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یرفعاهلل
الذینآمنوامنكم
والذیناوتواالعلمدرجات

خداوند كسانی از شما را كه ایمان آورده اند
باال می برد و به كسانی كه بهره ای از علم دارند درجات بزرگی می بخشد.
(مجادله آيه )۱۱

قال رسول اهلل ص ّلی اهلل علیه و آله و سلم:

السؤال
العلم خزائن و مفتاحها ّ
فسلوا یرحمکم اهلل فإنّه یوجر فیه أربعه:
المحب لهم؛
السائل و المع ّلم و المستمع و
ّ
ّ

دانش گنجینههايي دارد كه پرسش كليدشان ميباشد .پس بپرسید تا خداوند
بر شما رحمت كند؛ زيرا خداوند چهار کس را در اينباره پاداش مىدهد
پرسشگر ،آموزگار ،شنونده و دوستدار آنها.
نهج الفصاحه(ابوالقاسم پاينده )1808
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زنـدگي نامه دانشمند
اسـالمي خــوارزمي
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمي
( 236-166هجري قمري)

ی با كنيه ابوعبداهلل از دانشـمندان بزرگ مسـلمان
ابوجعفر محمد ابن موسـي خوارزم 
و ايرانـي در زمينـه رياضـي ،جغرافـي و نجـوم ميباشـد .خوارزمـي حـدود دهه سـوم يا
چهـارم قـرن دوم هجري شمسـي 1در منطقه خـوارزم ايران بهدنيا آمده اسـت و در حدود
ی وي مربوط به کارهايي اسـت که
سـال  229هجري شمسـي درگذشـت .شـهرت علم 
در رياضيـات ،به خصوص در رشـته جبر انجـام داده بهطوريکـه او را پدر جبر ناميدهاند.
بيشـترين تبحـر وی در حل معادلههـای خطی و درجه دوم بوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامههـاي جهـان در دانش رياضي ثبت شـده و كتابش بـه مدت چهارصد سـال كتاب درس
ی خوارزمـیاز حيث تعـداد کم ولـي از نفوذ بيبديـل برخوردارنـد .خوارزمی
رياضـي دانشـگاههاي اروپـا بـود .آثـار علم 
را ميتـوان بنيانگـذار علـم جبـر ،بهعنوان رشـتهاي متمايز از هندسـه شـمرد .يکي از مشـهورترين کتابهـاي وي در
اروپـا " کتـاب مختصـر در جبـر و مقابله" اسـت که در قـرن دوازدهم ميالدي به التين ترجمه شـد .اين کتـاب درباره
رياضيـات مقدماتي اسـت .خوارزمي ،اولين كسـي بود كه اعداد عالمـتدار را بهكار برد .او بـراي اين كار ،اصطالحاتي را
رياضيات ،متداول
بـهكار میبـرد و اعـداد منفـي را ناقـص و اعداد مثبت را زايـد ميناميد .تا آن زمـان ،كاربرد حـروف در
ّ
نبـود .خوارزمـی عـدد مجهـول را "شـي ء" و مجـذور مجهول را "مـال" ميناميد .کتـاب جبر و مقابلـه خوارزمیکه به
عنـوان الجبـرا بـه التين ترجمـه گرديد باعث شـد که همين کلمـه در زبانهاي اروپايي بـه معناي جبر بـه کار رود .نام
ی هـم در ترجمـه به جـاي الخوارزمیبه صـورت الگوريتمیتصنيف گرديد و الفاظ آلگوريسـم ،لگاريتم و نظاير
خوارزمـ 
آنهـا در زبانهـاي اروپايـي کـه به معني فن محاسـبه ارقام يا عالمات ديگر اسـت ،مشـتق از آن ميباشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمی"جمـع و تفريـق بـا عددهاي هندي" نـام دارد .اين کتاب باعث شـد تـا نظام عـددي در اروپا
از نظـام اعـداد التيـن بـه اعداد هنـدي تغيير يابد .اين کتاب نخسـتين کتابـي بود که نظـام ارزش مکانـي را به نحوي
اصولـي و منظـم شـرح مـيداد .كتابهايي كـه وي درباره ارقام هندي نگاشـته اسـت ،بعـد از آن كه در قـرن دوازدهم
بهزبـان التيـن منتشـر شـد ،انقالبي در رياضيـات بهوجـود آورد و هر گونه اعمال محاسـباتي را مقدور سـاخت.
خــوارزمي ،دســتي تــوانا در عـلم نــجوم نــيز داشت .کتاب "زيج السند هند" خوارزمیمانند ساير زيجها ،عالوه
ی و مثلثاتـي ،مشـتمل بر مقدمه نسـبت ًا مفصـل در علم نجوم اسـت كـه در حكم نجـوم نظري
بـر جدولهـاي نجومـ 
مــيباشد .ايـن کتـاب نخسـتين اثر نجـوم به زبان عربي اسـت که بهصـورت کامل برجاي مانده و شـکل جـداول آن
از جـداول بطلميوس تأثير پذيرفته اسـت.
کتـاب "صـورت االرض" اثـر ارزندهاي اسـت كه در زمينه جغرافيـا و بهطور تقريبي فهرسـت طولها و عرضهاي
همـه شـهرهاي بـزرگ و اماکن را شـامل ميشـود .اين اثر به نوبه خود مبتني بر جغرافياي بطلميوسـي بـود .اين کتاب
از بعضـي جهـات خاصه در قلمرو اسلام دقيقتر از اثر بطلميوس اسـت.
اثـر ديگـري کـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله کوتاهي دربـاره تقويـم يهـود اسـت .خوارزمیدو کتـاب نيز
دربـاره اسـطرالب بـا نامهاي "العمـل باالصطرالب" و ديگـري "عمل االصطرالب" نوشـت .از ايـن دو كتاب و كتاب
"الرخامـه" دربـاره محاسـبات ظـل (سـايه) آفتـاب و تعييـن اوقات وي اثـري بر جاي نمانده اسـت .كتابهـاي "تقويم
البلـدان" و "ال َفلَـك" نيـز از او میباشـد كه به زبانهاي اروپايي ترجمه شـده اسـت .ابوجعفر محمدبن موسـي خوارزمی
در حـدود سـال  850ميلادي مطابق يـا  236هجري قمري در گذشـت.
 - 1در برخي اسناد  166هجري قمري يا  780ميالدي ذكر شده است.

- The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing
- The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation
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اعضاي هيأت داوران
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

● دكتر فرج اله مهنازاده

 معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران● دكتر محمدحسين قزل اياغ
 عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين عليه السالم● دكتر مهرداد آذين
 عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران● دكتر حميدرضا عظمتي
 رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر سعيد عليايي
 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر فرشته حاج اسماعيلبيگي
 عضو هيات علمي پژوهشكده ليزر و اپتيك● دكتر نسرين فقيه ملك مرزبان
 عضو هيأت علمي دانشگاه الزهراء سالم اهلل عليه● دكتر كوروش وحدتي
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران● دكتر محمدحسين رفان
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● مهندس علي اصغر بيطرفان
 عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران● آقاي حسن ساعي دهقان
 مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان● دكتر علي   رضا اللهياري
 -دبير هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سخن دبیر
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

به نام خداوند جان و خرد
جوانـان بـه عنـوان بخـش مهمـي از سـرمايهي ملـي در به ثمـر رسـيدن برنامههـاي توسـعه علمي،
اجتماعـي ،اقتصـادي و فرهنگـي کشـور همـواره از جايـگاه ويـژهاي برخـوردار هسـتند .تقويـت فرهنگ
پژوهـش و نـوآوري در بيـن دانشپژوهـان و فنـاوران جـوان ،شناسـايي اسـتعدادهاي درخشـان در
عرصههـاي علمـي ،پژوهشـي و فنـاوري و حمايـت از نوآوران بـراي ايجاد كسـب و كار دانـش بنيان ،از
اهدافـي اسـت كـه سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتي ايـران هر سـاله با برگـزاري جشـنواره جوان
خوارزمـي آن را دنبـال مينمايـد و اكنـون جـوان مـا هجده سـاله شـد.
بسـيار مفتخريـم كـه بـا تلاش مسـتمر توانسـتهايم از سـال  1378تا كنـون بـا وجـود همـه فراز و
نشـيب ها ،ايـن نهـال نوپـاي برآمـده از جشـنواره بينالمللـي خوارزمـي را كـه بـراي همسان سـازي
سـطح رقابت هـا ،ترغيـب دانشـجويان و فنـاوران و دانشآمـوزان بـراي شـركت در اين رقابـت علمي،
بـا فرآيندهـاي علمـي و اجرايـي مسـتقل بـراي جوانان شـكل گرفـت را پايـدار و ثمربخـش و پربركت
نـگاه داريـم و اكنـون جوان مـا نامدار و رشـيد و برومند اسـت.
در هجدهميـن سـال از ايـن جشـنواره ،آيين نامـه برگـزاري پـس از ده سـال به روز رسـاني شـد و به
امضـاي وزيـر محتـرم علـوم تحقيقـات و فناوري رسـيد .آيين نامـه اجرايي جشـنواره نيز پس از نه سـال
بـه صـورت جديـد تدوين و به روز رسـاني شـد و به امضـاي رئيس شـوراي راهبردي رسـيد .از اين دوره
بـا افزايـش سـن پذيـرش ثبـت نـام در جشـنواره از سـي بـه سـي و پنج سـال تعـدادي از پژوهشـگران،
فنـاوران و اعضـاي هيـات علمـي جـوان كـه طرحهـاي آنـان امـكان رقابـت در جشـنواره بينالمللـي
خوارزمـي را نداشـتند و بـه دليـل محدوديـت سـني از شـركت در جشـنواره جـوان بـاز ميماندنـد نيز به
جمـع شـركتكنندگان ايـن جشـنواره پيوسـتند تا فرصتي براي بيشـتر شـناخته شـدن رهپويان مسـتعد،
توانـا و جـوان كشـور در مسـير علم و فنـاوري فراهـم گردد.
سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران تلاش مينمايـد تـا ماموريـت شناسـايي و معرفـي
طرحهـاي برتـر را بـا بـه كارگيـري فرآيندهـاي ارزيابـي مناسـب و دقيـق بـه خوبـي بـه انجام رسـاند و
هرسـاله بـه فراخـور شـرايط حمايتهـاي مـادي و معنـوي بـه برگزيـدگان را افزايـش دهـد.
ليكـن ايـن فقـط حلقـهاي از يـك زنجيـره و مرحلهاي از آغاز راه اسـت كه ميبايسـت بـا برنامهريزي
و حمايـت ديگـر نهادهـا ،سـازمانها و صنايـع مرتبـط بـه سـرانجام مطلوب برسـد تا هر طـرح و مالك
فكـري آن بـا توجـه بـه ماهيـت و قابليتهـاي فنـي و علمـي ،بـراي تحقيق و توسـعه و تجاريسـازي
مـورد حمايـت مـادي و معنـوي قـرار گيرنـد .پس اكنـون جوان مـا را دريابيد.
از خداونـد متعـال ميخواهيـم تـا انديشـمندان و فنـاوران جـوان ايـن كشـور را در مسـير مقدسـي كه
برگزيدهانـد يـاري نمايد.
علي رضا اللهياري
دبير هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
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طرح های برگزیده
بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي

گروه فناوريهاي شيميايي
● عنوان طرح :ساخت کاتاليست نانوساختار اکسيد آهن براي واکنش انتقال آب-گاز دماي باال
● پژوهشگر  :فرشته مشكاني
● استاد راهنما :مهران رضایی
● مؤسسههاي همكار :دانشگاه کاشان -شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
 -شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چكيده طرح:
با توجه به تعداد واحدهاي فعلي و برنامه آتي توسعه توليد آمونياک در ايران و همچنین راه اندازی واحدهای
پاالیشگاهی جدید توليد کاتاليست واحد انتقال آب-گاز به منظور خالصسازی هیدروژن حائز اهميت فراوان
است .مشکل اساسي کاتاليستهاي واکنش انتقال آب-گاز دما باال سينترينگ (کلوخهاي شدن) حرارتي سريع
کاتاليست در دماهاي باال و در نتيجه کاهش مساحت سطحي کاتاليست ميباشد .اکسيد کروم در فرموالسيون
کاتاليستهاي صنعتي به عنوان ارتقا دهنده براي جلوگيري از اين پديده بکار ميرود .کاتاليستهاي معمول
 Fe-Crحاوي حدودا  %2وزني  Cr+6است که به شدت سمی و سرطانزا بوده و مساله و نگراني مهمي به
خصوص هنگام ساخت و بارگیری و تخلیه کاتالیست در واحدهای عملیاتی ايجاد مي کند .به همين دليل
تالشهاي زيادي براي جايگزيني کروم در فرموالسيون و در عين حال باقي ماندن فعاليت ،انتخاب پذيري و
پايداري در واکنش انتقال آب -گاز در حال انجام است .عالوه برآن کاتاليستهاي نانوساختار اکسيد آهن براي
واکنش انتقال آب-گاز دما باال ميتوانند از عملکرد و کارايي باالتري بهدليل دارا بودن نسبت سطح به حجم
باالتر نسبت به کاتاليست هاي متداول برخوردار باشند .در اين طرح ،کاتاليستهاي نانوساختار براي واکنش
انتقال آب-گاز دما باال براي نيل به حداکثر فعاليت ،گزينشپذيري و طول عمر تهيه گرديده است که از عملکرد
باالتري نسبت به نمونه هاي مشابه تجاری برخوردار است .عالوه بر اين انتخاب جايگزيني مناسب براي کروم
در فرموالسیون کاتالیست انتقال اب-گاز دما باال که در عين حال فعاليت و پايداري کاتاليست حفظ شود در اين
طرح انجام شده است و دانش فنی ساخت کاتالیستهای عاری از کروم در مقیاس پایلوت تدوین شده است.
دانش فنی ساخت کاتالیستهای نانوساختار  Fe2O3- Cuo-Cr2O3نیز در مقیاس صنعتی تدوین گردیده و برای
اولین بار در کشور در شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو به تولید صنعتی رسیده است.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه دوم
پژوهشهايبنيادي
گروه علوم پايه

● عنوان طرح :ميدانهاي پيمانهاي و کيهان شناسي عالم اوليه
● پژوهشگر  :آزاده ملك نژاد
● استاد راهنما :دکتر محمدمهدي شیخ جباری
● مؤسسه همكار :پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

چكيده طرح:
بـرای اولیـن بـار بـه مطالعه اثـر میدانهای پیمانـهای غیـر آبلـي ( )non-Abelianدر فیزیـک عالم اولیه
پرداختـه شـده اسـت .نشـان دادیـم کـه برخلاف آنچه پیـش از ایـن تصـور میشـد میدانهـای پیمانهای
میتواننـد ،بـدون برهـم زدن همسـانگردی فضایـی ،در فیزیـک کیهان اولیه سـهم داشـته و اثرات مشـاهده
پذیـری در تابـش زمینـه کیهانی و سـاختارهای کیهانی بگذارنـد .از این میان میتوان به تولید امواج گرانشـی
قطبیـده و شکسـت تقـارن پاریتـه در تابـش زمینـه کیهانی اشـاره کـرد( .پیش از ایـن طرح ،به ایـن دلیل که
تصـور میشـد میدانهـای پیمانـه ای بـا تقارنهـای کیهانـی ناسـازگار هسـتند ،ایـن اثـرات در نظـر گرفته
نمیشـدند ).ایـن میدانهـا علاوه بـر اثـرات منحصر به فـرد مشـاهداتی اثرات جالـب و بسـیار مهم نظري
نیـز دارنـد .بـه طور مشـخص بـا کمـک ناهنجـاری گرانشـی در نمونـه اسـتاندارد ذرات و به دلیل شکسـت
پاریتـه ،میتواننـد مسـئله عـدم تقارن مـاده و پادمـاده در عالم را به صـورت طبیعی توضیـح دهند .همچنین
در راسـتای درک بهتـر ایـن دسـته از نمونههـای تورمی ،قضیـه ی تعمیم یافتـه والـد( )Robert Waldرا در
نسـبیت عـام ثابـت کردیم که بیان میدارد :ناهمسـانگردی های آمـاری در تورم کیهانـی میتوانند در حضور
میدانهـای اسـپین باالتـر تـا حد بیشـینه از مرتبه پارامتر غلتش آرام رشـد کننـد( .قضیه والد تنها به بررسـی
فضا زمان دقیقا دسـیته پرداخته و نمیتوانسـت رشـد ناهمسـانگردیها در برخی نمونههای تورمی را توضیح
دهد).
ایـن طـرح بـه دلیل اهمیـت نظري و مشـاهداتی ،مـورد توجه بسـیاری پژوهشـگران جهـان قرارگرفته و
زوایـای دیگـری آن مـورد مطالعه و بررسـی قـرار گرفت.
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رتبه دوم
پژو هشهاي بنيادي

گروه محيط زيست

● عنوان طرح :بهكارگيري سلولز بهعنوان بستري سبز براي کاتاليزورها
● پژوهشگر :سجاد كشي پور
● مؤسسه همكار :دانشگاه ارومیه

چكيده طرح:
بــا افزايــش نگرانيهــاي زيســت محيطــي در مــورد واکنشهــاي شــيميايي و خطــرات ايــن
فرايندهــا بــراي انســان و محيــط زيســت تالش هــاي زيــادي در جهــان بــراي تمرکــز مطالعــات
بــر روي شــيمي ســبز انجــام ميگيــرد .يکــي از راهکارهــاي ارائــه شــده در ايــن خصــوص اســتفاده
از کاتاليزورهــاي ناهمگــن در واکنشهــاي شــيميايي مي باشــد .ايــن کاتاليزورهــا به دليــل امــکان
بازيابــي و اســتفاده مجــدد بســيار مــورد توجــه هســتند .بــا توجــه بــه اينکــه کاتاليزورهــاي ناهمگــن
نيــز در نهايــت فرســوده شــده و بايــد دور ريختــه شــوند ،کاتاليزورهــاي ناهمگــن دارای بســتر ســازگار
بــا محيــط زيســت از اهميــت بيشــتري برخوردارنــد و در حــال جایگزینــی بجــای پلیمرهــای مصنوعــی
می باشــند .ســلولز فراوان تریــن ترکیــب آلــی طبيعــي ميباشــد کــه به دليــل زيســت ســازگاري
يکــي از گزينه هــاي اصلــي به عنــوان بســتر کاتاليزورهــای ناهمگــن مــي باشــد .در ايــن طــرح
فلــزات مختلــف بــر روي بســتر ســلولزي نشــانده شــده و به طــور مؤثــري در انــواع واکنشهــاي
شــيميايي اســتفاده شــده اســت .واکنشهايــي نظيــر اکســايش ،احیــا ،کوپلينــگ و حلقهزايــي کــه
اهميــت صنعتــي بااليــي دارنــد بــا اســتفاده از ايــن کاتاليزورهــا انجــام شــدند.
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رتبه سوم
پژوهشهاي بنيادي
گروه فناوري نانو

● عنوان طرح :سنتز هدفمند نانو کاتاليزرهاي جديد و کاربرد آنها در سنتز ترکيبات آلي
● پژوهشگر :سعيد باقري
● استاد راهنما :دکتر محمد علي زلفي گل
● اساتيد مشاور :دكتر احمدرضا موسوي زارع -دكتر سيد محمد وحدت
● مؤسسه همكار :دانشگاه بوعلي سينا همدان

