
   در قالـــب داســـتان هاي كوتـــاه، مضامیـــن اجتماعـــي روز بـــا نگاهـــي تـــازه در مجموعـــه 
ـــتان ها  ـــن داس ـــت. اي ـــرار گرف ـــه ق ـــورد مداق ـــت؟" م ـــاي برش ـــت آق ـــه اس ـــاش  چکم ـــا كج "اينج
ـــي  ـــي درون ـــس، تك گوي ـــث نف ـــن، حدي ـــیال ذه ـــان س ـــاي جري ـــد )روش ه ـــبك جدي ـــاس س ـــر اس ب
ـــر  ـــت. عناص ـــده اس ـــر درآم ـــته تحري ـــه رش ـــته ب ـــي پیراس ـــا نگارش ـــه و ب ـــجام يافت ـــي( انس و بیرون
داســـتاني در ايـــن مجموعـــه، همچـــون زاويـــه ديـــد، شـــخصیت پردازي و پیرنـــگ بـــه  صـــورت 
منســـجم ســـاخته و پرداختـــه شـــده اســـت. بعضـــي از ارجاع هـــاي ايـــن مجموعـــه، بـــه ديگـــر 
ـــان دهنده  ـــلین و ... نش ـــان س ـــي فردين ـــت، لوي ـــت برش ـــون برتول ـــان، همچ ـــر جه ـــندگان معاص نويس

ـــت. ـــگاه اوس ـــیع ن ـــتره وس ـــنده و گس ـــي نويس ـــیر مطالعات س

رتبه سوم 
زبان و ادبیات فارسي 

● مجموعه داستان: داستان هايی با مضمون اجتماعي
● نويسنده: فريد امیري

● استان: کردستان 
● واحدآموزشي: دبیرستان شاهد شهید قصري ناحیه يك سنندج 
● استاد راهنما: محمدرضا کلهري
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 "Me:Inner Fire" مجموعه شعر: آتش درون ●
● سراينده: انسیه معیني پور   

● استان: خراسان جنوبي 
● واحدآموزشي: دبیرستان نمونه دولتي پنجم ارديبهشت شهرستان طبس

● استاد/ دبیر راهنما: حسین جهان تیغ

چكیده:
ايـــن مجموعـــه اشـــعار كـــه بـــه زبـــان انگلیســـی ســـروده شـــده اســـت از نظـــر مفاهیـــم و 

ــت.  ــه اسـ ــل توجـ ــی و قابـ ــری غنـ ــی اثـ ــای ادبـ آرايه هـ
از نظـــر قالـــب و ســـبك در اشـــعار، هم خوانـــی محتـــوا بـــا فرم هـــای انتخـــاب شـــده بســـیار 

ــت. ــه اسـ ــن مجموعـ ــین ايـ ــای قابل تحسـ ــب و از ويژگی هـ متناسـ

رتبه سوم
ادبیات 
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ارکان علمی و اجرايی  
بخـش دانش آمـوزی
 هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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به نام خدا

در دنیـــاي معاصـــر كـــه تولیـــد دانـــش و كاربـــردي كـــردن علـــوم، راهـــي بـــرای توســـعه و 
ـــن  ـــن و اصلي تري ـــوآور از كارآمدتري ـــالق و ن ـــاني خ ـــاي انس ـــت نیروه ـــت و تربی ـــرفت كشورهاس پیش
ــوان  ــنواره جـ ــوزي جشـ ــش دانش آمـ ــت بخـ ــه اسـ ــن حیطـ ــرمايه گذاري در ايـ ــاي سـ روش هـ
ـــازمان هاي  ـــرورش و س ـــوزش و پ ـــر وزارت آم ـــك موث ـــا كم ـــا ب ـــت ت ـــي اس ـــت مغتنم ـــي، فرص خوارزم
ـــاي  ـــود و زمینه ه ـــت نم ـــوزان تقوي ـــن دانش آم ـــي را در بی ـــتجوگري و نوگراي ـــگ جس ـــط، فرهن مرتب

