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رسول اكرم صلى  اهلل  علیه  و  آله و سلم:

َطَلُب الِْعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكّل ُمْسِلٍم َأَل َو ِإّن اهلّل ُيِحّب بَُغاَة الِْعْلمِ  ؛
طلب علم بر هر مسلمانى واجب است، همانا خدا جويندگان علم را

 دوست دارد..)اصول كافي ج1/ باب دوم/ ص 35(
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مقام معظم رهبري )مدظله العالي(  :
نخبــگان در عرصه هاي مختلف 
بايد با اتكاء بــه توانايي ها و حفظ 
اســتقالل و عزت خود، حركت در 
مأيوس  بدون  را  پيشــرفت  مسير 
برابر سختي ها ادامه داده  شدن در 

و متوقف نشوند.

حضرت امام خميني )ره( :          
خودتان را براي يك مبارزه علمي 
و عملي بزرگ تا رسيدن به اهداف 

عالي انقالب اسالمي آماده كنيد.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژو هش های علمی و صنعتی ایران

پانزدهمین
جشنواره جوان خوارزمی  

آذر ماه 1392
15th Khwarizmi Youth Award (KYA)
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 وزارت آموزش و پرورش - مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
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شـــهید احســـاني راد- ســـازمان پژوهش هـــاي علمـــي و صنعتـــي ايـــران     
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سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران

معرفی:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با مأموریت حمایت از توسعه فناوری در سطح ملی تالش می كند 
با اجرای طـرح هـــای پژوهشی تقاضا محور، حمایت از طرح های نیمه صنعتی، تأییدی و اختراعی، حمایت از 
نوآوران، مخترعان، پژوهشگران، كارآفرینان و مراكز كارآفرینی، تشویق و قدردانی از تالش های علمی و فناوری 
از طریق برگزاری جشــنواره جوان و بین المللي خوارزمی و همچنین برقراری ارتباط میان دانشگاه  و صنعت و 
دستگاه های اجرایی ، تجاری سـازی و بازاریابـی دستاوردهای پژوهشی، حمایت از مالكیت فكری و ثبت اختراعات 
در داخل و خارج و توسعه خدمات و زیر ساخت های فنـــاوری اطالعـات زمینه های ارتقاء و رشد شاخص های 
فناوری را در ســطح ملی فراهم آورد. سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایران نهادي حمایتي براي عملیاتي 

كردن سیاست ها و برنامه هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه ایجاد فّناوري در سطح ملي است.
 

وظايف:
حمایت از تكمیل چرخه ی تحقیق تا تولید به منظور فراهم كردن زمینه هاي به كارگیري مؤثر نتایج تحقیقات؛

حمایت از مستند سازي ، جذب ، بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ایجاد فّناوري؛
حمایت و پشتیباني از مخترعین ، مبتكرین ، كارآفرینان دانش بنیان، مؤسسات و شركت هاي كارآفرین و 

   هدایت فعالیت آنها برای تحقق اولویت هاي ایجاد فّناوري؛
حمایت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني - مهندسي ، مشاوره اي و مدیریت ایجاد فّناوري؛

ایجاد سازوكارهاي حمایتي از طریق سازماندهي تشكیالت و امكانات مناسب این نوع حمایت ها در سازمان؛
ایجاد زمینه هاي الزم براي ارائه فّناوري هاي حاصل از تحقیق و توسعه از طریق برپایي نمایشگاه ها و جشنواره ها ، 

    از جمله جشنواره های خوارزمي و انتشار اطالعات مربوط به صورت كتاب ، مجله ، فیلم ، خبرنامه ، بروشور و ... ؛
ایجـاد زمینـه هاي مناسب براي برگزاري و تـرویج دوره هاي كاربردي و حرفه اي ، همایش ها و كارگاه هاي 