چكيده طرح:
در ايـن طـرح بـه سـنتز هدفمنـد مايعـات يونـي و نمکهاي مـذاب جديد در انـدازه نانـو پرداخته
و در ادامـه از آنهـا بـه عنـوان کاتالیزگـر در فرایندهـای شـیمیایی ،تغییـر و تبدیل گروه هـای عاملی
و سـنتز ترکیبـات آلـی اسـتفاده شـد .تـا آنجـا کـه ما اطلاع داریـم ،ایـن ترکیبات بـراي اوليـن بار
در سـايز نانـو سـنتز شـدند .بـا اسـتفاده از روش هـای مختلـف و دادههـاي طيفـي آنهـا ،از جملـه
 1H NMR، FT-IR ،13C NMR ،XRD، TEM، SEM، CHNSبـه بررسـي سـاختار و انـدازه ايـن
مايعـات يونـي و نمکهـاي مـذاب پرداختـه شـد .بـه دليـل سـاختار کامال يونـي و فاقـد فلز بـودن ،اين
نـوع کاتاليزگرهـا را می تـوان به عنـوان کاتاليزگـر سـبز و محيـط دوسـت در نظـر گرفـت ،زیـرا موجـب
آلودگـي محيـط زيسـت نمی شـوند .از طـرف دیگـر ،ايـن کاتاليزگرهـا به راحتـی در محيـط آب بازيافت
و چنديـن بـار بـا کاهـش ناچيز در بهـره واکنـش در تحقيقات آزمايشـگاهي اسـتفاده شـدند .همچنين با
اسـتفاده از بررسـی تجزيـه حرارتـي  TGA، DTG، DTAمشـخص گرديـد کـه تا چه دمايـي مي توان
از ايـن کاتاليزگرهـا بـراي انجام واکنش هاي آزمايشـگاهي اسـتفاده کرد .بعد از سـنتز و بررسـي سـاختار
ايـن نانـو کاتاليزگرهـا بـا روشهـاي مزبور شـده از آنها بـه عنـوان کاتالیزگر بـراي انجام طیف وسـیعی
از واکنش هـاي شـيميايي چنـد جزيـي و تغییـر و تبدیـل گروه های عاملی آلی اسـتفاده شـد .محصوالت
مـورد نظـر بـا بـازده و خلـوص بـاال و در زمـان کوتـاه تهیـه شـدند .تعـدادی از محصوالت سـنتز شـده
به عنـوان کاندیـدای دارویـی و مـواد فعـال بیولوژیکـی مدنظر می باشـند.
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رتبه سوم
پژو هشهاي بنيادي

گروه مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

● عنوان طرح :معماري نمايي براي سامانههاي ذخيرهسازي
● پژوهشگر :آرش توكل
● استاد مشاور :دکتر حمید سربازی آزاد
● مؤسسه همكار :دانشگاه صنعتی شریف

چكيده طرح:
در سـالهای اخیـر اسـتفاده از دیسـکهای نیمههـادی ()SSD
حجیـم مبتنی بـر حافظههـای  Flashدر
ِ
مراکز داده ،بسـترهای ابری و سـرورهای تجاری رشـدی روزافزون داشـته اسـت .توان مصرفی پایین ،کارآیی
بـاال و مقاومـت در برابـر شـوکهای فیزیکـی ،از جملـه برتریهـای مهـم  SSDنسـبت بـه  HDDاسـت.
بهطـور سـنتی ،معمـاری داخلـی  SSDبـر اسـتفاده از یک سـاختار گـذرگاه چندکاناله اسـتوار بوده اسـت .اما
ایـن سـاختار از لحـاظ مقیاسپذیری ،به خصـوص در SSDهای حجیـم و تجاری ،با معضالتـی جدی روبرو
اسـت .در محصـوالت تجـاری ،دههـا و حتـی صدهـا تراشـهی  Flashبـه همراه یک واسـط ارتباطی بسـیار
سـریع  ،PCIeبایـد پهنـای بانـدی در حد گیگابایت فراهم کننـد .از این رو SSD ،به یک زیرسـاخت ارتباطی
داخلی سـریع و کارا احتیاج دارد تا امکان تبادل دسـتورهای کنترلی و داده را میان بخشهای داخلی و واسـط
ارتبـاط بیرونـی  PCIeفراهـم کنـد ،در حالی که معماری سـنتی گذرگاه از بسـیاری از جهات در بـرآوردن این
نیـاز بـا مشـکل مواجه اسـت .در پژوهش جـاری ،گذرگاه با یک شـبک ه میـان ارتباطی ،بهعنوان یـک راهحل
سـاختیافته و منظـم جایگزیـن میشـود و بهدنبـال آن پروتکلهای خاص پیامرسـانی ارائه شـده و سـاختار
دقیـق سـخت  افزاری بـرای برقـراری ارتباطـات داخلی  SSDطراحی و پیادهسـازی شـده اسـت .این سـاختا ِر
ارتباطـی نویـن ،شـبکه روی  ،SSDیـا بـه اختصـار  ،NoSSDنامیده میشـود که در مقایسـه بـا راه کارهای
دانشـگاهی و صنعتـی ارائه شـده در جهـان ،از نظـر کارآیی ،مقیاسپذیـری و توان مصرفـی ،عملکرد بهتری
دارد و کاملتر اسـت.
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رتبه سوم
پژوهشهاي بنيادي

گروه زيست فناوري و علوم پايه پزشكي
● عنوان طرح :ترميم ضايعه شديد استخواني بهصورت درون تني
با استفاده از نانوالياف و سلولهاي بنيادي
● پژوهشگر :بهناز بخشنده
● همكاران :مسعود سليماني ،محيا صادقي ،محمدمهدي دهقان ،آرش خجسته
● مؤسسه همكار :دانشگاه تهران

چكيده طرح:
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ابتدا پروفايل  microRNAتغيير يافته در طي تمايز استخواني سلولهاي بنيادي از طريق بررسی  microarrayبهدست
آمد .از سلولهای بنیادی مزانشیمی -که از مغز استخوان موش صحرایی استخراج شده -و با  221-antimirتیمار شده  اند به عنوان
منبع ترمیم کننده استفاده شده است .داربست نانوکامپوزیت ( PCL/HAپلی کاپروالکتون /هیدروکسی آپاتیت) نیز با استفاده از روش
الکتروریسی تولید شد .پس از پالسما کردن سطح داربست ،ویژگیهای آن از جمله قدرت آبدوستی ،میزان تخلخل ،آزمون کشش،
طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد .با جمعبندي اين نتايج ،سلولهاي بازبرنامهريزي شده با عامل اپيژنتيکي 221-antimirو کاشته
شده روي داربست داراي نانوذرات هيدروکسي آپاتيت برای ترميم ضايعه استخواني جمجمه موش بصورت  in-vivoاستفاده شدند .بر
اساس نتایج بدست آمده ،همافزایی عملکردی دستکاری سلولهای بنیادی با  anti-mir221و نانوذرات هیدروکسی آپاتیت ،به ترمیم
مؤثرتر جمجمه آسیب دیده موش صحرایی پس از  2ماه منجر شده است .مطالعات مورفومتریک ،رادیوموفومتریک و پاتولوژیک ایجاد
حوضچههای شبه متابولیکی استخوانی ( )bone metabolic unitsحاوی استئوکالستها و استئوبالستها و گلبولهای قرمز
خونی را در گروه مورد سنجش این هم افزایی عملکردی نشان میدهند .از نقاط قوت این طرح که احتمال تجاری سازی آنرا افزایش
میدهد ،استفاده از عوامل اپیژنتیک ( )microRNAدر القای تمایز استخوانی سلولهای بنیادی و ایجاد پیشسازهای رده استخوانی
است .هماکنون بهصورت روتین (بدون مجوز) تزریق سلولهای بنیادی به عضله قلب به منظور بهبود آسیبهای قلبی ناشی از سکته
قلبی و یا تزریق سلولهای بنیادی به نخاع آسیب دیده به منظور ترمیم پارگی نخاع و یا تزریق سلولهای بنیادی به زانو و مچ جهت
ترمیم غضروف ناشی از سائیدگی و  ....توسط برخی اطبا صورت میگیرد .از عوارض جانبی بسیار
شایع و مهم اینگونه تزریقها ،ایجاد سرطانهای ناشی از مهاجرت و النه گزینی سلولهای
بنیادی به سایر بافتها و اندامها میباشد .زیرا سلول بنیادی متعهد به انجام عملکرد مشخصی
نشده است .از طرف دیگر تولید سلولهای بنیادی کامال متعهد به یک رده خاص سلولی و
تمایز یافته بالغ در آزمایشگاه و سپس انتقال آنها به محل آسیب نیز کارایی مناسبی نداشته است
زیرا سلول نتوانسته بصورت مناسبی خود را با شرایط درون بدن تطبیق دهد و در اغلب موارد
این اقدام منجر به مرگ و حذف سلولهای تزریق شده میشود .لذا تولید سلولهای پیشساز
( )progenitorیک رده خاص از سلولهای بنیادی و سپس انتقال آنها به محیط طبیعی مورد
نظر در بدن ،میتواند بهترین استراتژی باشد زیرا هم از تبدیل سلولهای بنیادی به سلولهای
سرطانی و مهاجرت جلوگیری می کند و هم توانایی تطبیق سلولها با محیط طبیعی را افزایش
میدهد و ادامه فرآیند تمایز سلولی مطابق با شرایط طبیعی صورت میگیرد .بر اساس نتایج
پاتولوژی محل ترمیم شده ،ایجاد حوضچههای شبه  BMUو سلولهای شبهاستئوکالست،
برای اولین بار در این طرح گزارش شد .این ساختارها در استخوانهای طبیعی بدن وجود دارند و
اهمیت آنها در خود ترمیمی بافت استخوان است.
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رتبه سوم
پژو هشهاي بنيادي

گروه مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

● عنوان طرح :ارتقاي استحكام فوالد دوفاز با شكل پذيري باال
● پژوهشگر  :يوسف مظاهري رودبالي
● اساتيد راهنما :دکتر احمد کرمانپور  -دکتر عباس نجفی زاده
● مؤسسههاي همكار :دانشگاه بوعلی سینا همدان -دانشگاه صنعتی اصفهان

چكيده طرح:
فـوالدی دوفـازی بـا خـواص مکانیکی برتری نسـبت به فوالدهـای تجـاری دوفازی موجـود در بازار
جهانـی تولیـد شـد .این فـوالد با اعمـال سـیکلهای ترمومکانیکـی روی یکـی از فوالدهـای کم کربن
تولیـد داخل تهیهشـده اسـت .سـاختارهای دوفـازی فوقریزدانه با متوسـط اندازه دانه فریـت حدود 2 µm
و توزیـع یکنواخـت شـبکه زنجیـرهای جزایـر مارتنزیتی ،بـا آنیل کوتاه مدت سـاختارهای دوتایی هشـتاد
درصد نورد سـرد شـده حاصل شـد .آزمونهای کشـش مشـخصههای متـداول فوالدهای دوفـازی نظیر
تسـلیم پیوسـته ،نسـبت تسـلیم پایین و انعطافپذیـری یکنواخت باال را بـرای نمونههای دوفازی نشـان
داد .خـواص مکانیکـی نمونههـای با سـاختار دوفـازی فوقریزدانه جدید نسـبت بـه نمونه اولیـه افزایش
چشـمگیر داشـته اسـت ،بـه نحـوی که عالوه بر اسـتحکام کششـی بـه مراتـب باالتـر ( )~%200نمونه
آنیـل بینبحرانـی شـده در دمـای  830˚Cبـه مـدت  8دقیقـه (  )1587 MPaنسـبت بـه نمونـه اولیـه
( ،)540 MPaانعطافپذیـری یکنواخـت مشـابه ( )~%7حاصـل شـد .تعـادل اسـتحکام انعطافپذیری
قابـل مالحظـه (  ) >100UTS×UE 3-J cmفوالدهـای دوفـازی توسـعه داده شـده در مقایسـه
بـا کارهـای قبلـی و فوالدهـای تجـاری مـورد اسـتفاده در صنایـع خودروسـازی بـا اسـتحکام باال
نظیـر  800 DP ،DP600و  ،DP980ظرفیـت بـاال بـرای جایگزینـی گریدهـای تجـاری را نشـان داد.
ممانعـت از گسـترش موضعیشـدن کرنـش در مجـاورت دانههـای فریـت و توزیـع یکنواخـت کرنش در
میـان ریزسـاختار ناشـی از سـاختار شـبک ه زنجیـرهای جزایـر مارتنزیتی ریز و کاهـش اندازه دانـه فریت،
شـروع ناپایـداری پالسـتیک و گلویـی شـدن مـاده را بـه تأخیر انداختـه و بـه انعطافپذیـری قابل قبول
حتی در سـطوح اسـتحکام خیلـی باال انجامیده اسـت.

بخش دانش پژوهان و فناوران
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه دوم
پژوهشهايكاربردي
گروه مكانيك

● عنوان طرح :ساخت و کنترل ربات پوشيدني
●پژوهشگران :اسماعيل محمدي فالورجاني -محمدعلي اسماعيلي
کمک توانبخشي دست بر پايه سيگنالهاي عضالني
● همكاران :امیر محمدی ،محمود حجازی ،مجید محمدی،
مرتضی عسگری ،آزاد آقاجانی ،حمیده عزیزی ،رضا امیدی
● اساتيد راهنما :دکتر حسن ظهور -دکتر فرزام فرهمند-
دکتر سعید بهزادی پور -دکتر مریم فرزاد
● مؤسسههاي همكار :دانشگاه صنعتی شریف
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -شرکت دلشید -شرکت هوشمند افزار (پیشروبات)

چكيده طرح:

با توجه به تعداد باالي افراد سالخورده ،از کار افتاده و داراي ناتواني فيزيکي مانند کاهش يا عدم عملکرد درشانه،
آرنج و مچ که به داليل مختلفي چون؛ آسيب ،جراحيهاي ورزشي ،جراحي ستون فقرات و يا سکته ايجاد ميشوند
نياز به طراحي ربات در اين زمينه احساس ميشود .هدف از اين پژوهش ،طراحي يک سيستم تشخيص تمايل حرکتي
انسان از روي سيگنالهاي عضالني،ساخت و کنترل يک ربات پوشيدني کمککننده است تا بهتوان به دست بيماران
ضايعه نخاعي با سطح ناکامل گردني ،جانبازان و يا افرادي که دست آنها به داليل مختلف در حرکت مفاصل شانه،
آرنج و مچ ناتوان شده و يا بازه حرکتي محدودي پيدا کرده است ،کمک داده شود .بيمار با پوشيدن ربات و اراده براي
حرکت دست ،ربات مسير حرکت را تشخيص و ادامه حرکت را انجام خواهد داد .اين عمل باعث تحريک اعصاب و
جلوگيري از تنبل شدن عضالت درگير و به مرور زمان افزايش بازه حرکتي شانه ،آرنج و مچ ميشود .مکانيزم اين
ربات نه درجه آزادي است .چهار درجه آن فعال ،و براي کمک به حرکات فلکشن /اکستنشن شانه ،آرنج و مچ و
ابداکشن /اداکشن شانه ،و بهدليل ثابت نبودن مراکز دوران مفاصل دست و پوشش کامل بازههاي حرکتي ،پنج درجه
غيرفعال در نظر گرفته شده است .ربات داراي چندين مد حرکتي است .اساس الگوريتم کنترل بر پايه درک تمايل
حرکتي انسان است .در اين الگوريتم از کنترلر تناسبي مشتق گير با فيدبک سيگنال عضالني استفاده شده است .به
طوري که حرکت دست بيمار به عنوان ورودي و مقاومت آن در برابر حرکت براي توقف تعريف شده است .کاربر
با اندکي حرکت دست در راستاي مفاصل شانه ،آرنج و مچ ،ربات مسير حرکت را توسط انکودرهاي نصب شده در
راستاي مفاصل تشخيص و ادامه حرکت را انجام خواهد داد و با کمي مقابله در برابر حرکت ،با خواندن سنسور جريان
و تبديل آن به گشتاور مقاومتي ،ربات باز مي ايستد .در صورت عدم توانايي فرد براي حرکت دست با فيدبک گرفتن
از سيگنالهاي عضالني،سرعت و مسير حرکت تشخيص داده مي شود.اين عمل به مرور باعث افزايش بازه حرکتي
آرنج و مچ دست توانخواه ميشود.
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رتبه سوم
پژو هشهاي کاربردی

گروه برق و كامپيوتر

● عنوان طرح :تقويت کننده ماکروويو  2/5تا  6گيگاهرتز  150وات
● پژوهشگران  :مهدي خورسندي -علي آقا رسولي
● مؤسسه همكار :شرکت افق توسعه صابرین

چكيده طرح:
طراحی ،شـبیه سـازی و سـاخت یک تقویت کننـده توان مایکروویـو در باند فرکانسـی  2/5تا  6گیگاهرتز
بـا اسـتفاده از یـک ترکیب کننـده توان نویـن با قابلیت میـزان تلفات کم ،پهنـای باند وسـیع و تحمل پذیری
تـوان باال.
ایـن تقویـت کننـده از چهار بخـش اصلی تقویت کنندههـای  ،RFترکیب کننده توان ،بخش خنکسـازی
و بخـش کنتـرل و تغذیه تشـکیل شـده اسـت .سـاختار تقویـت کننده مـورد نظر این امـکان را میدهـد تا با
به کارگیری دو روش سـاده  Heat sinkو گردش هوا امکان خنک سـازی کل سیسـتم فراهم شـود .همچنین
بخـش کنتـرل این سیسـتم قابلیت محافظـت در برابر ولتاژ معکـوس ،افزایش دما و جریان را داراسـت.