ـــاخت.  ـــم س ـــر را فراه ـــتعدادهاي برت ـــرورش اس ـــويق و پ تش
همـــه ســـاله بـــا مجـــوز وزارت علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوري- ســـازمان پژوهش هـــاي علمـــي 
و صنعتـــي ايـــران، ســـتاد اجرايـــي بخـــش دانش آمـــوزي جشـــنواره در وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
تشـــکیل و فعـــال مي شـــود كـــه امـــور اجرايـــي مربـــوط بـــه برنامه ريـــزي، فراخـــوان، ثبت نـــام، 
ــوزي در  ــاي دانش آمـ ــي طرح هـ ــي و ارزيابـ ــاي اجرايـ ــاماندهي كمیته هـ ــکیل و سـ ــرش، تشـ پذيـ
ســـطح اســـتان ها، نظـــارت بـــر صحـــت و ســـالمت فرآيندهـــا و ارزيابي هـــا در ســـطوح مختلـــف 
از دبیرســـتان تـــا منطقـــه و اســـتان، امـــور اجرايـــي تشـــکیل جلســـات انتخـــاب طرح هـــاي برتـــر 
ـــتاد  ـــس س ـــر رئی ـــت نظ ـــنواره را تح ـــات داوران جش ـــا در هی ـــاع از آنه ـــنهاد و دف ـــا پیش ـــتان ها ت اس

اجرايـــي بخـــش دانش آمـــوزي بـــه عهـــده دارد. 
بخـــش دانش آمـــوزی جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی، ويـــژه دانش آمـــوزان دوره دوم متوســـطه 
ـــوان آن در  ـــه فراخ ـــت ك ـــش اس ـــه ای و كاردان ـــی و حرف ـــاخه فن ـــان ش ـــری و هنرجوي ـــاخه های نظ ش
ـــا  ـــي طرح ه ـــام و ارزياب ـــت ن ـــف ثب ـــل مختل ـــردد و مراح ـــالم  مي گ ـــال اع ـــر س ـــي ه ـــاي پايان ماه ه
در آن تحـــت نظـــارت ســـتاد اجرايـــي در پژوهش ســـراهاي دانش آمـــوزي، ادارات آمـــوزش و 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــتان ها در وزارت آم ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــتان/منطقه، ادارات كل آم ـــرورش شهرس پ
ـــتاني  ـــور داوران اس ـــا حض ـــوري، داوري ب ـــطح داوري غیرحض ـــه س ـــس از س ـــود. پ ـــاماندهي مي ش س
ـــوان در  ـــنواره ج ـــات داوران جش ـــه هی ـــتان ها ب ـــر اس ـــاي برت ـــان، طرح ه ـــور طراح ـــا حض و داوري ب
ـــي  ـــس از داوري نهاي ـــه پ ـــوند ك ـــنهاد مي ش ـــران پیش ـــي اي ـــي و صنعت ـــاي علم ـــازمان پژوهش ه س

برگزيـــدگان هـــر دوره اعـــالم مي شـــوند.
در هجدهمیـــن جشـــنواره جـــوان خوارزمـــي در ســـال 1395  تعـــداد 7،420 طـــرح از طـــرف 
دانش آمـــوزان و هنرجويـــان دوره دوم متوســـطه بـــه دبیرخانه هـــای اســـتانی ارائـــه گرديـــد كـــه 
پـــس از ارزيابي هـــاي متعـــدد، 894 طـــرح، بـــه عنـــوان طرح هـــای منتخـــب اســـتانی انتخـــاب 

ـــدند.  ش
طرح هـــای مذكـــور بـــا دفـــاع حضـــوري داوران اســـتاني و طراحـــان، در گروه هـــای علمـــي 
بـــرق و الکترونیـــك، كامپیوتـــر، مکاترونیـــك، مکانیـــك، فیزيـــك و نجـــوم، شـــیمی، رياضـــی، 