   تخصصي به منظور توسعه منابع انساني در عرصه هاي مختلف ایجاد فّناوري؛
گسترش همكاري در روابط علمي - فني با سازمان ها و مراكز پژوهشي  فّناوري در سطح ملي ، منطقه اي و 

    بین المللي در زمینه موضوع فعالیت سازمان؛
اتخاذ تدابیر مناسب برای حمایت از تضمین مالكیت فكري و افزایش قدرت خطر پذیري مشاركت كنندگان 

   در برنامه هاي ایجاد فّناوري؛
ایجاد پژوهشكده هاي تحت پوشش سازمان با شخصیت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقیقات توسعه 

   فّناوري برای اولویت هاي ملي و فّناوري هاي نوین.

www.irost.org
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به نام خداوند جان و خرد 
جوانان همواره جوانه هاي جامعه و ضامن و نقطه امید آینده كشور و نظام اسالمي هستند. شكي نیست كه 
جریان هاي اجتماعي، اقتصادي و علمي صرفاً در صورتي مي توانند به تداوم و حیات خود امید داشته باشند كه با 
ساز و كاري مسنجم تربیت نیروي انساني متخصص خود را مورد توجه قرار دهند، و انقالب عظیم اسالمي ایران 

با افق بلند جهاني خود در این مسیر گام برمي دارد. 
ما همه ساله در قالب جشنواره جوان خوارزمي حضور پرشور و امیدآفرین خیل عظیم هزاران نفر از دانش آموزان 

و دانشجویاني كه وارد عرصه ابتكار و خالقیت و اختراع شده اند را جشن مي گیریم. 
این جشنواره جشن شكوفائي ایده ها، جشن تقدیر از خانواده هاي پژوهشگران و شكرانه اي است براي نعمت 

وجود این سرمایه هاي گرانقدر و جوانان عزیز. 
این افتخارات را ارج مي نهیم و آینده اي سرشار از موفقیت براي جوانان برومند این مرز و بوم، از خداوند منان 

مسئلت داریم. 
                                                                                          

                                                                                          دكتر احمد اكبري
                                                                                           معاون وزير و رئيس سازمان

پیام رياست سازمان پژوهش های علمی  و صنعتی ايران
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باسمه تعالی

ســرمایه هاي انساني و به خصوص ســرمایه هاي فكري در یك اقتصاد مبتني بر دانش از اهمیت ویژه اي 
برخوردارند. عصر امروز ، عصر دانایي ، نوآوري و اندیشــه هاي پویا اســت و به بیان گویاتر سرمایه هاي فكري 
منبع اصلي ثروت كشــورها و از عوامل اصلي روند توسعه پایدار در یك جامعه دانش بنیان به شمار  مي روند 

و در حقیقت سرمایه هاي مادي و منابع طبیعي از عوامل جامعه صنعتي بوده اند.
شناســایي و معرفي جوانان مبتكر، پژوهشــگر و فناور و ایجاد بســترهاي حمایتي معنوي و مادي آنان، 
دست آورد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران در برگزاري همه ساله جشنواره جوان خوارزمي است . 
خداي بزرگ را سپاسگزاریم كه امسال نیز توفیق یافتیم پانزدهمین دوره این رویداد بزرگ علمي را با ارزیابي 
و داوري صدها طرح پژوهشي ، ابتكاري ، كاربردي و توسعه  اي با معرفي و تقدیر از جوانان دانش پژوه و خالق 

عرصه هاي علم و فناوري به انجام رسانیم.
امیدواریم حمایت از جواناني كه موفق به ارزش آفریني مي شــوند شــتاب گیرد تا راه هاي تبدیل ایده به 
محصول و دانش  به ثروت هموار گردد، زیرا هدایت فعالیت هاي علمي و پژوهشــي جوانان كه ســرمایه هاي 

انساني میهن اسالمي ما هستند از سیاست هاي زیر بنایي كشور است.
از خداوند متعال مي خواهیم تا اندیشمندان جوان این كشور را در مسیر مقدسي كه برگزیده اند یاري نماید.