بخش دانش پژوهان و فناوران
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه دوم
طرحهايتوسعهاي
گروه برق و كامپيوتر

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

چكيده طرح:
دسـتگاههای پزشـکی اتوآناالیـزر ابـزار مهمـی در انجام خـودكار انواع آزمايشهـا در محیط آزمایشـگاه و
بیمارسـتان میباشـند .این دسـتگاهها به دو دسـته بیوشـیمی و هورمون تقسیم بندی میشـود .در حال حاضر
بیـش از پنـج هـزار مـورد از انـواع ایـن دسـتگاهها در کشـور درحال فعالیـت هسـتند .در این طـرح از طریق
ابتـکار در روش تشـخیص سـطح مایع/خـون سـعی شـده اسـت سـطح مایع بهتر شناسـایی شـود تـا فرآیند
نمونهبـرداری بـا دقت بسـیار بیشـتری صورت بگیرد .پس از اینکه دسـتگاه فرآینـد نمونهبـرداری را انجام داد
بـه پایـگاه دادهای احتیاج دارد تا نتایج آزمایشـات را ذخیـره کند .پایگاه داده طراحی شـده ضمن رفع ایرادهای
نسـلهای قبلـی ،بـا اعمال رمزنـگاری و کنترل دسترسـی روی دادهها دسترسـی به آنهـا را مدیریت میکند.
بنابرایـن افـرادی کـه اجـازه دسترسـی ندارند ،هرگز بـه دادهها دسـت پیدا نخواهند کـرد و افـرادی که مجوز
دسترسـی دارنـد ،فقـط میتواننـد به بخشهای تعریف شـده در سیسـتم دسترسـی پیـدا کننـد .در این طرح
علاوه بـر افزایـش دقت کارکـرد دسـتگاهها ،دادهها به طـور امن ذخیـره و نگهداری میشـود.
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رتبه سوم
طرحهایتوسعهای

گروه برق و كامپيوتر

● عنوان طرح :تجميع کننده پهناي باند (شبکه هاي اترنت و ) 4G/3G
● پژوهشگر :اسد وقار فرحناك
● مؤسسه همكار :شرکت فناوری اطالعات گیالنت

چكيده طرح:
از راهکارهـای اتصـال دسـتگاههای خودپـرداز سـیار و ثابـت بـه شـبکه بانکـی اسـتفاده از خدمـات
ماهـواره و سـرویس هـای  MPLSمیباشـد .کـه ایـن اتصـال هـم از نظـر تجهیـزات و هـم از نظـر
شـارژ های ماهانـه پرهزینـه میباشـد .همچنیـن در بسـیاری از مناطق کشـور امکانات واگـذاری خطوط
 MPLSتوسـط شـرکت مخابـرات از نظـر عـدم امکانـات فنـی امکان پذیـر نمیباشـد .همچنیـن هزینه
تجهیـزات ماهـواره بـه صـورت تقریبـی بیـن بيسـت و پنـج تـا چهـل میلیـون تومـان و هزینـه ماهیانه
بیـن چهار صـد تـا هـزار دالر در مـاه خواهـد بود .علاوه بر ایـن ماهـواره در هر نقطـه امـکان اتصال را
نخواهنـد داشـت بـه دلیـل محدودیـت دید مسـتقیم به فضـای آسـمان(جهت ماهـواره) .پـس از تحقيق
در ایـن زمینـه اقـدام بـه سـاخت اولیـن مسـيرياب تجميـع كننـده ( ) Bonding routerدر کشـور ،ویـژه
دسـتگاههای خودپـرداز نمـود کـه امکان اتصال دسـتگاههای خودپـرداز را در تمام نقاط کشـور که دارای
پوشـش اپراتورهـای تلفـن همـراه و ثابت درکشـور باشـد میسـر میسـازد.
از جملـه مزایـای بهکارگیـری از ایـن مسـيرياب میتـوان بـه کاهش هزینـه تجهیزات بـه یک پنجم
و هزینـه ماهیانـه بـه یـک دهم اشـاره نمود .عالوه بـر آن محدودیت های اسـتفاده از ماهـواره را نخواهد
داشـت  .سـرعت برقـراری خدمات ،قابـل حمل بودن ،هزینـه پایین خدمـات ،برقراری ارتبـاط در بیش از
نـود درصـد مناطـق کشـور -امنیـت باالی دسـتگاه  -عـدم وابسـتگی بانکها بـه اپراتورهایـی همچون
شـرکت مخابـرات و بـدون محدودیـت در برقـراری خدمـات در نقـاط خـاص مزایـای ایـن مسـيرياب
میباشـد.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه اول
نوآوری

گروه برق و كامپيوتر
● عنوان طرح :نمايشگر لمسي متون بريل
● پژوهشگر :مسلم اعظمفر
● مؤسسه همكار :پارک علم و فناوري اقبال يزد

چكيده طرح:
طـــرح حاضـــر ســـاختاری بـــراي خوانـــدن متنهـــاي دیجیتـــال و روشهايـــی را بـــراي تنظيـــم
کاراکترهـــاي بريـــل بـــه صـــورت پيوســـته ارائـــه ميدهـــد .در ايـــن دســـتگاه کاراکترهـــاي بريـــل
ب ــر روي ي ــک مس ــير داي ــرهاي /خط ــي ق ــرار ميگيرن ــد و ب ــه ترتي ــب از زيردس ــتان کارب ــر (ک ــه
ثابـــت اســـت) عبـــور ميکننـــد و توســـط حـــس المســـه کاربـــر خوانـــده میشـــوند .روش تنظيـــم
کاراکتره ــاي بري ــل بس ــيار س ــريع اس ــت و ام ــکان اس ــتفاده از عملگره ــاي کوچ ــک -ک ــم ق ــدرت
و ارزان قیم ــت فراه ــم ش ــده اس ــت.
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رتبه دوم
نوآوری

گــروه هنـــر
● عنوان طرح :تلفيق نگارههاي شرقي با هنر تصويرگري نو
● پژوهشگر :عطيه ضيغمي

چكيده طرح:
امـروزه در بـازار پرهياهـو و پـر از رنـگ و نقـش هنـر معاصـر ،گاهـي جلوه بومـي آثار در ميـان اين
همـه تعـدد و تنـوع و تفـاوت سـبكها و نگرشها گم ميشـود و آفتـاب هنر نوين بر درخشـش هنرهاي
سـنتي سـايه ميافكنـد كـه البتـه گريزي از آن نيسـت ولي تأمـل ،انديشـيدن ،خودبـاوري و يافتن راهي
ميانـه وظيفـهاي اسـت كـه ميتوانـد مـا را در زنده نـگاه داشـتن و حفظ غنـاي ادبيات و هنـر و فرهنگ
ايرانـي و يافتـن خويشـتن خويـش يـاري كند .در فضـاي پسـانوگرايي گاهـي تلفيقي 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 تصويرگـري و پرداخـت روايتگـري در نگارههـاي كهـن توجه
ويـژه شـده اسـت تـا تلفيـق وجهـه شـرقي و عاشـقانه نگارگـري ايرانـي بـا جريـان نوين تصويرسـازي
معاصـر و خلـق زبـان ديـداري مشـترك بـه گونـهاي گـردد كـه مخاطـب جهانـي خويـش را پيـدا كند.
تصويرسـازيهاي شـاعرانه بـر مبنـاي سـبك شناسـي نگارگـري ايرانـي ،كاربـرد سـمبلهاي شـرقي با
بيانـي بـه روز ،احتـرام بـه تفكـر بومي و عملكرد جهاني كه شـعار سـازمان جهاني يونسـكو نيز هسـت،
عصـاره اصلـي ايـن نـوآوري و آثار ارائه شـده اسـت.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه دوم
نوآوری

گـروه عمـران
● عنوان طرح :طراحي نمونه آزمايشگاهي ميراگر لرزهاي پاندولي
● پژوهشگران :عبداله عزيزي برمس -علي شيرمحمدي
● اسـاتيد راهنما :دکتر مجيد برقیان -دکتـر علي حدیدی-
دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب
● اساتيد مشاور :دکتر سامان یغمایي سابق -دكتر مسعود فرزام
● مؤسسه همكار :دانشگاه تبریز

چكيده طرح:
جداگـر ابـداع شـده نوعـی جداگـر ابتکاري و نو ميباشـد کـه با بهکار بردن روشـي خـاص در طراحي
سـتونهاي پايـه امـکان جداسـازي لـرزهاي سـازه را بـه وجـود آورده اسـت .در توصيـف هندسـه سـازه
ابداعـي ميتـوان اظهـار داشـت کـه ايـن جداگـر بـا قسـمت ˄ شـکل بـا اتصـال نـرم دوراني بـه زمين
متصـل ميشـود کـه هـم ارز بـا تکيه گاه پاندول اسـت؛ قسـمت ˅ با اتصال نـرم دوراني به سـقف وصل
ميشـود و وزن سـازه را بـه پاييـن عضو  Iکـه نقش ميله پانـدول را دارد منتقل مي کنـد .دو عضو ˅ و ˄
شـکل در پلان بـر هـم عمودنـد و بـا عضو دو سـر مفصـل  Iبه هم وصـل شـده اند .اتصال نـرم دوراني
هـم در طـول ميلـه اثـر کـرده و طـول ميلـه را بـه طـول مؤثـر ميلـه تبديـل ميکنـد .در نهايـت جداگر
سـاخته شـده در عيـن پايداري پاسـخ بهينهاي نشـان ميدهـد که جداگرهاي مرسـوم موجود تـا اين حد
قابليـت جداسـازي را ندارنـد .جداگر در ابعاد آزمايشـگاهي سـاخته شـده و بـا اعمال وزن سـازه روي ميز
لـرزه دانشـگاه تبريـز (ميـز لـرزه  6تني با ظرفيـت فرکانسـي  20هرتز و دامنه  20سـانتی متـر) آزمايش
شـده و نتايـج به صـورت ابـزار دقيـق برداشـت شـده اسـت .نتایـج آزمایشـات و بررسـی های عـددی و
تحلیلـی بـه وضـوح نشـان میدهـد که شـتاب منتقل شـده بـه اجـزاي سـازه و در نتیجه انـرژي ذخیره
شـده در اجـزا کـه عامـل تخریب و تسـلیم شـدن اجزا بـوده و همچنین تنـش ،برش و لنگر خمشـی نیز
بـه طبـع آن بیـش از نود درصـد کاهش یافته و جابجایی سـازه روان و اثر شلاقی زلزله حذف میشـود.
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رتبه سوم
نوآوری

گـروه عمـران
● عنوان طرح :ارتقاي دستگاه آزمايش ديناميک خاك در درجات مختلف اشباع
● پژوهشگر :عادل احمدي نژاد
● همكاران :علي اكبر كريمزاده -سعيد حسينپور
● استاد راهنما :دکتر فردین جعفرزاده
● مؤسسههاي همكار :دانشگاه صنعتی شریف -شرکت مواد ساخت آزما ويستا

چكيده طرح:
تعیین پاسـخ صحیـح زمین تحـت بارگذاریهای دینامیک مختلف همچـون زلزله ،امواج ،حرکت ماشـین آالت
و  ...بـرای حصـول بـار لـرزهای واقعـی وارد به سـازههای با اهمیت مانند پاالیشـگاهها ،سـدها ،سـیلوها ،نیروگاهها،
سـاختمانهای امـدادی و  ...بسـتگی به تعییـن دقیق خصوصیات دینامیکی مصالح زمینی منطقه مورد نظـر دارد .در
این طرح یک سیسـتم آزمایشـی جامع برای تحقیقات دینامیک خاک معرفی گردیده اسـت که دو شـرایط محیطی
درجـه اشـباع و مکـش سـاختاری و یک شـرایط بارگـذاری کرنشهای بسـیار کوچـک را بهصورت کنترل شـده و
دقیـق در فراینـد تعییـن خصوصیات دینامیکـی خاک در آزمایشـات دینامیکـی در برمیگیرد .از مصادیـق این طرح
توسـعه ابزارهای پیشـرفته تعیین خصوصیات دینامیکی خاک یعنی دسـتگاه برش سـاده تناوبی و اسـتوانه توخالی
تناوبـی بـراي اعمـال شـرایط نزدیک به واقع در درجات اشـباع ،مکشهای سـاختاری و کرنشهای برشـی مختلف
میباشـد .گسـترش محـدوده اعمال کرنشها با اسـتفاده از سیسـتم المانهای خمشـی و فشـاری بـه کرنشهای
بسـیار کوچـک (کمتـر از  0/001درصد) و گسـترش محدوده درجه اشـباع (صفـر تا  100درصد) و مکش سـاختاری
(صفـر تا  1000کیلوپاسـکال) با اسـتفاده از سیسـتمهای غیراشـباع در ابزارهای مذکور در ایـن پژوهش تحقق یافته
اسـت .اسـتفاده از ترکیب دو روش سـتون آب منفی و روش انتقال محوری در سیسـتم غیراشباع یکی از نوآوریهای
شـاخص این طرح برای کنترل مکش سـاختاری در دسـتگاه آزمایشـگاهی و اندازهگیری درجات اشـباع بوده اسـت.
ترکیب این دو روش معایب یکدیگر را پوشـش داده و در نتیجه دقت و محدوده اعمال مکش را بسـیار کارا می کند.
همچنیـن اسـتفاده از دو سـری المان خمشـی و المان فشـاری بـه صورت همزمـان در یک دسـتگاه از قابلیتهای
بکر این سیسـتم میباشـد .در نتیجه این امر حصول سـرعت موج برشـی و سـرعت موج فشـاری و نسـبت پوآسون
در یـک زمـان در دسـتگاههای آزمایشـگاهی ممکـن گردیده اسـت .در نتیجه ایـن تحقیق کاربـردی قابلیت تعیین
خصوصیات دینامیکی مصالح زمینی مانند مدول برشـی ،نسـبت میرایی ،مدول برشـی حداکثر ،مدول االستیسـیته
حداکثـر ،جهـت تنشهـای اصلی ،مقدار و نسـبت تنش میانی ،دانسـیته نسـبی ،تنش و شـرایط تحکیمی ،نسـبت
تنـش انحرافی در یک سیسـتم آزمایش جامع میسـر گردیده اسـت.
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رتبه سوم
نوآوری

گـروه مكانيك
● عنوان طرح :دستگاه نگين تراش انعطاف پذير
● پژوهشگر  :مجيد باللي
● مؤسسه همكار :شرکت آبتين گوهر افزار پيشرو

چكيده طرح:
ایـن طـرح شـامل سـاخت یـک دسـتگاه جديـد گوهر تراشـی کـه عملیـات نگین تراشـی و فـرآوری
محصـوالت معدنـی قیمتـی کـه تاکنـون بـه صـورت دسـتی انجـام میشـده را به شـکل نیمه خـودكار
تبدیـل میکنـد.
ایـن دسـتگاه دارای یـک روش ابداعـی میباشـد کـه کاربـر به وسـیله آن میتوانـد تمامـی اشـکال
مختلـف نگیـن را بـه صـورت خـودكار بـا انعطاف پذیری بـاال در اختیار داشـته باشـد تا با سـرعت ،دقت
و کیفیـت چهـار برابـری نسـبت بـه روش کنونـی اقـدام بـه تولید نگیـن و جواهر از سـنگ خـام کند.
در کشـور مـا بـا وجـود معـادن غنـی از سـنگهای قیمتـی و رتبـه پنجم جهـان در تنوع سـنگهای
قیمتـی بـه دلیـل کمبـود نیروی انسـانی ماهـر و بـاال رفتن قیمت تمـام شـده محصول پـس از فرآوری
رشـد ایـن بخـش از صنعـت معـدن با وجـود ارزش افـزوده بـاالی آن ،تحت تاثیر قـرار گرفتـه و به یک
نیـاز در بیـن صاحبین مشـاغل مرتبط تبدیل شـده اسـت.
ايـن ابتـكار مي توانـد ابـزار مناسـبي بـراي تغييـر شـکل توليد سـنتي بـه توليد خـودكار و نوين باشـد
چـرا کـه تمامـي تمهيـدات الزم بـراي نيل به سـرعت بـاال در توليـد ،کيفيـت و دقت تضمينـي ،کاربري
آسـان و کاهـش محسـوس قيمـت تمـام شـده محصـول بـراي ارايـه بـه بازارهـاي داخلـي و خارجي را
میتوانـد تاميـن کند.
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حمايتهاي مادي و معنوي از برگزيدگان

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

يكـي از مهمتريـن انگيزههـاي شـركت در مسـابقات و رقابتها در هر شـكلي اعم از علمي ،فرهنگي ،ورزشـي
و يـا اجتماعـي كسـب امتيـاز ،پـاداش و بهرهمنـدي از امكانات بيشـتر و باالتر اسـت و همـواره پاداشهـاي بزرگتر
سـطح رقابـت و تعـداد مشـتاقان بـه حضـور در مسـابقه ،انگيـزه تلاش و ارايـه بهتـر را قويتـر مينمايـد .ايـن
پاداشهـا ميتواند شـامل كسـب اعتبـار و افتخار ،تاميـن نيازهاي مالـي ،دريافت حمايت شـغلي ،تحصيلي ،تجاري
و  ....باشد.
مايـه خوشـوقتي اسـت كه جشـنواره جوان خوارزمـي به عنـوان حركتي جريانسـاز در اشـاعه فرهنگ پژوهش
و نـوآوري ،توسـعه كارآفرينـي دانـش بنيـان در بين دانشـجويان ،فنـاوران و دانش آمـوزان حضوري مؤثـر و كارآمد
داشـته اسـت و دبيرخانـه جشـنواره در تحقـق هدف شناسـايي و معرفـي طرحهاي برتر بسـيار موفق بوده اسـت.
ليكـن بـراي اينكـه ايـن اسـتعدادهاي برتر رشـد يابند و در محيطي متناسـب بـا قابليتهاي فنـي و علمي خود
بالنـده شـوند ميبايسـت فعاليتهـا ،قوانين و راهكارهـاي منسـجم و زنجيـرهواري در ديگر نهادها و سـازمانهاي
مرتبـط شـكل گيرنـد تـا چتر حمايـت مادي و معنـوي كاملي بوجـود آيد .در اين راسـتا دبيرخانه جشـنواره ،اسـامي
و مشـخصات برگزيـدگان را بـه بنيـاد ملـي نخبگان ،سـازمان سـنجش ،برخي صندوقهـاي حمايتي ،مراكز رشـد
و پاركهـاي فنـاوري ،برخـي سـازمانهاي علمـي و صنعتـي حامـي جشـنواره و  .....معرفـي مينمايد تـا مطابق با
مقـررات خـود امـكان بهرهمنـدي از تسـهيالت و حمايتهـاي مادي و معنـوي را بـراي برگزيدگان فراهـم نمايند.
آنچه كه دبيرخانه براي تشويق و حمايت از برگزيده امكان انجام آن را دارد عبارت است از:
● اهداي لوح تقدير ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي از سوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
● صـدور گواهينامـه كسـب رتبـه در جشـنواره جـوان خوارزمي براي مجـري و همكاران طرح بـا تعيين درصد
مشاركت.
● معرفـي برگزيدگان به سـازمان سـنجش آموزش كشـور براي اسـتفاده واجدين شـرايط از امكانـات آييننامه
تسـهيالت به برگزيـدگان علمي بـراي ورود به دورههـاي تحصيلي باالتر.
● معرفـي برگزيـدگان بـه بنيـاد ملـي نخبگان براي اسـتفاده از تسـهيالتي كه بر اسـاس آييننامه پشـتيباني و
حمايـت نخبـگان و اسـتعدادهاي برتـر به برگزيدگان جشـنوارههاي معتبر كشـور ارايـه مينمايد.
● معرفـي برگزيـدگان هـر دوره بـه حاميان جشـنواره بـراي بهرهمندي از پاداشهايي كه نسـبت بـه آن متعهد
شد هاند.
● معرفـي برگزيـدگان بـه برخـي برنامههـاي علمي ،خبـري يا گزارشـي صدا و سـيما براي معرفي گسـتردهتر
طرح بـه مخاطبين.
● افزايـش راهكارهـاي تعامـل و همـكاري با صندوقهـاي حمايتي و بنگاههـاي اقتصادي براي تسـهيل رويه
معرفـي برگزيـدگان جشـنواره جـوان خوارزمـي و فراهم سـاختن امكان اسـتفاده از تسـيهالت مالي آنهـا ،نهادها و
مراكـزي چـون صنـدوق حمايت از پژوهشـگران و فنـاوران ،صندوق توسـعه صنايـع الكترونيك ،صنـدوق ضمانت
سـرمايهگذاري صنايع كوچـك ،و ...
بخش دانش پژوهان و فناوران
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گزارش دبیرخانه