گزارش ستاد اجرايی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي 

_ بخش دانش آموزی
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معمـــاري و عمـــران، علـــوم زيســـتی و پزشـــکی، كشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی، زبـــان و ادبیـــات 
ـــوژي و  ـــر، نانوتکنول ـــی، هن ـــرآن پژوه ـــی و ق ـــوم دين ـــی، عل ـــی و روان شناس ـــوم اجتماع ـــی، عل فارس
ـــه  ـــرح  ب ـــداد 62 ط ـــه و  تع ـــرار گرفت ـــدد ق ـــی مج ـــی و ارزياب ـــورد بررس ـــی، م ـــای علم ـــاير زمینه ه س

ـــد.  ـــنواره راه يافتن ـــي جش ـــه داوری نهاي مرحل
ـــق  ـــده موف ـــوان برگزي ـــه عن ـــرح ب ـــه ط ـــي و س ـــي س ـــوان خوارزم ـــنواره ج ـــات داوران جش در هی
ـــه اول،  ـــرح در رتب ـــار ط ـــداد، چه ـــن تع ـــد. از اي ـــود گرديدن ـــي خ ـــه علم ـــه در زمین ـــب رتب ـــه كس ب

ـــد. ـــاي گرفتن ـــوم ج ـــه س ـــرح در رتب ـــت و دو ط ـــه دوم و بیس ـــرح در رتب ـــت ط هف
ـــزده اســـتان از اســـتان هاي كشـــور مـــي  باشـــد  ـــه پان ـــوط ب ـــده مرب ـــداد ســـی و ســـه طـــرح برگزي تع
ـــا  ـــارس ب ـــد. ف ـــرار گرفتن ـــدول ق ـــرح در صـــدر ج ـــج ط ـــا پن ـــدام ب ـــر ك ـــان ه ـــران و كرم ـــهر ته ـــه ش ك
ـــگاه  ـــرح در جاي ـــه ط ـــا س ـــدام ب ـــر ك ـــتان ه ـــوي و كردس ـــان رض ـــه دوم و خراس ـــرح در رتب ـــار ط چه
ـــا دو  ـــدام ب ـــر ك ـــزد ه ـــدان و ي ـــي، هم ـــان غرب ـــتان هاي آذربايج ـــن اس ـــد. همچنی ـــاي گرفتن ـــوم ج س
ـــان  ـــتان، زنج ـــي، خوزس ـــان جنوب ـــرز، خراس ـــان، الب ـــرقي، اصفه ـــان ش ـــتان هاي آذربايج ـــرح و اس ط

ـــد. ـــاص دادن ـــود اختص ـــه خ ـــده را ب ـــرح برگزي ـــك ط ـــدام ي ـــر ك ـــتان ه و لرس

                                                        ستاد اجرايی بخش دانش آموزی

گزارش ستاد اجرايی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي 
_ بخش دانش آموزی
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● جدول شماره)1(: تعداد كل طرح های بخش دانش آموزی به تفکیک سال  
 

● جدول شماره )2(: تعداد و درصد طرح هاي برگزيده ، به تفکیک انفرادی و گروهی   

● جدول شماره )3(: تعداد برگزيدگان به تفکیک رتبه و جنسیت  

جدول های آماري
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي 

_ بخش دانش آموزی

تعدادسال

13947378

13957420

              رتبه

  روش اجرا                
درصدجمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول 

44122060/61انفرادی 

03101339/39گروهی 

472233100جمع  

                  رتبه   

جنسیت       
درصدجمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول 

11131531/91دختر 

39203268/09پسر 

4103247100جمع 
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● جدول شماره )4(: تعداد طرح های پیشنهادی استان ها به تفکیک گروه های علمی 

● جدول شماره )5(: تعداد طرح های برگزيده به تفکیک گروه های علمی

جدول های آماري
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي 
_ بخش دانش آموزی
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● عباس مرادي
● اشرف سادات صیادمیری