                                                                                         
                                                                              علي رضا اللهياري 

                                                                             دبير پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

سخن دبیر
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دكترصادق آیینه وند- عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس
دكتر محمدحسین قزل ایاغ- عضو هیأت علمي دانشگاه امام حسین علیه السالم

دكتر عباس حق اللهي- رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي
دكتر محمدحسین رفان -  عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

ـــت  ـــگاه تربی ـــي دانش ـــأت علم ـــاني و عضـــو هی ـــوم انس ـــس دانشـــكده عل ـــدي- رئی ـــي احم ـــر غالمعل دكت
دبیر شهید رجایي  

 دكتـــر ســـعید زرنـــدي- معـــاون تجـــاري ســـازي، ارتبـــاط بـــا صنعـــت و كارآفرینـــي ســـازمان 
ــران ــي ایـ ــي و صنعتـ ــاي علمـ پژوهش هـ

آقاي حسن ساعي دهقان- دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي بخش دانش آموزي
مهندس علي اصغر بیطرفان- عضو هیأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران

دكتر مهناز مظاهري اسدي- عضو هیأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران  
دكتر فرج اله مهنازاده- عضو هیأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران   

دكتر امیر عبداله زاده- عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس              
 دكتر سعید علیایي- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

دكتر مسعود فالح پور- عضو هیأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران  
دكتر علیرضا اللهیاري- دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي                     

مهندس قدمعلي نشاگر- دبیر هیات داوران

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

اعضاي هیأت داوران 
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گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

رييس گروه: 
دكتر غالمرضا فراهاني  

اعضاي گروه: 
مهندس احمد آقاجاني

دكتر منوچهر اقبال
دكتر شروین امیري

دكتر زرین تاج برنایي
مهندس نسرین بورقاني فراهاني

دكتر بابك پركار
نادر پوریایی

دكتر كریم رحماني
مهندس محبوبه سیف محدثي
دكتر سید وهاب شجاع الدیني

مهندس نسرین غازانشاهي

دكتر محمود فضلعلی
دكتر سید محمد فیروزآبادي

دكتر محمد فیروزمند
مهندس امان اله قنبري پور

دكتر سعید گرگین
دكتر غالمرضا محمدخاني
مهندس ایرج مشك آبادي

دكتر وحید رضا نفیسي 
مهندس زیبا نیك آئین

دكتر مصطفي محمدیان 
دكتر علی مطیع نصر آبادی

رييس گروه: 
دكتر فواد فرحاني بغالني   

اعضاي گروه: 
دكتر محمدعلي اردكاني

دكتر عباس اكبرنیا
مهندس محمد حمید امامي خوانساري

دكتر محمد امیني
مهندس آذر انوري

 جمشید ایالنلو
 محمد بایرامي

مهندس حمید بختیاري
مهندس مهدي خلیلي متین زاده

مهندس سهیال خوشنویسان

دكتر لطف اله سوادكوهي
مهندس كیوان سیدي نیاكي

 جهانفر ضرغامي
دكتر سید امیر حسین قریشي
مهندس امیر هوشنگ قیومي

دكتر داود كریمي علویجه
دكتر محمد الیقي

دكتر محمد مهدي ملكیان
دكتر یوسف یاسي  

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
به ترتیب حروف الفبا

گروه تخصصي برق و كامپيوتر

گروه تخصصي مكانيك
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گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