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران همه سـاله در مسـير تحقـق ماموريتها و تقويـت فرهنگ
پژوهـش و نـوآوري ،جشـنواره جوان خوارزمي را با هدف شناسـايي ،معرفـي ،و تقدير از نـوآوران و فناوران جوان
كشـور در زمينههـاي مختلـف علم و فنـاوري برگـزار مينمايد.
خـداي را سـپاس كه توفيق يافتيم براي هجدهمين سـال پياپي ،اين رقابت علمي اثربخـش را با بهكارگيري
تجربيات سـالهاي گذشـته ،دقيق و كارآمد ،برنامهريزي و اجرا نمائيم .
فراخـوان ايـن دوره از جشـنواره در خردادمـاه ،از طريـق وبـگاه جشـنواره و سـاير مسـيرهاي اطالعرسـاني
الكترونيكـي و فيزيكـي آغـاز گرديد و ثبتنام متقاضيان در پايان مـرداد ماه خاتمه يافت .طرحهاي ارائه شـده بر
حسـب موضوع ،از طريق سـامانه الكترونيكي براي ارزيابي به شـانزده گروه تخصصي ارسـال گرديد .كارشناسان
عضـو گروههـاي تخصصي طرحها را بر اسـاس ماهيت و شـاخصهاي تعريف شـده ارزيابي نمـوده و طرحهاي
برتـر به هيأت داوران جشـنواره جوان پيشـنهاد گرديد.
پـس از فراخـوان ،در بخـش دانشپژوهـان و فنـاوران نهصـد تقاضـا در سـامانه جشـنواره ثبت گرديـد كه با
نظـارت و بررسـي اوليـه دبيرخانـه و حذف موارد غير مرتبط يا ناقص ،پانصد و بيسـت و سـه طرح بـراي ارزيابي
بـه گروههـاي تخصصي ارسـال شـد .نتيجه اين فعاليت چند ماهه در شـانزده گروه تخصصي ،پيشـنهاد بيسـت
و پنـج طـرح از سـوي گروههـاي تخصصي به هيات داوران جشـنواره شـد.
هيـات داوران كـه باالتريـن ركـن علمـي و تخصصـي جشـنواره اسـت پـس از جلسـههاي متعـدد و دفـاع
گروههـاي تخصصـي از طرحهـاي پيشـنهادي ، ،تعداد شـانزده طرح را بـه عنوان برگزيده بخـش دانشپژوهان
و فنـاوران هجدهمين جشـنواره جـوان خوارزمي انتخـاب نمودند.
در هجدهميـن دوره جشـنواره ،از ميـان 7420طرح مربـوط به دانشآموزان و هنرجويان دوره دوم متوسـطه،
كـه به دبيرخانههای اسـتانی جشـنواره جوان خوارزمـی ارائه گرديـد 894 ،طرح ،به عنوان منتخب اسـتانی ،مورد
بررسـی و ارزيابـی قـرار گرفـت كـه از ميان آنها شـصت و دو طرح بـه هيات داوران جشـنواره راه يافت و سـي و
سـه طـرح ،بهعنوان برگزيـده بخش دانشآموزي هجدهمين جشـنواره جـوان خوارزمی انتخـاب گرديد.
ويژگيهاي خاص هجدهمين دوره از جشنواره جوان خوارزمي

● تدوين و بهروز رساني آييننامه برگزاري جشنواره جوان خوارزمي -آيين نامه قبلي در سال  1385تدوين شده    بود.
● تدوين و به روز رساني آييننامه اجرايي جشنواره جوان خوارزمي -آيين نامه قبلي در سال  1386تدوين شده      بود.
● افزايش سقف سني براي ثبت نام در بخش دانشپژوهان و فناوران جشنواره ،از سي به سي و پنج سال.
● به روز رساني و ارتقاي سامانه ثبت نام الكترونيك و تسهيل امور اجرايي پرداخت به صورت الكترونيك.
● استفاده از فضاي مجازي ،شبكههاي اجتماعي ،وبگاه خبرگزاريها ،دانشگاهها براي اطالع رساني گستردهتر به
مخاطبينجشنواره.
● تعميق همكاري و هماهنگي بيشتر ستاد اجرايي بخش دانشآموزي با دبيرخانه براي همسو ساختن
رويههاي اجرايي
● تعامل گستردهتر و نظاممند با گروههاي تخصصي با تعريف و تبيين رويههاي اجرايي و شاخصهاي ارزيابي.
بخش دانش پژوهان و فناوران
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نمودار

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
● نمودار مقايسه اي طرح هاي هجدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمي
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جدول طرح های برگزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

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

پژوهشهاي
بنيادي

پژوهشهاي
كاربردي
طرحهاي
توسعهاي

اختراع
و
نوآوری
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گروه تخصصي

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه
سوم

جمع

فناوريهاي شيميايي

1

-

-

1

فناوري نانو

-

-

1

1

علوم پايه

-

1

-

1

مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

-

-

1

1

زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

-

-

1

1

محيط زيست

-

1

-

1

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

-

-

1

1

مكانيك

-

1

-

1

برق و كامپيوتر

-

-

1

1

برق و كامپيوتر

-

1

1

2

مكانيك

-

-

1

1

برق و كامپيوتر

1

-

-

1

هنر

-

1

-

1

عمران

-

1

1

2

2

6

8
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جمع
ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

اعضاي ستاد اجرايي

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

● فرج اله مهنازاده

 معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران● مهدي طاهري
 معاون پشتيباني و منابع انساني● عليرضا اللهياري
 دبير هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي● مختار كاظمزاده
 مشاور رئيس و سرپرست كل دفتر حراست● عليرضا سدرپوشان
 مديركل دفتر رياست و روابط عمومي● زويا رحيمي
 كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري● آذر اورنگيان
 رئيس اداره حمايت از نوآوران● غالمرضا محمدخاني
 مديركل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي كشور● مهدي نصيري
 مديركل امور مالي● حسن رهنما
 مديركل امور پشتيباني و رفاه● محمد نعيمآبادي
 رئيس اداره روابط عمومي● مرتضی قاسمی
 كارشناس دبيرخانه جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري● فاطمه آورزماني
 كارشناس مسئول امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري● مينا بيدار
 رییس اداره امور مسابقات علمی و فناوری● ژيال معماري
 كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوريهمكاران دبيرخانه

مژده حسيني ،نعيمه سيفوند ليقواني و اسفنديار علي نوري ،محمد ربيع مهرعليئي ،عليرضا واحدي ،محسن
پناهي و نادر ميرزاجاني
اداره روابط عمومي ،امور پشتيباني و رفاه ،اداره كل امور منابع انساني ،دفتر فناوري اطالعات و شبكههاي
علمي كشور ،اداره كل امور مالي و دفتر حراست ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
ارکان علمی و اجرایی
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گروههاي تخصصي

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

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

رييس گروه:

● دكتر منوچهر اقبال
اعضاي گروه:

● مهندس احمد آقاجاني
● دكتر شروين اميري
● مهندس محمدحسن انتظاري
● مهندس نويد باصري
● مهندس نسرين بورقاني فراهاني
● مهندس زهرا توسل پناهي
● مهندس علي عباس خسروي
● دکتر کریم رحماني
● مهندس مهدي سوري
● دكتر سيد وهاب شجاعالديني

● دكتر مهدي صالي نادري
● مهندس زهرا عبدلي خوباني
● دكتر غالمرضا فراهاني
● دکتر محمد فيروزمند
● دكتر گئورك قرهپتيان
● دكتر سعيد گرگين
● دكتر غالمرضا محمدخاني
● مهندس ايرج مشك آبادي
● دکتر وحيدرضا نفيسي
● مهندس زيبا نيك آئين

گروه های تخصصي مكانيك  /مكاترونيك

رييس گروه:

● دكتر فواد فرحاني بغالني
اعضاي گروه:

● دکتر محمدعلي اردکاني
● دكتر سلمان اخوت
● دكتر حسنعلي ازگلي
● دکتر عباس اکبرنيا
● مهندس محمد حميد امامي خوانساري
● دکتر محمد امینی
● مهندس آذر انوري
● مهندس محمد بايرامي اردي
بخش دانش پژوهان و فناوران
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ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

● مهندس حميد بختياري
● مهندس سهيال خوشنويسان
● مهندس كيوان سيدي نياكي
● دكتر حسين قدميان
● دکتر سید امیر حسین قرشی
● دكتر داود كريمي علويجه
● دکتر محمد مهدي ملکيان

گروههاي تخصصي

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه های تخصصي فناوريهاي شيميايي  /فناوري نانو

رييس گروه:

● دكتر محمد حسن ايكاني
اعضاي گروه:

● دکتر نسرين اروجزاده
● دكتر علي الياسي
● دكتر طيبه اميدي
● دكتر ذاكر بحريني
● دكتر زينالعابدين بشيري صدر
● دكتر عليرضا بصيري
● دكتر هما ترابي زاده
● دكتر حسين رحماني
● دكتر مريم رنجبر
● دكتر سميه رحيمي
● دكتر مجيد جوانمرد
● دكتر راضيه حبيب پور
● دكتر ناهيد خندان
● دكتر سيدصاحب سادات حسيني
● دكتر حسين ساالرآملي
● دكتر عليرضا سدرپوشان
● دكتر سهيال شكراله زاده
● مهندس حميرا شكوهي

● دكتر اسالم كاشي
● مهندس سماحه كالنتر
● دكتر فرشته گل محمد
● دكتر انور شلماشي
● دكتر داود صادقي فاتح
● دكتر عليرضا صالحيراد
● دكتر شهره صفارزاده متين
● دكتر محمد عابدي
● دكتر عليرضا عشوري
● دكتر ايرج گودرزنيا
● دكتر مهدي لطيفي
● دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
● دكتر سيد احمد مظفري
● مهندس نيلوفر ناصري
● دكتر زرين نصري
● مهندس سيدوحيد مرتضوي

گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

رييس گروه:

● دكتر علي كفلو
اعضاي گروه:

ارکان علمی و اجرایی
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● دكتر محمد اسماعيليان
● دكتر شاهرخ آهنگراني
● دكتر ولي اله دشتي زاد
● دكتر مرجان رجبي
● دكتر سيد محمد زهرائي

● دكتر فرزاد شهري
● دكتر كوروش شيرواني جوزداني
● مهندس سيامك عظيمينام
● دكتر رضا غالمي پور
● مهندس علياكبر متحدي
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گروههاي تخصصي

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

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

رييس گروه:

● دكتر سعيد ميردامادي
اعضاي گروه:

● مهندس زهرا اصفهاني بلندباالئي
● دكتر حميده افقي
● دكتر زهرا اميني بيات
● دكتر ناهيد بختياري
● دكتر محمدرضا بختياري
● مهندس ساناز جعفري
● دكتر خسرو حسينيپژوه
● دكتر سيدمحمد حيدريان
● دكتر خسرو رستمي
● دكتر داود زارع
● مهندس فرزانه سالمي
● دكتر گيتا سعادت نيا

● دكتر محمد سهرابي
● مهندس علي شيخي نژاد
● دكتر مليحه صفوي
● دكتر فرزانه عزيز محسني
● مهندس زهره عميدي
● دكتر عباس فرازمند
● دكتر معصومه قبادنژاد
● دكتر مهران كيانيراد
● دكتر محسن واعظ
● دكتر مهناز هادي زاده
● دكتر جعفر همت

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي

رييس گروه:

● دكتر مجيد جوانمرد
اعضاي گروه:

بخش دانش پژوهان و فناوران
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● مهندس اميرحسين احدي
● دكتر بهرام ايماني
● دكتر مريم باقري ورزنه
● دكتر بهرام تفقدي نيا
● دكتر آرمين توحيدي
● دكتر بتول حسين پور
● دكتر محمد زندي
● دكتر علي زنوزي
● دكتر محمدرضا سنجابي
● دكتر سيدمحمد شتاب بوشهري
● دكتر غالمرضا صالحي جوزاني
● دكتر شهريار صرامي
ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

● مهندس سيدعلي قائم مقامي
● دكتر مريم عطاپور
● دكتر روزبه عباس زاده
● دكتر يداله لبافي
● دكتر ميترا محمدي بازرگان
● دكتر مجيد معصوميان
● دكتر محمود مولي نژاد
● دكتر سارا ميرزايي
● مهندس احمد نوروزيان
● دكتر فتانه ياري
● دكتر محمد يونسي الموتي

گروههاي تخصصي

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گروه تخصصي علوم پايه

رييس گروه:

● دكتر عطااله كوهيان
اعضاي گروه:

● دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی
● دکتر اكبر اسماعيلي
● دکتر سارا درباری

● دکتر رضا سپهری نیا
● دكتر مجيد سليماني دامنه
● دکتر یاسر عیدی
گروه تخصصي عمران

رييس گروه:

● دكتر سعيد غفارپور جهرمی
اعضاي گروه:

● دكتر موسي محمودي صاحبي
● مهندس امير مهرآرا
● مهندس شهرام وثوق
● دكتر اصغر وطني اسكويي

● دكتر حامد ارزاني
● دكتر امير طريقت
● دكتر علي لشكري
● دكتر عباس ماليان

گروه های تخصصي هنر  /معماري و شهرسازي

رييس گروه:

● دكتر محمد مهدي عزيزي
اعضاي گروه:

● دكتر صمد سامانيان
● دكتر محمد فدوي
● دكتر محمدباقر قهرماني
● دكتر عليرضا عيني فر

● دكتر بهناز امينزاده
● دكتر شاهين حيدري
● دكتر محمد خزايي
● دكتر عبدالهادي دانشپور
رييس گروه:

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري

● دكتر حجت اله حاجي حسيني
اعضاي گروه:

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش پژوهان و فناوران

● دكتر نگار ارمغان
● مهندس محمدتقي انصاري
● دكتر علي باقرزاده
● دكتر ابراهيم تيموري
● مهندس حسين حسين زاده

● دكتر قاسم رمضان پور نرگسي
● مهندس فرهاد عباسي
● مهندس بهمن فكور
● دكتر نگين فالح حقيقي
● دكتر طاهره ميردامادي
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نهادهاي حمايت كننده

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

بخش دانش پژوهان و فناوران
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ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
بخش دانش پژوهان و فناوران

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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سخن رييس ستاد اجرايي

رتبه:هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي
 -بخش دآنش آموزی

عنـوان
طـرح:

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی
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بهنام خدا

خداوند متعال انسـان را با ابعاد وجودي گسـترده آفريد و آن را اشـرف مخلوقات قرار داد و اين خلقت
انسـان را بهعنوان احسـن الخالقين ناميده اسـت كه در آيات قرآن كريم به وضوح بيان شـده اسـت.
يكـي از ويژگيهـاي ممتـاز انسـان بهره منـدي از قوه تفكر و تعقـل و خالقيت به سـوي كمال مطلوب
اسـت .يقينـا بهرهگيـري از ايـن نعمت الهي و هدايت انسـان ما در مسـير رشـد و خالقيـت از وظايف متوليان
و برنامهريـزان جامعـه ميباشـد كـه بحمداهلل پـس از پيروزي انقالب اسلامي ايـران ،با الهام از انديشـههاي
امـام راحـل (ره) و فرمايشـات حكيمانـه مقـام معظـم رهبـري مبني بـر تقويت حـس اعتماد به نفس و رشـد
و هدايـت اسـتعدادهاي جوانـان فرصتي بـي نظير در پـرورش خالقيت دانشآموزان كشـورمان بوجـود آورده
است.
جشـنواره جـوان خوارزمـي با هجده سـال تداوم بسـتر مناسـبي بـراي ظهور و بـروز اين خالقيتها
مـي باشـد كـه ميبايسـتي رشـد خالقيت هـا در دانش آمـوزان به سـمت و سـوي موضوعهـاي كاربردي
هدايـت نمـود و دانـش آموزان را در مدرسـه بـه تفكر و تعقل پيرامون مسـائل و مشـكالت پيرامون زندگي
خـود رهنمـون سـاخت ،موضوعاتـي نظيـر حفاظـت از منابـع آب و خـاك ،حفظ محيط زيسـت و مبـارزه با
آلودگـي هـوا و ده هـا موضـوع ديگـر پيرامـون زندگـي آنـان بـه عنـوان چالشهاي اساسـي بـرای دانش
آمـوزان مطـرح شـود و آن وقـت اسـت كه شـاهد ارائه ايدههـاي نوآورانـه آنـان خواهيم بود.
وزارت آمـوزش و پـرورش بـا مجـوز سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران سـاليان متمادي
اسـت كـه در راسـتاي ايجاد زمينههـاي الزم براي رشـد و خالقيت دانش آمـوزان در قالب جشـنواره جوان
خوارزمـي در بخـش دانشآمـوزي برنامهريـزي الزم را بـه انجـام ميرسـاند كـه نيازمنـد حمايـت مادي و
معنـوي مسـئوالن ذيربـط بـراي نيـل به اهـداف بلند اين جشـنواره ميباشـد.
در پايـان وظيفـه دارم از مجموعـه زحمات اسـاتيد راهنما در مدارس ،مديران جشـنواره جـوان خوارزمي
در اسـتانها ،پژوهشسـراهاي دانـش آموزي ،دانشـگاه شـهيد رجايـي و مجموعه هاي گروه هـاي داوري
در سـطح اسـتاني و ملـي كـه در ايـن حركـت بزرگ سـهيم بـوده اند تشـكر و قدردانـي نمايـم .همچنين
مراتـب تقديـر و تشـكر ويـژه خـودم را بهخاطـر تالشهـاي گرانسـنگ سـازمان پژوهشهـاي علمـي و
صنعتـي ايـران در راهبـري ايـن جشـنواره وزين اعالم مـيدارم.
در پايـان وظيفـه خـود ميداند از توجه و حمايت تمامي مسـئوالن وزارت آمـوزش و پرورش و همچنين
همكاريهـاي ارزنـده سـازمان پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران ،بنيادملي نخبـگان ،دانشـگاه تربيت
دبيـر شـهيد رجايي و تالشهاي هيـأت محترم داوران ،گروههاي علمی داوران ،مديران اسـتاني جشـنواره،
ادارات كل آموزش و پرورش سراسـر كشـور و كميته علمي و اجرايي جشـنواره تشـكر و قدرداني نمايد.