● نیلوفر ناصري
● سیدمحمود عقیلیان

● مهدی شمس
 ● ناصر جعفري

● عنايت ساالريان 
● رضا گلشن مهرجردي    

● ماندانا نوروزي
● مريم يزداني

● محسن كشاني
● سیدصفر مظلومي

● بهزاد صولتیان
● فرهاد جلیلي تل چگاه

● سیدامیرحسین علي نتاج ساداتي
● مريم زراعتکار

● محمدمهدي كاظمي
● محمدتقي رحیمي      

● عباس خسروي
● شهربانو نظريان                                        

●  دكتر حسین شجاعي )رئیس مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان( 
●  حسن ساعی دهقان )ريیس ستاد اجرايی(

● دكتر حمیدرضا عظمتي )مسئول گروه های علمی(
● دكتر سعید علیايی )دبیر اجرايي كمیته داوري(

● عباسعلي مظفري )معاون دانش پژوهان جوان(                                                
● دكتر سیدمحسن حسیني مقدم )مديركل آموزش هاي فني و حرفه اي(

● مهندس قربانعلي افشاني )مديركل متوسطه نظري (   
● مهندس سید مصطفي آذر كیش )مدير كل اموزش هاي كاردانش(

● نعمت اله كاظمی فرامرزی )مدير كمیته علمی و اجرايی بخش دانش آموزی جشنواره(

اعضاي ستاد، كمیته علمي، اجرايي
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

 _ بخش دانش آموزی 

اعضاي ستاد  

  اعضاي ستاد علمي و اجرايي
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● ملکه ربیع پور
● علي رضا رئیس دانايي

● الهام سادات جعفري طبا
● محمدتقي بابامرادي

● بهرام مددي
● غالم حسن حمیدي

● حمید نظري
● علي اصغر سیر

● سیدرضا موسوي مقدم
●  حامد ولي خاني

● فاطمه يزداني
● فاطمه تقوايي كارمزدي

● منیراعظم میثاقي نژاد
● حمیدرضا سلطان زاده

● سودابه ملکی
● فاطمه نیکخو

● طاهره كیا
● ابراهیم مزرعه شاهي

● محمد محمدعلي كاظمي 
● غالم رضا فعله گري
● غال م رضا كارگريان

● سید علی اكبر قريشي
● هیوا رخشان 

● اسماعیل كاظمي نیا
● مهین بانو حفظي صالحي

● بهنام معینی
● علي زالي   

● حبیب نوري  
●  نرگس هاشم زاده    

●  حسین قاضي  
●  رضا وهاب آهاري 

●  مهدي زينلي 
●  امیرحسین اسدي 

●  فروغ ساالريه
●  فريبا ايجوي

●  انسیه باغباني
●  نادر بختیاري

●  شبنم فقیه نجفی
●  مرضیه عبدالملکي 

●  آرزو واعظ نائیني
●  محمد مشتاقي
●  پگاه سوفالگر
●  نیره فیروزي

●  سیروس مرادپور

همكاران
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 _ بخش دانش آموزی 

همكاران
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● مسئول گروه : دكتر جاويد ضمیر انوری
● دكتر محمدحسین نیکونژاد