رييس گروه: 
دكتر ذاكر بحریني  

اعضاي گروه: 
دكتر حسن آقا عربي
دكتر علیرضا بصیري
دكتر هما ترابي زاده

دكتر مجید جوانمرد داخلي
دكتر ناهید خندان

دكتر حسین رحماني
دكتر سید صاحب سادات حسیني

دكتر شهره صفار زاده
دكتر محمد عابدي
دكتر ایرج گودرزنیا
دكتر زهرا محمدي

دكتر سید احمد مظفري
دكتر برهمن موثق 

رييس گروه: 
دكتر محمدرضا سنجابي   

اعضاي گروه: 
مهندس مینا آزما

مهندس امیر حسین احدی
مهندس بهرام ایماني

دكتر مریم باقري ورزنه
دكتر بهرام تفقدي نیا

دكتر مجید جوانمرد داخلي
دكتر بتول حسین پور

دكتر پیوند دارابي
دكتر مینا رستم زا 
دكتر محمد زندي
دكتر علي زنوزي

مهندس سید محمد شتاب بوشهري

دكتر شهریار صرامي 
دكتر روزبه عباس زاده 

مهندس سید علي قائم مقامي
دكتر احمد علیمددي

دكتر مجید معصومیان 
دكتر عباس میراب زاده

دكتر سارا میرزایي 
دكتر میترا محمدي بازرگان 

مهندس مهناز مقدم
مهندس احمد نوروزیان 

دكتر كوروش وحدتي 
دكتر فتانه یاري 

 

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
به ترتیب حروف الفبا

گروه تخصصي صنايع شيميايي

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
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گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

رييس گروه: 
دكتر عطااله كوهیان  

اعضاي گروه: 
دكتر اكبر اسماعیلي

دكتر امیرحسین اصغري
دكتر الهه الهي

دكتر جواد حامدي
دكتر سیدابراهیم حسیني نسب

دكتر سعید دهقان پور
دكتر علیرضا سالم كار

دكتر شایسته سپهر

دكتر مرتضي شیري
دكتر امیرمسعود عباسي

دكتر یاسر عبدي
دكتر مجید علیزاده

دكتر ناصر قائمي
دكتر عمران مرادلو

دكتر خسرو معدني پور
دكتر میرفائز میري

رييس گروه: 
دكتر مهناز مظاهري اسدي   

اعضاي گروه: 
دكتر مهرداد آذین

دكتر پرستو احساني
دكتر حمیده افقي

دكتر زهرا امیني بیات
دكتر محمد رضا بختیاري

دكتر ناهید بختیاري
دكتر سید حسام تفرشي

دكتر خسرو حسیني پژوه
دكتر محمد حیدریان
دكتر خسرو رستمي

دكتر گیتا سعادت نیا
دكتر محمد سهرابي 
دكتر عباس فرازمند

دكتر مهران كیاني راد 
دكتر فرزانه عزیز محسني

دكتر سید سعید میردامادي
دكتر محسن واعظ 

دكتر مهناز هادي زاده
دكتر جعفر همت 

 

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
به ترتیب حروف الفبا

گروه تخصصي علوم پايه

گروه تخصصي زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي
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گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه

رييس گروه: 
دكتر موسي محمودي صائبي  

اعضاي گروه: 
دكتر محمد علي ارجمند

دكتر حامد ارزاني 
دكتر محمد هادي افشار
مهندس كریم جهان آرا
دكتر ابوالفضل سلطاني

دكتر امیر طریقت

دكتر سعید غفارپور جهرمي 
دكتر موسي مظلوم
مهندس امیر مهرآرا

مهندس شهرام وثوق
دكتر اصغر وطني اسكویي

مهندس میراحمد میرقاسم پور 

رييس گروه: 
دكتر فرهنگ مظفر   

اعضاي گروه: 
دكتر كامران افشار مهاجر

دكتر مجتبي انصاري 
دكتر عباسعلي ایزدي

دكتر پروین پرتوي
دكتر محمد خزایي

دكتر زهرا رهبرنیا
دكتر صمد سامانیان

دكتر جالل الدین سلطان كاشفي
دكتر اكبر عالمي
دكتر فریبا قرایي

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
به ترتیب حروف الفبا

رييس گروه: 
دكتر سعید شیري 

اعضاي گروه: 
مهندس سهراب اسدزاده

دكتر فرزاد توحید خواه
مهندس محسن تمیز

دكتر منصور جم زاد
دكتر محمد زارعي نژاد 

دكتر محمد شهري

مهندس سروش صادق نژاد
دكتر حیدرعلي طالبي

دكتر اسالم ناظمي 
مهندس هادي محضرنیا

دكتر محمودي 

گروه تخصصي عمران

گروه تخصصي معماري و هنر

گروه تخصصي مكاترونيك
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رييس گروه: 
دكتر محمد اسماعیلیان   