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

حسن ساعي دهقان
رييس ستاد اجرايي_ بخشدانشآموزی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

طرح های برگزیده بخش

طرح های برگزیده
بخش دانش آموزی

آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه اول
رتبه :علوم زيستي و پزشكي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :تختخواب بيمارستاني با قابليت تعويض ملحفه بدون ايجاد مزاحمت براي بيمار
● طراح :سيد مهران بيدكي
		
● استان :يزد
● واحدآموزشي :دبيرستان غیرانتفاعی امام حسین علیه السالم ناحیه یک یزد
● واحد همکار :باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد
● استاد/دبیر راهنما :بهرام حیدری

چكيده:
سختی بسیار زیاد جابجائی بیماران داراي شرایط جسمی خاص و سطح بسیار پائین هوشیاري در بخشهاي
جراحی و مراقبتهاي ویژه در بیمارستانها و یا خانه هاي سالمندان ،باعث می شود تا مراقبتهاي بهداشتی
الزم مانند تعویض ملحفه در دفعاتی بسیار کم به انجام رسد و شرایط مناسبی براي رشد باکتریها ،ویروسها و
قارچها خصوصا در محلهاي ایجاد زخم بستر بر سطح پوست بیمار بوجود آورد.
تختخواب بیمارستانی موضوع اختراع حاضر ،با روشی نوین ،بیمار را بدون نیاز به استفاده از هیچگونه ادوات
باالبر جانبی خاص و بدون اعمال هیچگونه فشار غیر متعارف و بدون نیاز به لمس شدن بدن بیمار توسط
پرستاران ،از سطح تخت باالبرده و امکان تعویض ملحفه وي را بصورت خودکار و یا دستی در مدت زمانی
کوتاه بوجود می آورد .پس از پهن شدن ملحفه تمیز بر روي تخت ،بیمار مجدداً بر سطح بستر قرار میگیردکه
این فرایند با استفاده از دو سري حامل مکانیکی با طراحی خاص بوجود میآید .با فناوري ارائه شده در ساختار
تختخواب ،تعویض ملحفه تخت بیمار ،بدون اعمال هیچگونه فشار کششی و یا چرخشی به بیمار به انجام خواهد
رسید و همچنین به علت طراحی منحصر به فرد تشک تخت ،امکان ماساژ دادن مریض براي جلوگیري از
ایجاد زخم بستر بر پشت مریض وجود دارد .تهویه هواي پشت بیمار و همچنین ایجاد امکان شستشوي بیمار
بر تختخواب و امکان دسترسی یافتن کادر پرستاري به قسمتهاي پشت بیمار از جمله قابلیت هاي دیگر
تختخواب حاضر می باشد.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
علوم زيستي و پزشكي
● عنوان طرح :تراشه بردار مغناطيسي و مكشي چشم پزشكي
● طراحان :آال عزيزي و سبا عزيزي
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبیرستان غیرانتفاعی پردیس ناحیه  2سنندج

چكيده:
جسـم خارجـی چشـم از شـایعترین فوریتهـای چشـم پزشـکی اسـت .در اغلب مـوارد جسـم خارجی تا
عمـق بسـیار اندکـی در چشـم نفوذ و مشـکل بـه طور سـرپایی و بـا ایجاد بیحسـی موضعی قابـل برطرف
سـاختن اسـت .ایـن کار با اسـتفاده از سرسـوزن انسـولین انجـام میگیرد .این روش مسـتلزم دقـت و مهارت
کافـی پزشـک بـوده و با اسـترس زیاد بیمار و پزشـک همراه اسـت .اسـتفاده از وسـیلهای که بتوانـد با ایجاد
یـک اتصـال مناسـب شـیی را اندکـی جابهجا و در راسـتای همان مسـیری که در چشـم فرو رفتـه خارج کند
بسـیار کار سـاز و مفید اسـت .دسـتگاه "تراشـه بردار چشم پزشـکی" برای برآورده سـاختن این هدف طراحی
و سـاخته شـده اسـت .در این وسـیله برای ایجاد اتصال بین نازل جذب کننده و جسـم خارجی از یک میدان
مغناطیسـی نسـبت ًا قـوی بـرای تراشـههای دارای فلـز آهـن و از یـک موتور مکنـده ایجاد کننده خال در سـر
نازل برای سـایر اجسـام ریز اسـتفاده شـده اسـت .از آنجا که قدرت هر دو نیروی مغناطیسـی و مکش قابل
تنظیم اسـت لذا آسـیبی به چشـم نخواهد رسـید.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه :علوم زيستي و پزشكي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :كفي كفش حساس به ميزان فشار پا
● طراح :فاضله شمس آبادي
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان فرزانگان سبزوار
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي اسرار سبزوار
● استاد /دبير راهنما :زهرا ثنائي مقدم و مجيد مؤمني مقدم

چكيده:
توانایـی راه رفتـن صحیـح بـرای جلوگیـری از ایجـاد آسـیب بـه پـا ضـروری اسـت .در ایـن طـرح،
سیسـتمی بـرای کفـش طراحـی شـده کـه از پیشـرفت بیماریهای پـا جلوگیـری میکند .این سیسـتم
بـرای دو جنـس زن و مـرد در نظـر گرفتـه شـده که فـرد را از نحـوه قرارگیری بـد پـا ،آگاه میکند .این
سیسـتم بـر مبنـای نقـاط پـر فشـار کـف پـا سـاخته شـده اسـت و در مواقعی کـه فشـار وارد شـده به پا
بیشـتر از حـد عـادی اسـت ،عمـل میکننـد .ایـن طـرح علاوه بـر جلوگیـری از قرارگیـری ناصحیح پا
در افـراد سـالم ،در بیمـاران دیابتـی نیـز کـه نوروپاتـی دارنـد کاربـردی میباشـد .بـرای بیمـاران دیابتی
هشـدار دهنـده ویـژهای نیز طراحی شـده اسـت.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
مكانيك
● عنوان طرح :ماژيك فسفرس براي نابينايان
● طراحان :نويد زارع مودي و سيد سينا جعفري
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبیرستان استعداد های درخشان شهید هاشمی نژاد
ناحیه  4مشهد
● واحد همکار :پژوهش سرای دانش آموزی رویان  2ناحیه  4مشهد

چكيده:
یکـی از مهمتریـن راههـا بـرای بـاال بـردن بـازده یادگیـری و پیشگیـری از خسـتگی زودرس در
هنـگام مطالعـه ،مشـخص کـردن مطالـب و کلمـات کلیدی از سـایر کلمـات میباشـد بنابراین اسـتفاده
از ماژیکهـای مخصـوص در هنـگام مطالعـه یکـی از بهتریـن راههـا برای برجسـته کردن ایـن مطالب
میباشـد.
بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه نابینایـان کـه از حس المسـه خـود بـرای خوانـدن اسـتفاده می کننـد لذا
بـرای تمیـز دادن کلمـات کلیـدی از بقیـه کلمات امکان اسـتفاده از ایـن روش وجود نـدارد .در این طرح
برجسـتگیهایی بـر روی کاغـذ مخصـوص مطالعـه نابینایـان (بریـل) ایجـاد میشـود تـا فرد بـه راحتی
به توانـد مطالـب مهـم و کلیـدی را تشـخیص دهد .همچنیـن این برجسـتگی باید ظریـف و درعین حال
قابـل تشـخیص بـرای فرد باشـد و باعـث تغییـری در خط ایجـاد نکند.
ایـن دسـتگاه کوچـک شـامل یـک محفظـه و دو چـرخ دنـده و یـک نـوار برجسـته اسـت .باتوجه به
اینکـه بعـد از هـر کلمـه یک سـلول خالی اسـت می توان برای مشـخص کـردن کلمـات و جمالت مهم
اول و آخـر کلمـه یـا جملـه بـا این وسـیله برچسـب زد .به این گونـه که برچسـب از روی نوار کنده شـده
و بـر کاغذ مینشـیند.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه :مکانیک
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :كفي دستگاه توليد مداد بازيافتي از كاغذ زباله
● طراحان :علي موبدي و محمد حمزهخاني
● استان :شهر تهران
● واحد آموزشی :دبیرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی منطقه 11
● واحد همکار :پژوهشسرای دانشآموزی پویا منطقه 11
● دبيران راهنما :اشكان نيكپي و حامد زاهدمنش

چكيده:
نیـاز روز افـزون جوامـع مختلـف بـه نوشـت افزار  ،کاغـذ و  ...عاملی شـده اسـت تا درختان بسـیاری
را هـر سـاله بدیـن منظـور قطـع کننـد  .کاغذهایی کـه تا دیـروز پس از اسـتفاده به عنـوان زبالـه از آنها
نـام بـرده می شـد اگـر به تـوان از آن به عنـوان مـاده اولیـه برای سـاخت محصولـی کارآمد اسـتفاده کرد
نـه تنهـا باعـث بازیافت شـده بلکـه از جنبههای زیـادی ماننـد جنبههای اقتصـادی سـودمند خواهد بود.
به همیـن دلیـل این نیاز احسـاس شـد تا با سـاخت دسـتگاهی کوچـک ،خودکار ،سـریع و بـا توانایی باال
به تـوان کاغـذ هـای باطلـه تولیـدی در مـدارس  ،ادارات  ،دانشـگاه ها و  ...را بـه مـداد هایـی بـا کیفیت
بـاال بـرای مصرف تبدیـل کرد.
تمامـی ایـن مـوارد موجـب شـد تـا دسـتگاهی تحـت عنـوان دسـتگاه تبدیـل کاغـذ باطلـه بـه مداد
بازیافتـی طراحـی شـود .دسـتگاهی کـه طراحی شـده در سـه مرحلـه کاغـذ ورودی را با اسـتفاده از مواد
اولیه(چسـب چـوب  ،مغـز مـداد و ) ...و روشهـای طراحـی شـده در آن بـه مـداد تبدیـل میکنـد.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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44
44

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
مكانيك
● عنوان طرح :دستگاه توليد لباس يك بار مصرف بيمارستاني
● طراح :علي كردي
● استان :لرستان
واحد آموزشی :دبیرستان آموزش از راه دور شهرستان بروجرد
● واحد همكار :پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی جابربن حیان بروجرد
● استاد /دبير راهنما :دكتر نجمه بقايي يزدي

چكيده:
بـا ایـن دسـتگاه میتـوان لبـاس یـک بـار مصـرف بـرای اسـتفاده در بیمارسـتان در بخشهـای
رادیولـوژی و تصویربـرداری ( )MRIتولیـد کـرد .درحـال حاضـر ایـن لباسهـا بـا نخ دوخته می شـود و
علاوه بـر صـرف هزینـه بیشـتر زمـان بـر هم میباشـد.
در ایـن طـرح بـا اسـتفاده از المنت و در آن واحد نسـبت به بـرش و دوخت لبههای انـواع لباس مرتبط
بـا مراکـز بیمارسـتانی تولیـد میشـود .این طرح بسـیار سـاده و سـبب آسانسـازی خـط تولیـد میگردد
و همچنیـن افـراد کمتـوان جسـمی نیز می توانند مشـغول بهکار شـوند.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم
رتبه :مكاترونيك
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :طراحي دستگاه نيمه خودكار بافت زيلو
● طراح :سپيده احمديان محمودآباد
● استان :يزد
● واحدآموزشي :دبيرستان ميرمحمدي و شاهد
● واحدهمکار :پژوهشسرای دانشآموزی رشیقی میبد
● استاد /دبير راهنما :حميدرضا احمديان

چكيده:
صنعـت کهـن زیلـو کـه قدمتـی بیـش از هفت صد سـال و بـه نوعی معـرف اسـتان یزد میباشـد ،از
فنـاوری فاصلـه گرفتـه وحتـی نقشـههای بافـت آن نیـز بهدلیـل سـاختار پیچیده طراحی ،سـادهتر شـده
است.
امـروزه بـا روی کارآمـدن فرشهـای ماشـینی با جنس اکرولیک که مشـکالت تنفسـی ایجـاد کرده
و دالیـل ذکـر شـده بـرآن شـدیم تا بـا ارائه طرحـی نـو و در راسـتای احیای ایـن کهن صنعـت با حفظ
صنعـت دسـتی آن گامـی بـرای سـهولت و سـرعت تولیـد بـا نقشـههای متنوع تـر در مسـیر بهـره روی
برداریم.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی

46
46

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه دوم
مكاترونيك
● عنوان طرح :ميت بوكس برنامه پذير
● طراح :علي نخعي سر موری
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبیرستان دولتی پیامبر اعظم (ص) ناحیه  2کرمان
● واحد همكار:پژوهش سرای دانش آموزی خیام ناحیه  2کرمان
● استاد /دبير راهنما :محمدعلی خانقاهی و محمدامین رونقی

چكيده:
ميت شـبيه دسـتكش بزرگ و داراي ناحيه متمركز و قسـمت كف دسـت اسـت .سـوابق اسـتفاده از
"ميـت گرفتـن حرفـهاي" داللت بر آسـيب بـه عضالت انسـان دارد.
هميشـه فـردي ميـت را بـراي ورزشـكار ميگيـرد ولـي بـا سـاخت ايـن دسـتگاه "ميـت بوكـس
برنامه پذيـر" انسـان دخالتـي نـدارد و آسـيبهاي جسـماني و روانـي از بيـن مـيرود.
اين دستگاه قابل حمل است و ضربات مختلف را اندازهگيري ميكند.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه:
معماري و عمران

عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :طراحي و ساخت نمونه پنجره اضطراري ساختمان
● طراح :ابوالفضل حسينلو
● استان :زنجان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهای درخشان شهيد بهشتي  2ناحیه  2زنجان

چكيده:
باتوجـه بـه افزایـش جمعیـت شـاهد گسـترش ساخت و سـاز به ويـژه برجهـا و سـاختمان های بلنـد
هسـتیم .یکـی از خطراتـی کـه برجهـا را تهدید میکند آتشسـوزی اسـت .طبـق گزارش سـازمان های
جهانـی سـاالنه سـي صد و سـي نـه نفـر جـان خـود را در آتشسـوزیها از دسـت میدهنـد کـه بیشتر
آنهـا مربـوط بـه برجهـا و سـاختمان های بلند می باشـد که راه فـراری برای افـراد به دام افتـاده در آتش
وجود نداشـته است.
ایـن پنجـره بـه صـورت خـودکار یـا به صـورت دسـتی بـه یـک سـکو تبدیـل میشـود کـه افـراد
میتواننـد روی آن رفتـه و منتظـر رسـیدن عوامـل امـدادی باشـد و یـا از نردبانـی که در آن تعبیه شـده
میتواننـد بـه سـمت پاییـن سـاختمان حرکـت کننـد و جـان خـود را نجـات دهنـد .پنجـره اضطـراری
سـاختمان پنجـره ای هسـت کـه بـرای افـراد بـه دام افتـاده در آتش طراحی شـده اسـت امـا مختص به
مواقـع آتش سـوزی نیسـت و می تـوان در موقـع زلزلـه یـا هـر حادثه دیگـری که جـان انسـان را تهدید
میكنـد و راه فـرار آن مسـدود شـده اسـت اسـتفاده کـرد.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
برق و الكترونيك
● عنوان طرح :تبديل خودكار به فازمتر
● طراح :معصومه شيري
● استان :آذربايجان غربي
● واحدآموزشي :دبيرستان هيأت امنايي نسيبه ناحيه  2اروميه

چكيده:
ب ــدن هرانس ــانی ی ــک ولت ــاژ آس ــتانه تحم ــل دارد ک ــه ان ــدازه ای ــن ولت ــاژ در اف ــراد مختل ــف
متف ــاوت اس ــت .معم ــوال اگ ــر ای ــن ولت ــاژ کمت ــر از  120ول ــت باش ــد ،جریان ــی ک ــه از ب ــدن ف ــرد
عب ــور می کن ــد ،آس ــیب ج ــدی ب ــه ب ــدن نمی رس ــاند .اگ ــر ای ــن ولت ــاژ از 120ول ــت بیش ــتر باش ــد
باع ــث عب ــور جریان ــی از ب ــدن انس ــان خواه ــد ش ــد ک ــه مق ــدار ای ــن جری ــان بس ــتگی ب ــه مقاوم ــت
اهم ــی ب ــدن دارد و نبای ــد از 300میل ــی آمپ ــر بیش ــتر باش ــد .در ص ــورت افزای ــش جری ــان از ح ــد
مج ــاز ،ب ــرق گرفتگ ــی رخ خواه ــد داد .در فازمت ــر حاض ــر ،از جوه ــر خ ــودکار ب ــه عن ــوان مقاوم ــت
الکتریکـــی بـــرای کاهـــش جریـــان گذرنـــده از بـــدن اســـتفاده مـــی شـــود ،به طـــوری کـــه جوهـــر
خـــودکار بـــا محـــدود کـــردن جریـــان ،مانـــع بـــرق گرفتگـــی فـــرد میشـــود .از نـــکات برجســـته
طـــرح حاضـــر میتـــوان بـــه ســـادگی طـــرح و کاربـــردی بـــودن آن اشـــاره نمـــود.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه :كامپيوتر
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :نرم افزار كنترل كامل سيستم عامل ويندوز توسط اندرويد
● طراح :امير محمد كرماني و اميرمهدي جاويدپور
● استان :البرز
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهای درخشان سلطانی  1ناحیه یک کرج
● استاد  /دبير راهنما :علي ملكي

چكيده:
ايـن نـرم افـزار اندرويـدي قـادر خواهـد بود كنتـرل كاملـي بر روي سيسـتم عامـل وينـدوز از طريق
گوشـي تلفـن همـراه ايجـاد نمايـد ازجملـه كاربردهـاي آن ميتـوان بـه اين مـوارد اشـاره كـرد :تبديل
گوشـي بـه دسـته بازي ،اسـتفاده از گوشـي بـراي كنترل اسلايدها در (رسـم خـط و  )....كنترل سيسـتم
عامـل از راه دور ......
ازجملـه مزايـاي آن شـامل :کنتـرل کامـل مـوس و کیبـورد (تـاچ ،تایـپ و ،)...اسـتفاده از قابلیـت
ژیروسـکوپ گوشـی بـرای کنتـرل کلیدهـای جهت نمـا (تبدیل گوشـی به دسـته بـازی) ،اسـتفاده از هر
دو فنـاوری وای فـای و بلوتـوث و کنتـرل کامل اسلایدها در ارائه توسـط گوشـی (تغییر اسلاید ،رسـم
خـط و اشـکال ،اشـاره گر و)...

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
كامپيوتر

● عنوان طرح :پردازش غير متمركز
● طراحان :مهران افتخاري و محمد سينا كروندي
● استان :اصفهان
● واحدآموزشي :دبيرستان غيردولتي عدل ناحیه 3

چكيده:
در ايـن طـرح برنامه نويسـان بـدون نياز بـه دانش برنامه نويسـي مـوازي قادر بـه توليـد نرم افزارهايي
هسـتند كـه امـكان اجـرا به صورت مـوازي بر روي چنديـن ماشـين را دارد .كاربران نهايي نيـز مي توانند
نـرم افزارهـاي عـادي خـود را بـه نرم افزارهـاي با قابليـت اجراي مـوازي تبديل كـرده و به ايـن ترتيب
به تواننـد نـرم افزارهـاي داراي محاسـبات سـنگين را بـر روي ماشـينهاي بـا قـدرت پردازشـي كم اجرا
نمايند.
از جملـه مزايـاي طـرح شـامل :امـكان انتقـال بـار پردازشـي برنامههـاي از پيش نوشـته شـده بدون
در نظـر داشـتن قابليـت اجـرا تحـت شـبكه ،امـكان اسـتفاده از برنامه با هـر زبـان برنامهنويسـي ،انتقال
امـن و هوشـمند تمامي دسـتورها و فايلهـا ،اسـتفاده از برنامه بـدون محدوديتهـاي جغرافيايي ،راحتي
اسـتفاده بـراي برنامـه نويسـان و كاربـران عادي ،قابـل اجرا روي سيسـتم عامل هـاي مختلف.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم
رتبه :شیـمی
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :كيت شيميايي براي تشخيص عسل طبيعي از عسل صنعتي
● طراحان :سيد حسين صفوي و عباس ابراهيمي
● استان :آذربايجان شرقي
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتي شهدا  2منطقه صوفيان
● واحد همكار :پژوهشسراي رازي صوفيان
● استاد /دبير راهنما :محمد حاجي

چكيده:
ام ــروزه مهم تری ــن دغدغ ــه مص ــرف کنن ــدگان عس ــل ،اطمین ــان از کیفی ــت ای ــن م ــاده غذای ــی
می باش ــد .ب ــا توج ــه بهاینک ــه عس ــل ح ــاوی ترکیب ــات مختلف ــی اس ــت ،تعیی ــن کیفی ــت آن نی ــاز
ب ــه ی ــک آزمایش ــگاه دارد و ب ــا ص ــرف هزین ــه زی ــادی هم ــراه اس ــت .کی ــت حاض ــر ب ــر اس ــاس
ارزیابـــی دو آنزیـــم گلوکـــز اکســـیداز و دیاســـتاز و مـــاده هیدروکســـی متیـــل فورفـــورال در عســـل
طراح ــی ش ــده اس ــت .آنزیمه ــای گلوک ــز اکس ــیداز و دیاس ــتاز از طری ــق زنب ــور وارد عس ــل ش ــده
و عس ــل های صنعت ــی فاق ــد ای ــن آنزی ــم هس ــتند .هیدروکس ــی متی ــل فورفورالنی ــز تح ــت ح ــرارت
یـــا شـــرایط اســـیدی از فروکتـــوز حاصـــل میشـــود .عســـلهای تقلبـــی تهیـــه شـــده از طریـــق
هیدرولی ــز م ــواد قن ــدی ،ح ــاوی مقادی ــر فراوان ــی از ای ــن ترکی ــب هس ــتند .در عس ــل طبیع ــی نی ــز
ب ــر اث ــر ح ــرارت ی ــا نگه ــداری زی ــاد ،ای ــن ترکی ــب به تدری ــج در مقادی ــر ک ــم تش ــکیل می ش ــود.
در طـــرح حاضـــر کیـــت ســـاده و کـــم هزینـــهای بـــرای شناســـایی مـــواد فوق الذکـــر ارائـــه شـــده
اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــه آس ــانی ب ــرای تش ــخیص می ــزان کیفی ــت عس ــل م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
شیـمی
● عنوان طرح :دستگاه جديد تصفيه فاضالب بر اساس لخته سازي و
انجام هم زمان شناور سازي الكتريكي
● طراح :پوريا نعمت الهي
● استان :همدان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي
● واحد همکار :پژوهشسرای دانشآموزی دکتر ازکایی همدان
● استاد /دبير راهنما :داود نعمت الهي