● دكتر فاطمه احمدی
● دكتر رضا رشیدی

● مهندس محمد حسین لطف زمان
● دكتر رويا مجیدی   

● مسئول گروه : دكتر رسول عبداله میرزايی
● دكتر جواد بهشتیان  

● دكتر اعظم اناركی
● دكتر معصومه قلخانی

● دكتر بهنام معینی
● علی يوسفی 

● مسئول گروه : دكتر حمید رضا شقايق   
● دكتر نگین دانش پور

● دكتر سعید فرضی

● دكتر معصومه صفخانی  
● مهندس علی هوشیاری

● دكتر میرزا مؤمن

● مسئول گروه : دكتر علي پور كمالی اناركی
● دكتر علی رحمانی هنزكی

● دكتر میر اعلم مهدی چهل خانه
● دكتر نصراله بني مصطفي عرب

● دكتر محمد حسین پور گللو
● مهندس علی فرهادی

● دكتر كريم مقصودی مهربان

● دكتر غالمحسین پايگانه
● دكتر فرامرز آشناي قاسمي  

● دكتر جاماسب پیركندی
● دكتر علی میرمحمدی

● دكتر حسن جعفری

● مسئول گروه: دكتر محمد شمس اسفندآبادی
● دكتر علي اكبر مطیع بیرجندي

● دكتر رضا قندهاری

● دكتر وهاب نکوكار  
● مهندس فرزاد فالحی

  فیزیک و نجوم

کامپيوتر

● مسئول گروه های علمی: دكتر حمیدرضا عظمتی

رؤسا و اعضای گروه های علمي 
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

 _ بخش دانش آموزی 

برق و الکترونيک

شیمی

مكانيك  
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● مسئول گروه : دكتر صادق نصري
● دكتر محمدرضا امام جمعه

● دكتر غالمعلي احمدي
● دكتر  محمدكاظمي پوران
● دكتر  نجف طهماسبي پور
● دكتر عبدالحسین كرم پور 

● دكتر  سعید جعفرپور
● دكتر  فاطمه خالوندي

● نعمت اله كاظمي فرامرزي
● عباس قندي

● نصرالدين امین ورزلي
●  مجید ابراهیم دماوندي

●  رضوان روح بخش
●  الماس ساسانیان

● مسئول گروه : دكتر علیرضا ذاكري   
● دكتر امیر حسین براتي  
● دكتر جالل ولي اللهي  
● دكتر لیال پور مسعودي

● دكتر فائزه فاضلي
● دكتر اسحاق شايگان

● دكتر محمد ساكی زاده

● مسئول گروه : دكتر جمال الدين مهدی نژاد
● دكترمحسن حسن پور

● دكتر بهرام خاني
● دكتر عبدالحمید قنبران

● دكتر حسام الدين سراج
● دكتر هادی عارفی  

رؤسا و اعضای گروه های علمي 
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 _ بخش دانش آموزی 

● مسئول گروه : دكتر حمید مسگرانی
● دكتر حمیدرضا میمني
● دكتر احمد رضا فروغ

● دكتر مهدي نجفي خواه

● دكتر علي زعیم باشي
● دكتر محمد جواد اسالم پور

علوم اجتماعي وروان شناسي

علوم زیستی و پزشکی

هنر 

ریاضی
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● مسئول گروه: دكتر محمد غفراني
● دكتر ابوالفضل سلطاني
● دكتر جهانگیر پرهمت

● دكتر سید احمد میرشکرايی
● دكتر محمد علی سحری

● دكتر محمد حسین كیان مهر

● دكتر حسین فرازمند
● دكتر كیانوش خسروي داراني

● دكتر ابراهیم شريفي عاشورآبادي
● دكتر سید محمد مهدی مرتضويان

● دكتر جالل ولی الهی 

علوم ديني و قرآن پژوهي

زبان و ادبيات فارسي

معماري و عمران

● مسئول گروه : دكتر عبداله صلواتي
● دكتر حسین صفره

● دكتر علي اكبر شايسته نژاد
● دكتر زهرا كاشاني ها

● دكتر عین اله خادمی
● دكتر رضا ماحوزی
● غالمرضا فعله گری

● مسئول گروه : دكتر ساغر سلماني نژاد
● دكتر مجتبي بشردوست

● دكتر هیوا حسن پور
● دكترعلیرضا حاجیان نژاد

●  دكترعلي اكبر افراسیاب پور

● دكتر علی شفايی
● دكتر يداله بهمني

● رضا كالته
● حمیده حجازی

●  مسئول گروه: دكتر علی شرقی
●  دكتر اصغر وطني اسکويي

●  دكتر عباس مالیان
●  دكتراسماعیل ضرغامی

●  دكتر موسي محمودي صاحبي
● دكتر عبدالحمید قنبران

رؤسا و اعضای گروه های علمي 
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