اعضاي گروه: 
دكتر عزت اله آزاد

دكتر شاهرخ آهنگراني 
دكتر ولي اله دشتي زاد

دكتر مرجان رجبي
دكتر سید محمد زهرایي

دكتر حسین سرپولكي
دكتر فرزاد شهري

دكتر كوروش شیرواني
مهندس سیامك عظیمي نام

دكتر رضا غالمي پور
دكتر علي كفلو

مهندس علي اكبر متحدي
دكتر سید محمد مهدي هادوي 

رييس گروه: 
دكتر غالمرضا محمدخاني   

اعضاي گروه: 
مهندس نوید باصري

دكتر زرین تاج برنایي
مهندس زهرا توسل پناهي

مهندس زهره چیذري
مهندس علي عباس خسروي

مهندس امان اله قنبري پور
مهندس رضا علیجاني

مهندس سید علیرضا عرفاني
دكتر سعید گرگین 

مهندس محبوبه سیف محدثي
مهندس سارا صحتي 

مهندس صفر نوید بخش
مهندس علیرضا واحدي 

گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه
پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

به ترتیب حروف الفبا

رييس گروه: 
مهندس محمد حمید امامي خوانساري   

اعضاي گروه: 
مهندس احمد آقاجاني

مهندس آذر انوري
مهندس محمد رضایي گل

دكتر علي صلواتي زاده

دكتر فواد فرحاني بغالني
مهندس حسن فضلي
دكتر علیرضا علیخاني

دكتر داود كریمي 

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

گروه تخصصي فناوري اطالعات و مهندسي نرم افزار

گروه تخصصي هوافضا
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 رييس گروه: 
دكتر ناصر اخوان   

اعضاي گروه: 
دكتر مهندس محسن احمدپور

دكتر حسین اعالئي
دكتر فتح اله امي

دكتر محسن بهرامي
دكتر نوشین جباري

دكتر احمدرضا دستغیب

دكتر حمید راشدي
دكتر حسین فاضل زرندي

دكتر ساالري
دكتر همایون صدر الهیجاني

مهندس مهكامه طاعتي
دكتر فیروزمنش 

رييس گروه: 
دكتر ولي اله دشتي زاد   

اعضاي گروه: 
دكتر مهرداد آذین 

دكتر شاهرخ آهنگراني 
مهندس زهرا اصفهاني بلند باالیي

دكتر محمد رضا بختیاري
دكتر شرمین خرازي
دكتر ناهید خندان 
دكتر مرجان رجبي
دكتر خسرو رستمي

دكتر مریم رنجبر

دكتر سهیال شكراله زاده

دكتر سهیال شكراله زاده
دكتر فرزاد شهري

دكتر شهره صفارزاده متین
دكتر رضا غالمي پور

دكتر فواد فرحاني بغالني
دكتر علي كفلو 

دكتر سید حیدر محمودي نجفي 
دكتر سید احمد مظفري 

دكتر جعفر همت 

گروه هاي تخصصي، رؤسا و اعضاي گروه
پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

به ترتیب حروف الفبا
گروه تخصصي فناوري نانو

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري
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دكتر ســعید زرندي-  معاون تجاري سازي، ارتباط با صنعت و كارآفریني سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ایران 

دكتر علی رضا اللهیاري-  دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي 
دكتر محمدعلي محمودي - معاون پشــتیباني و منابع انساني