چكيده:
دســـتگاه تصفیـــه فاضـــاب مبتنـــی بـــر اســـتفاده هم زمـــان از دو فراینـــد لختهســـازی و
شناورســـازی الکتروشـــیمی ارائـــه شـــده اســـت .در فراینـــد لخته ســـازی از الکتـــرود آهـــن و یـــا
آلومینیـــم به عنـــوان آنـــد بـــرای انجـــام فراینـــد انعقـــاد در تصفیـــه پســـاب اســـتفاده میشـــود.
بـــرای فراینـــد شناور ســـازی از دو صفحـــه مـــوازی بـــا فاصلـــه یـــک ســـانتیمتر از هـــم از جنـــس
ف ــوالد زنگ ن ــزن متخلخ ــل ک ــه در ت ــه ظ ــرف ق ــرار دارن ــد اس ــتفاده ش ــده اس ــت .ق ــرار گرفت ــن
الکترودهـــای شناورســـازی در تـــه ظـــرف و متخلخـــل بـــودن آنهـــا کارایـــی و کیفیـــت حبابهـــای
تولی ــد ش ــده را افزای ــش میده ــد .از مزای ــای عم ــده ای ــن دس ــتگاه میت ــوان ب ــه ع ــدم نی ــاز ب ــه
مـــواد شـــیمیایی منعقد کننـــده و شـــناو کننده در حیـــن انجـــام فراینـــد تصفیـــه فاضـــاب و کاهـــش
زمـــان الزم بـــرای تصفیـــه بـــه علـــت اســـتفاده همزمـــان از دو روش لختهســـازی و شناورســـازی
اش ــاره نم ــود.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم
رتبه :فيزيك
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :طراحي و ساخت ليوان كاهش سريع دماي نوشيدنيهاي داغ
● طراح :محمد مهدي اسماعيلي باغيني
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتی وحدت ناحیه یک کرمان
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزی این سینا ناحیه یک کرمان
● استاد /دبير راهنما :مهدي حسيني نوه

چكيده:
نوشـــيدن چـــاي و ديگـــر نوشـــيدنيهاي داغ ،عـــاوه براينكـــه باعـــث ســـوختن ناحيـــه دهـــان
و حلـــق ميشـــود ،خطـــر ابتـــا بـــه انـــواع ســـرطان هاي ناحيـــه حلـــق و معـــده را افزايـــش
ميدهـــد .خنـــك شـــدن خـــود بـــه خـــود نوشـــيدني مســـتلزم صبـــر و صـــرف زمـــان و يـــا خنـــك
كـــردن آن مســـتلزم صـــرف انـــرژي اســـت.
در اي ــن طـــرح ي ــك لي ــوان دو جـــداره ب ــا س ــاختار خاصـــي از م ــواد ،طراح ــي و ســـاخته شـــده
اس ــت ك ــه ق ــادر اس ــت ب ــدون ص ــرف هي ــچ ان ــرژي ،نوش ــيدني داخ ــل خ ــود را در م ــدت زم ــان
كوتاه تـــري نســـبت بـــه ليوان هـــاي معمولـــي خنـــك كـــرده و بـــه دمـــاي مطلـــوب نوشـــيدن
برس ــاند .از ط ــرف ديگ ــر س ــاختار اي ــن لي ــوان ب ــه گونــهاي طراح ــي ش ــده اس ــت ك ــه در دماه ــاي
پايينتـــر از  60درجـــه ســـانتيگراد كاهـــش دمـــا ديگـــر ســـريع نيســـت،بلكـــه بـــر عكـــس
نوشـــيدني در ايـــن ليـــوان بســـيار ديرتـــر از ليـــوان هـــاي معمولـــي خنـــك ميشـــود .نتايـــج و
دادههـــاي آزمايش هـــاي انجـــام شـــده صحـــت ايـــن موضـــوع را تاييـــد ميكنـــد.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
فیزیک
● عنوان طرح :دستگاه نمايشگر و شبيه ساز سه بعدي
● طراحان :اميرحسين جوكار و محمدرضا خدا بخش
● استان :تهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي 2منطقه 16
● واحد همکار  :پژوهش سرای دانش آموزی اندیشه منطقه 16

چكيده:
ابتـــدا لـــزوم اســـتفاده از تصاويـــر ســـهبعدي بيـــان گرديـــده و نظریـــه تشـــكيل ايـــن تصاويـــر
مـــورد بررســـي قـــرار گرفتـــه اســـت .ســـپس بـــا اســـتفاده از ابـــزار و وســـايل ســـاده و بهرهگيـــري
از مكانيـــزم چشـــم انســـان بـــراي ديـــدن تصاويـــر ســـه بعـــدي ،دســـتگاه ضبـــط و پخـــش فيلـــم
ســـه بعدي ،طراحـــي و ســـاخته شـــده اســـت .در مرحلـــه دوم نيـــز يـــك دســـتگاه شبيه ســـاز
حركتـــي  ،طراحـــي و ســـاخته شـــده اســـت.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه :رياضي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :محاسبه تناوب باقيماندههاي اعداد آر -فوبيني
● طراح :اميرعباس عسگري
● استان :تهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان عالمه حلي ( )1منطقه 11
● استاد /دبير راهنما :مجيد جهانگيري

چكيده:

F
دنبالـــه اعـــداد  -rفوبینـــی کـــه با  n,rنمایـــش داده می شـــود یکـــی از دنباله هـــای منشـــعب

از دنبال ــه اع ــداد فوبین ــی و وابس ــته ب ــه دو پارامت ــر nو  rاس ــت .ب ــه ازای ی ــک  rمش ــخص ،جمل ــه
nام دنبالـــه برابـــر اســـت بـــا تعـــداد راه هـــای رتبهبنـــدی اعضـــای یـــک مجموعـــۀ nعضـــوی بـــا
ام ــکان تس ــاوی رتب ــه می ــان اعض ــا و ب ــا ای ــن ش ــرط ک ــه  rعض ــو ابت ــدای مجموع ــه هم ــواره در
رتبه هـــای متمایـــزی باشـــند .اگـــر دنبالـــه باقیمانـــده جمـــات ،بـــه پیمانـــه یـــک عـــدد مشـــخص
بدس ــت آوری ــم ،ای ــن دنبال ــه تناوب ــی خواه ــد ب ــود ک ــه ط ــول تن ــاوب آن را دوره گ ــردش می نامی ــم.
در ای ــن ط ــرح دوره گ ــردش دنبال ــه باقیمانده ه ــای اع ــداد  r -فوبین ــی ب ــه پیمان ــه ه ــر ع ــدد
طبیع ــی محاس ــبه و اثب ــات ش ــده اس ــت .ب ــرای انج ــام فرآین ــد اثب ــات ،ابت ــدا قضیه ه ــای موردنظ ــر،
بـــه ازای ( r = 2یعنـــی اعـــداد   -2فوبینـــی) و ســـپس همیـــن قضایـــا بـــه ازای  r ‹ 2اثبـــات
ش ــده اس ــت .همچنی ــن ب ــه ازای ه ــر ع ــدد ب ــه عن ــوان پیمان ــه ،اندی ــس نخس ــتین جمل ــه ای ک ــه
تناوب هـــا از آن شـــروع می شـــوند نیـــز تعییـــن شـــده اســـت.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه دوم
كشاورزي و منابع طبيعي
● عنوان طرح :هميار كشاورز
● طراحان :حسين كريمي و پوريا كوراني
● استان :همدان
● واحدآموزشي :هنرستان شهيد مطهري نهاوند
● واحد همکار :پژوهش سرای دانش آموزی جابرابن حیان نهاوند

چكيده:
ای ــن دس ــتگاه ب ــا حج ــم ک ــم و وزن س ــبک ب ــا موت ــور  c125هن ــدا س ــاخته ش ــده ک ــه نی ــروی
موت ــور توس ــط چ ــرخ زنجیره ــای کوچ ــک ب ــه ب ــزرگ ،ق ــدرت آن را ب ــه ح ــد ب ــاال تبدی ــل نم ــوده
اس ــت.
دس ــتگاه چن ــد منظ ــوره ک ــه عملی ــات ش ــخم و جم ــع آوری عل ــف ه ــای ه ــرز باغ ــات انگ ــور و
غیـــره را همزمـــان انجـــام میدهـــد .همچنيـــن توســـط تیغههایـــی کـــه به صـــورت جناغـــی در
قس ــمت پش ــت الس ــتیک ب ــا ان ــدازه ه ــای اس ــتاندارد ردی ــف کاری ق ــرار گرفت ــه ،می ت ــوان روزان ــه
حـــدود دو هکتـــار کشـــتهای از قبیـــل چغنـــدر کاری ،ردیـــف کاری و زمیـــن را از علفهـــای
ه ــرز پ ــاک وخ ــاک را در کن ــار کش ــت جم ــع نم ــود.
بـــا مخـــزن کود پاشـــی کـــه روی فرمـــان قـــرار دارد میتـــوان هم زمـــان کـــود را بـــه انـــدازه
کاف ــی در الیه ه ــای خ ــاک ج ــا ده ــد ک ــه بدی ــن ترتی ــب عملی ــات کودپاش ــی و هواده ــی انج ــام
میگیـــرد ،همچنیـــن بـــا اســـتفاده از تریلـــر کـــه در عقـــب دســـتگاه قـــرار میگیـــرد و بـــرای
حمـــل بارهـــای اضافـــی ،جابجایـــی کـــود و ...و در موقـــع برداشـــت کشـــت بـــرای بارکشـــی از آن
اس ــتفاده ش ــود .س ــوخت دس ــتگاه بنزی ــن ب ــوده ،ت ــک س ــیلندر و مص ــرف س ــوخت در ح ــد قاب ــل
قب ــول اس ــت .تریل ــر دس ــتگاه ب ــا کم ــک فنره ــای لولــهای آن کام ــا ن ــرم ب ــوده و در جادهه ــای
خاک ــی ب ــه راحت ــی توانای ــی حرک ــتدارد و چ ــون مح ــور ه ــر چ ــرخ جداگان ــه عم ــل میکن ــد در
پیچهـــا دارای قابلیـــت بـــاال اســـت.
طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم
رتبه :كشاورزي و منابع طبيعي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :دستگاه برداشت و هرس گل و گياهان
● طراح :عليرضا معظمي
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبیرستان غیردولتی آموزش از راه دور آفرینش ناحیه یک سنندج

چكيده:
ایـن دسـتگاه بـرای برداشـت انـواع محصـوالت کشـاورزی قابـل اسـتفاده میباشـد ،به طوریکـه با
هدایـت تیغـه دسـتگاه بـه بنـد میـوه و یـا سـاقه آن را قطـع میکننـد .و پـس از جـدا کـردن از میوه یا
سـاقه ،محصـول را بـه سـمت جعبه هدایت کنـد و داخل جعبـه قرار میدهد .این دسـتگاه بـدون دخالت
دسـت محصـول را برداشـت می کند و عمل برداشـت را تا حد زیادی سـرعت میبخشـد .نحـوه عملکرد
دسـتگاه بـه این صـورت اسـت کـه دو تسـمه با پهنای نـه میلیمتـر و به طـول پنجاه سـانتیمتر که هر
دو بـه هـم نزدیـک شـدهاند و عمـل کنـدن و هدایـت سـاقه را بـر عهـده دارند و یـک تیغه بـرش روی
دسـتگاه تعبیـه شـده اسـت که عمل بـرش و جداسـازی محصول از سـاقه را انجـام میدهد .دسـتگاه از
سـه موتـور برقی جریـان مسـتقیم و برق باطـری اسـتفاده میکند.
نـوآوری دسـتگاه چیدن تـوت فرنگی و گل بدون دخالت دسـت ،عدمآلوده شـدن محصـول در هنگام
برداشـت ،تسـریع در عملیات برداشـت و نیمه خودکار کردن برداشـت محصول اسـت.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
كشاورزي و منابع طبيعي
● عنوان طرح :گرده افشاني درخت خرما
● طراح :رضا مهدي پور رابري
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبيرستان دولتی آیت اهلل خامنه ای شهرستان رابر
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزی امام صادق علیه السالم شهرستان رابر
● استاد /دبير راهنما :حميد اصغر زاده

چكيده:
گرده افشانی درخت خرما از قدیم تا کنون توسط نیروی انسان بهصورت دستی صورت میگیرد که این
کار هم تلفات جانی در پی دارد و هم هزینه و زمان زیادی صرف آن میشود.
دستگاه پنوماتیکی گرده افشانی نخل خرما بهصورت خودکار عمل گرده افشانی را بدون دخالت دست
انسان انجام میدهد.
دستگاه متناسب با درخت خرما ارتفاع میگیرد که این عمل با استفاده از وسایل جنبی و لولههای استیل
صورت میگیرد .کار گردهافشانی با تولید باد توسط موتور باد و دینام و پمپ باد ماشینی تولید و در تانک
ذخیره میشود و با شیلنگ به دستگاه پاشش کننده و مخزن گرده منتقل میشود و بعد با خارج شدن گرده
توسط باد از دستگاه بر روی گلآذین ماده گرده افشانی رخ میدهد .با نزدیک کردن دستگاه کنار درخت
خرما بوسیله دست یا تیلر و با کمک نیروی محرکه الکتریسیته وکمک حرکتی خاص و نیروی باد عمل گرده
افشانی صورت میگیرد.
نوآوری دستگاه استفاده از انرژی خورشیدی در شارژ باطری همراه دستگاه ،استفاده از وسایل موجود در
بازار برای ساخت دستگاه و روش پاشش گرده سبک و بهراحتی قابلیت نزدیک شدن به خرما را دارا است.
مزایاي دستگاه کاهش تلفات جانی ،صرفهجویی در وقت ،سرعت کار باال ،بهرهوری باال ازگرده نر ،قابلیت
حمل آسان در باغات و چرخش  360درجهای گرده پاش روی سطح تاج درخت تا ارتفاع بیست متر ،تأمین
نیروی محرکه دستگاه از انرژی خورشید و به کارگر ماهر نیاز نمیباشد.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم
رتبه:نانو تكنولوژي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :ساخت دستگاه چاپ مدارهاي انعطاف پذير
● طراحان :علي دقايقي و محمد مجلسي
● استان :خوزستان
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهای درخشان شهید ناصری و
دبیرستان شاهد باقر العلوم شهرستان بهبهان
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزی خوارزمی بهبهان
● استاد /دبير راهنما :استاد حجت اهلل معلميان

چكيده:
در ایـن طـرح ،روشـی نویـن بـرای تولیـد مدارهـای منعطف ارائه شـده اسـت .دسـتگاه چاپگری که
بـر پایـه میکـرو کنترلـر  Arduino Unoبا دقت باال ،طراحی و سـاخته شـده اسـت کـه توانایی چاپ دو
محلـول متفـاوت بـر روی بسـترهای کاغذی و پلیمری شـفاف و قابل انعطاف را دارا اسـت .در این روش
از محلـول اسـید اسـکوربیک و نیتـرات نقـره برای سـنتز نقره به صورت درجـا در مدار اسـتفاده میگردد.
ذرات نقـره بـرای ایجـاد رسـانایی در مدارهای الکترونیکی انعطاف پذیر اسـتفاده می شـود.
بـا اسـتفاده از مدارهـای انعطـاف پذیـر چـاپ شـده ،می تـوان سنسـور ها ،نمایشـگرها ،موبایلهـا،
تبلتهـا و دسـتگاههای الکترونیکـی بسـیاری را در ابعـاد بسـیار کوچکتـر و مهم تـر از آن بـا قابلیـت
انعطاف پذیـری بـاال تولیـد کـرد .مدارهایـی کـه می تواننـد بـا قـرار گیری بـر روی بسـتر هـای پلیمری
علاوه بـر رسـانایی فوق العـاده باال ،پایـداری و دوام قابل توجهی را دارا باشـند و عمر مفید دسـتگاه  های
الکترونیکـی را افزایش چشـمگیری ببخشـند.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
نانو تكنولوژي
● عنوان طرح :سنتز جوهر رسانا بر پايه نانو ذرات هسته پوسته مس و نقره
● طراحان :مينا حسيني سوره و سبا باقرزاده
● استان :آذربايجان غربي
● واحد همكار :پژوهش سراي حاج محمد طاليي سلماس
● استاد /دبير راهنما :عباس بهروز منانجوقي

چكيده:
نانـــو ذرات م ــس می توانـــد جایگزیـــن مناس ــب ب ــرای نان ــو ذرات نق ــره و ط ــا ب ــرای س ــاخت
جوهـــر رســـانا بـــه کار گرفتـــه شـــود .امـــا اکسید شـــدن مـــس مانـــع بزرگـــی بـــرای به کارگیـــری
آن می باشـــد .در ایـــن تحقیـــق نانـــو ذرات مـــس توســـط دســـتگاه انفجـــار الکتریکـــی ســـیم
به صـــورت کلوئیـــدی در داخـــل آب مقطـــر تولیـــد شـــده و به وســـیله پلـــی وینیـــل پیرولیـــدون
و پوشـــش نقـــره پایـــدار میگـــردد .ازدســـتگاه اســـپکتروفتومترو میکروســـکوپ الکترونـــی عبـــوری
بـــرای شناســـایی اســـتفاده شـــده اســـت .ســـپس محصـــول مـــورد نظـــر به وســـیله ســـانتریفوژ و
هیدوکس ــی اتی ــل س ــلولز ب ــرای تهی ــه جوه ــر رس ــانا اس ــتفاده گردی ــد .ای ــن جوه ــر ب ــرای چ ــاپ
در مـــدارات الکترونـــی بـــه کار مـــی رود.