 _ بخش دانش آموزی 

كشاورزي و منابع طبيعي
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مكاترونيك

ساير گروه هاي علمي 

● مسئول گروه: دكتر حسین رنگ آور
● دكتر رضا نجاتي

● دكتر ابوالفضل سلطاني
● محمدرضا كريمي

● دكتر علي رحماني هنزكي
● عباس بنیان

● محمود احمدی شريف
● دكتر حسن روحوند

● مهندس غالم رضا كارگريان مروستی

رؤسا و اعضای گروه های علمي 
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 _ بخش دانش آموزی 

● مسئول گروه : دكتر رضا ابراهیم پور
● دكتر نصور باقري

● دكتر سید موسي آيتي
● دكتر محمد رضا ارباب تفتی
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مسئول هیأت داورانمدير كمیته اجراييدبیر جشنوارهاستانرديف

انشااهلل قاسملوفريده حقانيناصر ممي پورآذربايجان شرقي            1

لیال مقتدرندا اسماعیلیهادي هادي نیاآذربايجان غربي             2

افشار نجف زادهمهدي خلیلينادر شهسوارياردبیل                     3

محسن شکرانيخديجه بالباديونمحمدكاظم علیخانياصفهان                 4

لبرز                             5 صالحه تقواييصالحه تقواييعیسي زبیديا

--عبدالعباس شیرخانيايالم                               6

شهر                              7 --كاوه امیريبو

حمید قره گوزلومعصومه جهانوند و نسرين ذوالقدرعلي قربانيتهران                   8

-كمال استاد هادیسیدفرود حجازيچهارمحال و بختیاري9

محمد راستگومحمد علی محمدیمحمد آزادي مودخراسان جنوبي              10

فرامرز نودهیسید محمدباقر حسیني بنهنگيعلیرضا ذهبيخراسان رضوي         11

هادي قادريابراهیم رحمانيمحسن صانعیخراسان شمالي             12

جمال حیدريقاسم رضاييخوزستان                      13

حجت رستميروح اهلل لطفيجعفر زنجانيزنجان                            14

ن                          15 فاطمه شفا بخشزهرا سرباز دلیراكرم رجب بیگیسمنا

گوهر ديلمي رادشمشاد كاظميذوالفقار شهرياريفارس                             16

قزوين                          17 توفیق محمدحسینيفاطمه احمديثابت رستمي 

قزوين                          18 توفیق محمدحسینيفاطمه احمديثابت رستمي 

سیدرضا باقريانعلي رضا شیريحسین كرمی قم                               19

حبیب اله مراديفروزان قصیري دربنداكبر منجمی كردستانيكردستان                    20

مشیت اله سعیدیمحمد محسنیحمزه اسفنديار پوركرمان                         21

ه                       22 -شفیع امیني مقدمعلی مرادیكرمانشا

مجید گراميمسلم ملك زادهمحمدتقی اسدپور جهان آبادكهگیلويه و بويراحمد   23

ن                        24 قربان رايجيعلی عسکر مقصودلو محليسید قاسم حسینيگلستا

محمد ربطيفاطمه گیالني نیاغالمرضا نوروزپورگیالن                         25

عبدالهمهدی جهانیانلرستان                        26

ولي قربانيعلي اسدي كفشگریعبداهلل آزاديمازندران                  27

علي بوالحسنيعباس امینيابوالفضل مشهديمركزي             28

فاطمه جهانداريتهمینه مراديبي بي نسیم حسینيهرمزگان                    29

علي محمد نصراللهيابوذر مهرابي توانارضا هاشمیهمدان                        30

بهرام حیدريسیده فلور آقاييمهدی مستقل چیيزد                              31

-آقاي كشتکاراطهر مقیمي اردكانيمدارس خارج از كشور32

 مديران ستاد اجرايي
 ادارات كل آموزش و پرورش استان ها

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 _ بخش دانش آموزی 