طرح های برگزیده بخش
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  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه:علوم اجتماعي و روان شناسي
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :ابزار كمك آموزشي رياضي پايه
● پژوهشگران :فاطمه زارعان ترك آبادي و هانيه اله آبادي
● استان :كرمان
● واحدآموزشي :دبیرستان شبانه روزی نمونه پروین اعتصامی
شهرستان نرماشیر
● واحـد همكار :پژوهش سـراي دانش آموزی شـهدای هسـته ای
شهرسـتان نرماشیر
● استاد  /دبير راهنما :بابك سدري

چكيده:
هـدف ایـن طـرح ،سـاخت ابـزار سـاده و جـذاب بـرای آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـه کـودکان و
نوجوانـان کـم تـوان ذهنـی به منظور افزایش سـرعت یادگیـری و افزایش انگیـزه پیشـرفت ریاضی آنان
بـوده اسـت .دست سـازه شـامل یـک جعبـه مربـع شـکل بـا انـدازه هرضلـع  50سـانتیمتر و  100خانـه
مربـع شـکل یکسـان که توسـط چوب تقسـیم بنـدی گردیده اسـت .به جای اسـتفاده از نقطـه و خط ،از
توپ  هـای پینـگ پنـگ بـرای افزایش انگیزش دانش آموزان اسـتفاده شـده اسـت و بـرای اینکه توپها
بـه بیـرون انداختـه نشـوند یک درب کشـویی شیشـه ای بـرای آن تعبیه شـده اسـت .مفاهیـم ریاضی و
قضایایی چون شـمارش اعداد ،شـکلها 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 کبوتـری ،احتمـال ،محاسـبه مسـاحت با اسـتفاده از نقـاط شـبکهای و ...با ایـن ابزار قابـل آموزش
اسـت .اسـتفاده از ایـن ابـزار بـرای آمـوزش مفاهیـم ریاضـی بـه افـراد دارای نارسـایی هوشـی حاکی از
کاربـردی 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 قضایای متعـدد ریاضـی ،دارای قابلیت ایجـاد انگیزه و شـوق در دانش آموزان
کم تـوان ذهنی بـرای آموزش ریاضی اسـت.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
علوم اجتماعي و روان شناسي
● عنوان طرح :بررسي نظريه بسته بودن روابط اجتماعي
● پژوهشگران :سيامك اتفاق و رضا شكري
● استان :شهر تهران
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی  3منطقه ()1
● استاد /دبير راهنما :احمد بهراميان

چكيده:
هـدف از انجـام ایـن پژوهـش ،بررسـی وجـود یـا عـدم وجود یـک چرخـه بسـته در روابـط اجتماعی
جامعـه (آزمـون نظریـه شـش درجـه جدایـی) ،بررسـی چگونگـی ارتبـاط میـان خروجـی و ورودی های
دوسـتی افـراد بـا یکدیگر و مشـخص کـردن خصوصیات افـراد تاثیرگـذار در روابط اجتماعی با اسـتفاده
از یـک بررسـی میدانـی زمینه ایـی در دانـش آمـوزان و اسـتفاده از گـراف همیلتونـی بـرای نمایـش آن
بـوده اسـت .مبنـای بررسـی پاسـخگویی بـه سـه سـوال بـوده اسـت  -1 :رابطـه افـراد در جامعـه از چه
الگـو یـا الگو هایـی پیـروی می کنـد؟ -2چـه رابطـه ای بیـن میـزان ورودی و خروجـی روابـط دوسـتی
انسـان ها وجـود دارد؟ -3چـه افـرادی در جامعـه بیشـترین میـزان نفـوذ و اثر گـذاری را دارا هسـتند؟ از
دو پرسـش نامه بـرای جمـعآوری داده هـا اسـتفاده شـد .نتایج نشـان داد کـه روابط از یک الگـوی گراف
همیلتونـی همبنـد پیـروی می کنـد و نظریه شـش درجـه جدایی مورد تاییـد قرار گرفت .هـر چه خروجی
دوسـتی یـک فـرد بیشـتر باشـد ورودی آن هم بیشـتر اسـت .همچنیـن افراد کلیـدی در روابـط یا گراف
مشـخص شـدند و خـوش مشـرب و اجتماعـی ،قابـل اعتمـاد و بـا اخلاق بـودن سـه ویژگی ایـن افراد
بوده اسـت.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
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بخش دانش
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رتبه اول
رتبه:هنــر
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :پویا نمایی -الهه عشق
● طراح :مليكا قنبري
● استان :فارس
● واحدآموزشي :دبيرستان هنر انديشه ناحیه  1شیراز
● واحد همكار :پژوهش سراي جابربن حيان ناحیه  1شیراز

چكيده:
ايـن پویا نمایـی بـا هـدف باز آفريني انديشـه و جایگـه حقیقی والدیـن در تفکر فرزنـدان ،برانگيختگي
احسـاس محبـت و مهربانـي بـه والديـن در دنيـای امـروز اسـت .کـه بـه شـيوه دو بعـدي ،تحليلـي و با
اسـتفاده از نرمافـزار و طراحـي بـا دسـت تنظيم شـده اسـت .شـيوه طراحي به صـورت سـاده ،تجريدي و
نمايدين ميباشـد.
نرم افـزار  anime studioمـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت و تدوين و صداگـذاري در نرم افزار edius
تنظيـم شـده اسـت .در ايـن اثـر تالش شـده کـه در كوتاهتريـن زمان بيشـترين تاثيـر را بـر روح و جان
مخاطـب بگـذارد تا شـايد قدمـي كوچـك در راه ارج نهادن بـه مقام والدين باشـد.
داسـتان فرزنـدي را به نمايـش ميگـذارد كـه مـادر خـود را بـه سـراي سـالمندان هدايـت ميكند كه
در مسـير از نمادهايـي چـون كالغ ،نبـودن رنـگ و عناصـر ديگـر تركيبي ،شـباهت چرخ (نمـاد زندگي)
در ويلچـر و كالسـكه و  .....اسـتفاده شـده اسـت .نقطـه اوج داسـتان زمانـي اسـت كه در مسـير شـرايط
جـوي نامسـاعد ميشـود كـه فرزنـد چتر را بر سـر خـود بدون در نظـر گرفتن مـادر ميگيرد و با شـنيدن
صـداي خنـده كودكـي متوجـه عبور كالسـكهاي مي شـود كـه مادر چتـر را بـر روي فرزند خود قـرار داده
كـه باعـث تفكـر و تغيير بينـش در فرزند ميشـود.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه اول
هنــر
● عنوان طرح :بهكارگيري نقوش گليم در معماري
● طراح :محمد امين زيد آبادي نژاد
● استان :كرمان
● واحدآموزشي:دبيرستان استعدادهای درخشان آیت اهلل خامنه ای شهرستان سیرجان
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزی نواندیشان سیرجان
● استاد  /دبير راهنما :احمد زيدآبادي

چكيده:
امـروزه سـيماي بيرونـي شـهرها و آرايه داخلي اماكـن تحت تاثير فرهنـگ وارداتي چهرهاي غيـر ايراني و
غيـر بومـي بـه خود گرفتـه اسـت و كاربرد نشـانهها و نمادهـاي ايراني و سـنتي كمرنگتر ميشـود .با توجه
بـه اينكـه گليم شـيريكيپيچ سـيرجان يكي از دسـتبافتههاي بومي و هنرهاي سـنتي با غنايـي از نگارهاي
پرنقـش و رنـگ اسـت تلاش گرديد قابليت اسـتفاده از ايـن نقش مايههـا در تزئينات بيروني سـاختمانها و
تزئينـات داخلي خانهها بررسـي گردد.
نتيجـه كار طراحـي تابلويـي بـا عنوان دشـت بهشـت بـا اجراي نقش برجسـته و اسـتفاده از نقـوش گليم
شـيريكي پيـچ سـيرجان و تلفيـق 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 محيط ،اسـتفاده از اصـول معمـاري و طراحي گرافيكـي مورد
اسـتفاده قرار گرفت.
نوگرايي در صنعت ساختمان و طراحيهاي محيطي از ويژگيهاي اين طرح ميباشد.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه سوم
رتبه:هنــر
عنـوان
طـرح:

● عنوان طرح :عكاسي مشاغل سخت
● طراح :زهرا زرين كاله
● استان :فارس
● واحدآموزشي :دبيرستان غیر دولتی علوم پزشكي شیراز
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رازي ناحیه  2شیراز

چكيده:
احس ــاس پدران ــه ،ن ــگاه معص ــوم ،لب ــان خام ــوش ،چش ــمان کمس ــو و خط ــوط پیش ــانی بس ــیاری
از ســـالمندان و بازنشســـتگان حکایـــت از تجربههـــای بســـیار و عبـــور زمـــان و فـــراز و نشـــیبهای
زندگـــی بـــر جســـم و روح انســـانها دارد .نـــگاه جســـتجوگر ســـبب شـــده تـــا پژوهشـــگر در قـــاب
عکاس ــی مس ــتند اجتماع ــی ای ــن مفه ــوم را ب ــه تصوی ــر کش ــد.
ایـــن مجموعـــه تصاویـــر نشـــان می دهـــد کـــه هیـــچگاه فشـــارهای زندگـــی ســـبب نمیگـــردد
ت ــا امی ــد ب ــه آین ــده بهت ــر را از دس ــت بدهی ــم و البت ــه پیش ــرفت فن ــاوری و صنع ــت باع ــث تغیی ــر
مشـــاغل و الگوهـــای شـــغلی شـــده اســـت .بـــرای ثبـــت ایـــن تصاویـــر از کســـبه خیابـــان و بـــازار
اس ــتفاده ش ــده اس ــت.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
علوم ديني و قرآن پژوهي
● عنوان طرح :حكومت جهاني :مقايسه نظريههاي معاصر
غربي با انديشه مهدويت
● طراحان :یاس جابرانصاری ،آزاده نحوی و مریم حائریزاده
● استان :تهران
● واحدآموزشي :دبيرستان غير دولتي فضيلت منطقه1
● استاد /دبير راهنما :فاطمه غائي

چكيده:
در دوران جدیـد ،اندیشـمندان معاصـر دربـارة آینـده جهـان و ویژگیهای حکومت مسـلط بـر جهان،
نظریههـای گوناگونـی ارائـه کردهاند؛ هماننـد نظریة دهکدة جهانـی لوهان ،نظریة پایـان تاریخ فوکویاما،
نظریـة برترینهـای تافلـر ،نظریة برخورد تمدنهـای هانتینگتون و نظریـة فیزیک آینده کاکـو .پیامبران
الهـی نیـز از آینـده جهـان سـخن گفتهاند؛ در دین اسلام ،بـر پایة حکومـت جهانی مهدوی ،چشـم انداز
متفاوتـی از آینـده جامعه بشـری ترسـیم و توصیف شـده اسـت .پرسـش پایـه این پژوهش عبارت اسـت
از :نظریه هـای معاصـر غربـی بـا اندیشـه مهدویت چـه وجوه تفـاوت و تشـابهی دارند؟ در ایـن پژوهش
تلاش شـده اسـت .تـا برپایه روش هـای درون دینی ( نقلی) و تحلیل محتوا به پرسـش یاد شـده پاسـخ
داده شود.
دسـتاوردهای ایـن پژوهـش :نظریههـای معاصـر غربی با اندیشـه مهدویـت در توجه بـه غایتگرایی،
طـرح حکومـت واحـد جهانـی و نیازمنـدی بـه راهبر اتفـاق نظر دارنـد اما با وجـود این نقاط مشـترک در
محورهایـی تفـاوت جـدی دارنـد؛ ایـن تفاوتهـا عبـارت اسـت از :در آینده جهـان در اندیشـه مهدویت،
حکومـت الهـی ،قوانیـن الهـی ،رهبـر الهـی ،اراده الهی ،عقل همسـو بـا وحی مطرح اسـت امـا در آینده
جهـان در نظریههـای معاصـر غربی ،حکومت بشـری ،قوانین بشـری ،رهبـر غیرالهـی ،جبرگرایی و عقل
بشـری جریان دارد.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه اول
رتبه:زبان و ادبيات فارسي
عنـوان
طـرح:

● مجموعه شعر :نگاه
● سراینده :امير محمد خوبان ازغدي
● استان :خراسان رضوي
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی نژاد ناحیه  4مشهد
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزی رویان ناحیه  4مشهد

چكيده:
ایـــن مجموعـــه شـــامل شـــانزده شـــعر کالســـیک و هفـــده قطعـــه در قالـــب ســـپید اســـت.
مجموعـــه بـــا ترکیببنـــد زیبـــای مقتل نـــگار بـــا موضـــوع آیینـــی آغـــاز میشـــود و در ادامـــه
پانـــزده غـــزل بـــا مضامیـــن عاشـــقانه اجتماعـــی و آیینـــی میآیـــد کـــه در ایـــن میـــان تعـــداد
غزلهـــای عاشـــقانه بیشـــتر اســـت .تـــاش شـــاعر بـــر ســـخن گفتـــن به زبـــان مـــردم اســـت،
بنابرایـــن بـــا انتخـــاب واژههایـــی فخیـــم و در عیـــن حـــال جدیـــد ،همـــراه بـــا صمیمیتـــی بســـیار
ســـخن میگویـــد .تخیـــل قـــوی و تصویرپردازی هـــای شـــاعرانه در کنـــار انتخـــاب مناســـب
واژهه ــا تصاوی ــر بدیع ــی خل ــق ک ــرده اس ــت .در اش ــعار س ــپید نی ــز ضم ــن بی ــان احساس ــات درون ــی
و عواط ــف ش ــخصی ب ــه دغدغهه ــای اجتماع ــی نی ــز پرداخت ــه ش ــده اس ــت .جس ــارت در بی ــان از
ویژگیهـــای اصلـــی ایـــن مجموعـــه اســـت.
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
زبان و ادبيات فارسي
● مجموعه شعر :دارايي من امانتيهاي شماست
● سراینده :علي صادقي دنياني
● استان :فارس
● واحدآموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان دستغيب شهرستان جهرم
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي دکتر برنا جهرم
● استاد /دبير راهنما :سيدمحمد امين جعفري حسيني

چكيده:
مجموعـــهای از اشـــعار کـــه نیمـــی از آن در قالـــب غـــزل و مابقـــی در قالب هـــای رباعـــی،
ترکیببن ــد ،مس ــمط و ش ــعر س ــپید س ــروده ش ــده اس ــت( .ش ــاعر ب ــر زب ــان مس ــلط اس ــت و کمت ــر
ســـاختار زبـــان را دگرگـــون میســـازد ).اغلـــب پیامهـــا بـــا زبانـــی روان بیـــان شـــده .موضـــوع
بیشـــتر اشـــعار آیینـــی اســـت؛ امـــا در حـــوزة اجتماعـــی ،دفـــاع مقـــدس و اشـــعار عاشـــقانه نیـــز و
شـــاعر بـــا تســـلط بـــر مضامیـــن و زبـــان را نشـــان میدهـــد.
س ــراینده ب ــا تخی ــل ق ــوی و تصویرس ــازیهای مختل ــف پیرام ــون ی ــک موض ــوع ی ــا ش ــخصیت،
س ــعی نم ــوده اس ــت ت ــا حص ــار موضوع ــات ،او را در بی ــان ش ــاعرانه مح ــدود نس ــازد .تس ــلط ب ــر
زبـــان ،اســـتفاده از بیـــان حماســـی ،نـــگاه نقادانـــه در اشـــعار اجتماعـــی و تصویر ســـازی مناســـب از
شـــاخصههای ایـــن مجموعـــه اســـت.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش
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رتبه سوم
رتبه :زبان و ادبيات فارسي
عنـوان
طـرح:

● مجموعه داستان" :سلوك"
● نویسنده :عرفان پاپري ديانت
● استان :فارس
● واحدآموزشي :دبيرستان نمونه دولتی توحيد ناحیه  2شیراز
● واحد همكار :پژوهش سراي دانش آموزي رازي ناحیه  2شیراز
● استاد /دبير راهنما :محمدحسين توفيق زاده

چكيده:
ای ــن اث ــر مجموع ــه دوازده داس ــتان کوت ــاه و ن ــه فیلم نام ــه اس ــت .ک ــه ب ــا تس ــلط کام ــل ب ــر
عناصـــر داســـتان و بـــا زبانـــی پختـــه ،گونـــة نمادیـــن در آن بـــرای روایـــت داســـتانها انتخـــاب
شـــده اســـت .تنـــوع در روایـــت غیرخطـــی بعضـــی از داســـتانها آشـــنایی نویســـنده را بـــا ســـبک
مـــدرن نشـــان میدهـــد .انتخـــاب برشهـــای مناســـب ،توصیفهـــا و تصویرســـازیهای جـــذاب،
تنـــوع در زاویـــه دیـــد در اغلـــب داســـتانها از دیگـــر ویژگیهـــای ایـــن اثـــر اســـت.
روایـــت مراحـــل مختلـــف زندگـــی انســـان ،تـــاش بـــرای نگـــه داشـــتن هنـــر ،اســـتفاده از
درون مایههـــای اســـاطیری ،بیـــان مفهـــوم زیبایـــی بـــر اســـاس برخـــی باورهـــای ایـــران باســـتان
و بازســـازی داســـتانهای تاریخـــی از شـــاخصههای داســـتانهای ایـــن مجموعـــه اســـت .در
بخ ــش فیلمنام ــه نی ــز جس ــتجو و س ــفر ب ــرای رس ــیدن ب ــه کم ــال ،هم ــراه ب ــا عنص ــر ف ــداکاری
درون مایـــة اصلـــی فیلمنامههـــا را تشـــکیل داده اســـت.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

رتبه سوم
زبان و ادبيات فارسي
● مجموعه داستان :داستانهایی با مضمون اجتماعي
● نویسنده :فريد اميري
● استان :كردستان
● واحدآموزشي :دبيرستان شاهد شهيد قصري ناحيه يك سنندج
● استاد راهنما :محمدرضا كلهري

چكيده:
در قالـــب داســـتان هاي كوتـــاه ،مضاميـــن اجتماعـــي روز بـــا نگاهـــي تـــازه در مجموعـــه
"اينجـــا كجـــاش چكمـــه اســـت آقـــاي برشـــت؟" مـــورد مداقـــه قـــرار گرفـــت .ايـــن داســـتان ها
ب ــر اس ــاس س ــبك جدی ــد (روش ه ــاي جري ــان س ــيال ذه ــن ،حدي ــث نف ــس ،تك گوي ــي درون ــي
و بيرونـــي) انســـجام يافتـــه و بـــا نگارشـــي پيراســـته بـــه رشـــته تحريـــر درآمـــده اســـت .عناصـــر
داســـتاني در ايـــن مجموعـــه ،همچـــون زاويـــه ديـــد ،شـــخصيت پردازي و پيرنـــگ بـــه صـــورت
منســـجم ســـاخته و پرداختـــه شـــده اســـت .بعضـــي از ارجاع هـــاي ايـــن مجموعـــه ،بـــه ديگـــر
نويس ــندگان معاص ــر جه ــان ،همچ ــون برتول ــت برش ــت ،لوي ــي فردين ــان س ــلين و  ...نش ــان دهنده
ســـير مطالعاتـــي نويس ــنده و گس ــتره وس ــيع نـــگاه اوس ــت.

طرح های برگزیده بخش
آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش
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رتبه سوم
رتبه :ادبيات
عنـوان
طـرح:

● مجموعه شعر :آتش درون ""Me:Inner Fire
● سراینده :انسيه معيني پور
● استان :خراسان جنوبي
● واحدآموزشي :دبيرستان نمونه دولتي پنجم ارديبهشت شهرستان طبس
● استاد /دبير راهنما :حسين جهان تيغ

چكيده:
ایـــن مجموعـــه اشـــعار کـــه بـــه زبـــان انگلیســـی ســـروده شـــده اســـت از نظـــر مفاهیـــم و
آرایههـــای ادبـــی اثـــری غنـــی و قابـــل توجـــه اســـت.
از نظـــر قالـــب و ســـبک در اشـــعار ،همخوانـــی محتـــوا بـــا فرمهـــای انتخـــاب شـــده بســـیار
متناســـب و از ویژگیهـــای قابل تحســـین ایـــن مجموعـــه اســـت.

طرح های برگزیده بخش بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی
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طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه:
عنـوان
طـرح:

هجدهمین جشنواره جوان خوارزمي

طرح های برگزیده بخش

ارکان علمی و اجرایی
بخـش دانش آمـوزی

آموزیآموزی
  بخش دانش
بخش دانش

طـرح هـای برگـزیده
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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گزارش ستاد اجرایی

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

به نام خدا

بخش دانش آموزی

74

در دنيـــاي معاصـــر كـــه توليـــد دانـــش و كاربـــردي كـــردن علـــوم ،راهـــي بـــرای توســـعه و
پيش ــرفت كشورهاس ــت و تربي ــت نيروه ــاي انس ــاني خ ــاق و ن ــوآور از كارآمدتري ــن و اصلي تري ــن
روشهـــاي ســـرمايهگذاري در ايـــن حيطـــه اســـت بخـــش دانشآمـــوزي جشـــنواره جـــوان
خوارزم ــي ،فرص ــت مغتنم ــي اس ــت ت ــا ب ــا كم ــك موث ــر وزارت آم ــوزش و پ ــرورش و س ــازمانهاي
مرتبـــط ،فرهنـــگ جســـتجوگري و نوگرايـــي را در بيـــن دانشآمـــوزان تقويـــت نمـــود و زمينه هـــاي
تش ــويق و پ ــرورش اس ــتعدادهاي برت ــر را فراه ــم س ــاخت.
همـــه ســـاله بـــا مجـــوز وزارت علـــوم تحقيقـــات و فنـــاوري -ســـازمان پژوهشهـــاي علمـــي
و صنعتـــي ايـــران ،ســـتاد اجرايـــي بخـــش دانشآمـــوزي جشـــنواره در وزارت آمـــوزش و پـــرورش
تشـــكيل و فعـــال ميشـــود كـــه امـــور اجرايـــي مربـــوط بـــه برنامهريـــزي ،فراخـــوان ،ثبتنـــام،
پذيـــرش ،تشـــكيل و ســـاماندهي كميتههـــاي اجرايـــي و ارزيابـــي طرحهـــاي دانشآمـــوزي در
ســـطح اســـتانها ،نظـــارت بـــر صحـــت و ســـامت فرآيندهـــا و ارزيابيهـــا در ســـطوح مختلـــف
از دبيرســـتان تـــا منطقـــه و اســـتان ،امـــور اجرايـــي تشـــكيل جلســـات انتخـــاب طرحهـــاي برتـــر
اســـتانها تـــا پيشـــنهاد و دفـــاع از آنهـــا در هيـــات داوران جشـــنواره را تحـــت نظـــر رئيـــس ســـتاد
اجرايـــي بخـــش دانشآمـــوزي بـــه عهـــده دارد.
بخـــش دانش آمـــوزی جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی ،ويـــژه دانش آمـــوزان دوره دوم متوســـطه
ش ــاخه های نظ ــری و هنرجوی ــان ش ــاخه فن ــی و حرف ــه ای و کاردان ــش اس ــت ك ــه فراخ ــوان آن در
ماههـــاي پايانـــي هـــر ســـال اعـــام ميگـــردد و مراحـــل مختلـــف ثبـــت نـــام و ارزيابـــي طرحهـــا
در آن تحـــت نظـــارت ســـتاد اجرايـــي در پژوهش ســـراهاي دانش آمـــوزي ،ادارات آمـــوزش و
پ ــرورش شهرس ــتان/منطقه ،ادارات كل آم ــوزش و پ ــرورش اس ــتان ها در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش
ســـاماندهي ميشـــود .پـــس از ســـه ســـطح داوري غيرحضـــوري ،داوري بـــا حضـــور داوران اســـتاني
و داوري بـــا حضـــور طراحـــان ،طرحهـــاي برتـــر اســـتان ها بـــه هيـــات داوران جشـــنواره جـــوان در
ســـازمان پژوهش هـــاي علمـــي و صنعتـــي ايـــران پيشـــنهاد ميشـــوند كـــه پـــس از داوري نهايـــي
برگزيـــدگان هـــر دوره اعـــام ميشـــوند.
در هجدهميـــن جشـــنواره جـــوان خوارزمـــي در ســـال  1395تعـــداد  7،420طـــرح از طـــرف
دانش آمـــوزان و هنرجويـــان دوره دوم متوســـطه بـــه دبيرخانه هـــای اســـتانی ارائـــه گرديـــد كـــه
پـــس از ارزيابيهـــاي متعـــدد 894 ،طـــرح ،بـــه عنـــوان طرح هـــای منتخـــب اســـتانی انتخـــاب
شـــدند.
طرح هـــای مذکـــور بـــا دفـــاع حضـــوري داوران اســـتاني و طراحـــان ،در گروه هـــای علمـــي
بـــرق و الکترونيـــک ،کامپيوتـــر ،مكاترونيـــك ،مکانيـــک ،فيزيـــک و نجـــوم ،شـــيمی ،رياضـــی،
ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

گزارش ستاد اجرایی

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

معمـــاري و عمـــران ،علـــوم زيســـتی و پزشـــکی ،کشـــاورزی و منابـــع طبيعـــی ،زبـــان و ادبيـــات
فارس ــی ،عل ــوم اجتماع ــی و روان شناس ــی ،عل ــوم دین ــی و ق ــرآن پژوه ــی ،هن ــر ،نانوتكنول ــوژي و
س ــاير زمينه ه ــای علم ــی ،م ــورد بررس ــی و ارزياب ــی مج ــدد ق ــرار گرفت ــه و تع ــداد  62ط ــرح ب ــه
مرحلـــه داوری نهايـــي جشـــنواره راه يافتنـــد.
در هي ــات داوران جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــي س ــي و س ــه ط ــرح ب ــه عن ــوان برگزي ــده موف ــق
بـــه کســـب رتبـــه در زمينـــه علمـــي خـــود گرديدنـــد .از ايـــن تعـــداد ،چهـــار طـــرح در رتبـــه اول،
هفـــت طـــرح در رتبـــه دوم و بیســـت و دو طـــرح در رتبـــه ســـوم جـــاي گرفتنـــد.
تع ــداد س ــی و س ــه ط ــرح برگزي ــده مرب ــوط ب ــه پان ــزده اس ــتان از اس ــتان هاي كش ــور م ــي باش ــد
ك ــه ش ــهر ته ــران و كرم ــان ه ــر ك ــدام ب ــا پن ــج ط ــرح در ص ــدر ج ــدول ق ــرار گرفتن ــد .ف ــارس ب ــا
چه ــار ط ــرح در رتب ــه دوم و خراس ــان رض ــوي و كردس ــتان ه ــر ك ــدام ب ــا س ــه ط ــرح در جاي ــگاه
س ــوم ج ــاي گرفتن ــد .همچني ــن اس ــتان هاي آذربايج ــان غرب ــي ،هم ــدان و ي ــزد ه ــر ك ــدام ب ــا دو
طـــرح و اســـتان هاي آذربايجـــان شـــرقي ،اصفهـــان ،البـــرز ،خراســـان جنوبـــي ،خوزســـتان ،زنجـــان
و لرس ــتان ه ــر ك ــدام ي ــك ط ــرح برگزي ــده را ب ــه خ ــود اختص ــاص دادن ــد.
ستاد اجرایی بخش دانش آموزی
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جدولهای آماري

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

● جدول شماره( :)1تعداد كل طرح های بخش دانش آموزی به تفكيك سال
سال

تعداد

1394

7378

1395

7420

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

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

روش اجرا

انفرادی

4

4

12

20

60/61

گروهی

0

3

10

13

39/39

جمع

4

7

22

33

100

● جدول شماره ( :)3تعداد برگزيدگان به تفکيک رتبه و جنسيت
رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

دختر

1

1

13

15

31/91

پسر

3

9

20

32

68/09

جمع

4

10

32

47

100

جنسیت

بخش دانش آموزی

76

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

جدولهای آماري

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

● جدول شماره ( :)4تعداد طرح های پیشنهادی استان ها به تفکيک گروه های علمی
گروه علمي

سال

برق والکترونيک

کامپيوتر

مکانيک

فيزيک و نجوم

شيمی

معماري وعمران

رياضی

علوم زيستی و پزشکی

كشاورزي و منابع طبيعي

زبان و ادبيات فارسی

علوم اجتماعی و روان شناسی

علوم دینی و قرآن پژوهی

هنر

نانوتكنولوژي

مكاترونيك

سايرزمينه هاي علمي

جمع

1394

80

40

117

40

40

13

43

107

44

190

74

25

123

46

34

20

1036

1395

69

29

91

32

43

26

34

90

50

143

52

24

124

44

17

26

894

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

گروه علمي

سال

برق والکترونيک

کامپيوتر

مکانيک

فيزيک و نجوم

شيمی

معماري و عمران

رياضی

علوم زيستی و پزشکی

کشاورزی و منابع طبيعی

زبان وادبيات فارسی

علوم اجتماعی و روان شناسي

علوم دینی و قرآن پژوهی

هنر

نانوتكنولوژي

مكاترونيك

جمع

1394

1

2

-

2

2

-

2

1

4

8

4

2

1

2

1

32

1395

1

2

3

2

2

1

1

3

3

5

2

1

3

2

2

33
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اعضاي ستاد ،كميته علمي ،اجرايي
هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

اعضاي ستاد

● دكتر حسين شجاعي (رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان)
● حسن ساعی دهقان (رییس ستاد اجرایی)
● دكتر حميدرضا عظمتي (مسئول گروههای علمی)
● دکتر سعید علیایی (دبیر اجرايي كميته داوري)
● عباسعلي مظفري (معاون دانشپژوهان جوان)
● دكتر سيدمحسن حسيني مقدم (مديركل آموزشهاي فني و حرفهاي)
● مهندس قربانعلي افشاني (مديركل متوسطه نظري )
● مهندس سيد مصطفي آذر كيش (مدير كل اموزشهاي كاردانش)

اعضاي ستاد علمي و اجرايي

● نعمت اله کاظمی فرامرزی (مدیر کمیته علمی و اجرایی بخش دانش آموزی جشنواره)

بخش دانش آموزی
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● عباس مرادي

● محسن كشاني

● اشرف سادات صیادمیری

● سيدصفر مظلومي

● نيلوفر ناصري

● بهزاد صولتيان

● سيدمحمود عقيليان

● فرهاد جليلي تل چگاه

● مهدی شمس

● سيداميرحسين علي نتاج ساداتي

● ناصر جعفري

● مريم زراعتكار

● عنايت ساالريان

● محمدمهدي كاظمي

● رضا گلشن مهرجردي

● محمدتقي رحيمي

● ماندانا نوروزي

● عباس خسروي

● مريم يزداني

● شهربانو نظريان

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

همکاران

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

همكاران

● ملكه ربيع پور

● بهنام معینی

● علي رضا رئيس دانايي

● علي زالي

● الهام سادات جعفري طبا

● حبيب نوري

● محمدتقي بابامرادي

● نرگس هاشم زاده

● بهرام مددي

● حسين قاضي

● غالم حسن حميدي

● رضا وهاب آهاري

● حميد نظري

● مهدي زينلي

● علي اصغر سير

● اميرحسين اسدي

● سيدرضا موسوي مقدم

● فروغ ساالريه

● حامد ولي خاني

● فريبا ايجوي

● فاطمه يزداني

● انسيه باغباني

● فاطمه تقوايي كارمزدي

● نادر بختياري

● منيراعظم ميثاقي نژاد

● شبنم فقیه نجفی

● حميدرضا سلطان زاده

● مرضيه عبدالملكي

● سودابه ملکی

● آرزو واعظ نائيني

● فاطمه نیکخو

● محمد مشتاقي

● طاهره كيا

● پگاه سوفالگر

● ابراهيم مزرعه شاهي

● نيره فيروزي

● محمد محمدعلي كاظمي

● سیروس مرادپور

● غالم رضا فعله گري
● غال م رضا كارگريان
● سید علی اکبر قريشي
● هيوا رخشان
● اسماعيل كاظمي نيا

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی

● مهين بانو حفظي صالحي
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رؤسا و اعضای گروه های علمي

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

● مسئول گروه های علمی :دکتر حمیدرضا عظمتی
برق و الکترونيک

● مسئول گروه :دکتر محمد شمس اسفندآبادی
● دكتر علي اكبر مطيع بيرجندي
● دکتر رضا قندهاری

● دکتر وهاب نكوكار
● مهندس فرزاد فالحی
کامپيوتر

● مسئول گروه  :دکتر حمید رضا شقایق

● دكتر معصومه صفخانی

● دکتر نگین دانش پور

● مهندس علی هوشیاری

● دکتر سعید فرضی

● دكتر میرزا مؤمن
مكانيك

● مسئول گروه  :دکتر علي پور کمالی انارکی
● دكتر علی رحمانی هنزکی
● دكتر میر اعلم مهدی چهل خانه
● دكتر نصراله بني مصطفي عرب
● دکتر محمد حسين پور گللو
● مهندس علی فرهادی

● دكتر غالمحسین پایگانه
● دكتر فرامرز آشناي قاسمي
● دکتر جاماسب پیرکندی
● دکتر علی میرمحمدی
● دکتر حسن جعفری

● دكتر کریم مقصودی مهربان
فیزیک و نجوم

● مسئول گروه  :دکتر جاوید ضمیر انوری
● دکتر محمدحسین نیکونژاد
● دكتر فاطمه احمدی

● مهندس محمد حسین لطف زمان
● دكتر رویا مجیدی

● دکتر رضا رشیدی
شیمی

● مسئول گروه  :دکتر رسول عبداله میرزایی

بخش دانش آموزی
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● دكتر جواد بهشتيان

● دکتر بهنام معینی

● دکتر اعظم انارکی

● علی یوسفی

● دكتر معصومه قلخانی
ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رؤسا و اعضای گروه های علمي
هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

ریاضی

● مسئول گروه  :دکتر حمید مسگرانی

● دكتر علي زعيم باشي

● دكتر حميدرضا ميمني

● دكتر محمد جواد اسالم پور

● دكتر احمد رضا فروغ
● دكتر مهدي نجفي خواه

علوم زیستی و پزشکی

● مسئول گروه  :دکتر عليرضا ذاكري
● دكتر امير حسين براتي

● دكتر فائزه فاضلي
● دكتر اسحاق شايگان

● دكتر جالل ولي اللهي

● دكتر محمد ساکی زاده

● دكتر ليال پور مسعودي

هنر

● مسئول گروه  :دکتر جمال الدین مهدی نژاد
● دكترمحسن حسن پور

● دكتر حسام الدین سراج

● دكتر بهرام خاني

● دكتر هادی عارفی

● دكتر عبدالحميد قنبران
علوم اجتماعي وروان شناسي

● مسئول گروه  :دکتر صادق نصري
● دكتر محمدرضا امام جمعه
● دكتر غالمعلي احمدي
● دكتر محمدكاظمي پوران
● دكتر نجف طهماسبي پور
● دكتر عبدالحسین كرم پور

● عباس قندي
● نصرالدين امين ورزلي
● مجيد ابراهيم دماوندي
● رضوان روح بخش
● الماس ساسانيان

● دكتر فاطمه خالوندي
ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
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● دكتر سعيد جعفرپور

● نعمت اله كاظمي فرامرزي
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رؤسا و اعضای گروه های علمي

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

علوم ديني و قرآن پژوهي

● مسئول گروه  :دکتر عبداله صلواتي

● دكتر عین اله خادمی

● دكتر حسين صفره

● دكتر رضا ماحوزی

● دكتر علي اكبر شايسته نژاد

● غالمرضا فعله گری

● دكتر زهرا كاشاني ها

زبان و ادبيات فارسي

● مسئول گروه  :دكتر ساغر سلماني نژاد
● دكتر مجتبي بشردوست
● دكتر هیوا حسن پور
● دكترعليرضا حاجيان نژاد
● دكترعلي اكبر افراسياب پور

● دكتر علی شفایی
● دكتر يداله بهمني
● رضا کالته
● حمیده حجازی
معماري و عمران

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

● دكتر موسي محمودي صاحبي

● دكتر عباس ماليان

● دكتر عبدالحمید قنبران

● دكتراسماعیل ضرغامی
كشاورزي و منابع طبيعي

● مسئول گروه :دكتر محمد غفراني
● دكتر ابوالفضل سلطاني
● دكتر جهانگير پرهمت
● دكتر سید احمد میرشکرایی
● دكتر محمد علی سحری
بخش دانش آموزی
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● دكتر محمد حسين كيان مهر

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

● دكتر حسين فرازمند
● دكتر كيانوش خسروي داراني
● دكتر ابراهيم شريفي عاشورآبادي
● دكتر سید محمد مهدی مرتضویان
● دكتر جالل ولی الهی

رؤسا و اعضای گروه های علمي
هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

مكاترونيك

● مسئول گروه  :دكتر رضا ابراهيم پور
● دكتر نصور باقري
● دكتر سيد موسي آيتي
● دكتر محمد رضا ارباب تفتی
ساير گروه هاي علمي

● مسئول گروه :دكتر حسين رنگ آور
● دكتر رضا نجاتي
● دكتر ابوالفضل سلطاني
● محمدرضا كريمي
● دكتر علي رحماني هنزكي
● عباس بنیان
● محمود احمدی شریف
● دكتر حسن روحوند
● مهندس غالم رضا کارگریان مروستی

بخش دانش آموزی
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مديران ستاد اجرايي
ادارات كل آموزش و پرورش استانها

هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
_ بخش دانشآموزی

استان

ردیف

بخش دانش آموزی
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دبير جشنواره

مدير كميته اجرايي

مسئول هيأت داوران

1

آذربايجان شرقي

ناصر ممي پور

فريده حقاني

انشااهلل قاسملو

2

آذربايجان غربي

هادي هادي نيا

ندا اسماعیلی

لیال مقتدر

3

اردبيل

نادر شهسواري

مهدي خليلي

افشار نجف زاده

4

اصفهان

محمدكاظم عليخاني

خديجه بالباديون

محسن شكراني

5

البرز

عيسي زبيدي

صالحه تقوايي

صالحه تقوايي

6

ايالم

عبدالعباس شيرخاني

-

-

7

بو شهر

كاوه اميري

-

-

8

تهران

علي قرباني

معصومه جهانوند و نسرین ذوالقدر

حميد قره گوزلو

9

چهارمحال و بختياري

سيدفرود حجازي

کمال استاد هادی

-

10

خراسان جنوبي

محمد آزادي مود

محمد علی محمدی

محمد راستگو

11

خراسان رضوي

عليرضا ذهبي

سيد محمدباقر حسيني بنهنگي

فرامرز نودهی

12

خراسان شمالي

محسن صانعی

ابراهيم رحماني

هادي قادري

13

خوزستان

قاسم رضايي

جمال حيدري

14

زنجان

جعفر زنجاني

روح اهلل لطفي

حجت رستمي

15

سمنا ن

اکرم رجب بیگی

زهرا سرباز دلير

فاطمه شفا بخش

16

فارس

ذوالفقار شهرياري

شمشاد كاظمي

گوهر ديلمي راد

17

قزوين

ثابت رستمي

فاطمه احمدي

توفيق محمدحسيني

18

قزوين

ثابت رستمي

فاطمه احمدي

توفيق محمدحسيني

19

قم

حسین کرمی

علي رضا شيري

سيدرضا باقريان

20

كردستان

اکبر منجمی كردستاني

فروزان قصيري دربند

حبيب اله مرادي

21

كرمان

حمزه اسفنديار پور

محمد محسنی

مشیت اله سعیدی

22

كرمانشاه

علی مرادی

شفيع اميني مقدم

-

23

كهگيلويه و بويراحمد

محمدتقی اسدپور جهان آباد

مسلم ملك زاده

مجيد گرامي

24

گلستا ن

سيد قاسم حسيني

علی عسكر مقصودلو محلي

قربان رايجي

25

گيالن

غالمرضا نوروزپور

فاطمه گيالني نيا

26

لرستان

مهدی جهانیان

عبداله

27

مازندران

عبداهلل آزادي

علي اسدي کفشگری

28

محمد ربطي
ولي قرباني

مركزي

ابوالفضل مشهدي

عباس اميني

علي بوالحسني

29

هرمزگان

بي بي نسيم حسيني

تهمينه مرادي

فاطمه جهانداري

30

همدان

رضا هاشمی

ابوذر مهرابي توانا

علي محمد نصراللهي

31

يزد

مهدی مستقل چی

سيده فلور آقايي

بهرام حيدري

32

مدارس خارج از كشور

اطهر مقيمي اردكاني

آقاي كشتكار

-

ارکان علمی و اجرایی
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