مهندس قدمعلي نشاگر-  معاون دفتر  امورجشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
مهندس محمدتقي انصاري-  مدیر كل دفتر ریاست و روابط عمومي

دكتر غالمرضا محمد خاني- مدیر كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي كشور
حسن رهنما- مدیر كل امور پشتیباني و رفاه 

محمد تقي دارابیان- مدیر كل امور مالي
حسین سلطاني - سرپرست دفتر حراست

زویا رحیمي- كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري 
آذر اورنگیان-  رئیس اداره حمایت از نوآوران

فاطمه آورزماني- كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
مرتضی قاسمی- تكنسین ارتباطات اداره امور جشنواره  ها و مسابقات علمي و فناوري

همكاران دبیرخانه 
خانم ها: مژده حســیني، ژیال معماری ، اكرم بهاري فرد ، نعیمه سیف لیقواني، آمنه برنگي و آقایان: هادي 

صدرائي،  اسفندیار علي نوري و محمد ربیع مهرعلیئي ، قاسم عبدالهي و نادر میرزاجاني

با تشكر از همكاران محترم
روابط عمومي، پشــتیباني و رفاه، اداره كل امور منابع انســاني،  دفتر فناوري اطالعات و شبكه هاي علمي 

كشور، اداره كل امور مالي، حراست و دفتر  توسعه كارآفریني سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران

اعضاي ستاد اجرايي 
پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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نهادهاي حمايت کننده 

 

بنياد ملي نخبگان  

راديو دانش 

مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان                                   

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي
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                                                      باسمه تعالی

 با اســتعانت از خداوند متعال پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي در راستاي تقویت فرهنگ خالقیت و 
نوآوري میان جوانان كشــور در عرصه هاي علمي و پژوهشي و با هدف شناسایي، جذب و معرفي، فناوران و 
نوآوران جوان و صاحب  اندیشه كشور در تمامي زمینه هاي علمي و پژوهشي برگزار مي شود، تا دست آوردهاي 
ارزشــمند تالشــگران جوان عرصه پژوهش و فناوري كشور را كه موجب سرافرازي و مباهات میهن اسالمي 

است به جامعه علمي كشور معرفي نماید. 
دبیرخانه جشــنواره جوان خوارزمي پس از اعالم فراخوان از متقاضیان در چهارده گروه تخصصي و چهار 
محور پژوهشــي پذیرش و ثبت نام نمود و پس از رفع نواقص پرونده هاي موجود تا پایان مهلت مقرر، تعداد  
نهصد و ســي و نه طرح  را به منظور بررســي و ارزیابي هاي علمي به گروه هاي تخصصي مربوط ارسال كرده 
است. طرح ها در چهارده گروه تخصصي برق و كامپیوتر، مكانیك، هنر و معماري، كشاورزي و منابع طبیعي، 
علوم پایه، صنایع شــیمیایي، زیســت فناوري، محیط زیست و علوم پایه پزشكي، فناوري نانو، عمران، مواد، 
متالورژي و انرژي هاي نو، مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات، هوا فضا، مهندسي صنایع و مدیریت فناوري 
و مكاترونیك بررسي و ارزیابي گردید. گروه هاي تخصصي پس از ارزیابي علمي در مجموع تعداد سي وچهار 
طرح را به هیأت داوران ارایه نمودند و هیأت داوران كه متشــكل از اســاتید دانشــگاه ها، مراكز پژوهشي و 
متخصصان صاحب نظر در هر زمینه هستند پس از جمع بندي و بررسي  نهایي طي جلسه هاي  متعدد، تعداد 

بیست و یك طرح را به عنوان برگزیده نهایي این دوره از جشنواره انتخاب نمودند.   
 دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمي از تمامي پژوهشگران جوان و جوانان صاحب اندیشه كه با ارایه طرح،  
این جشــنواره را در نیل به اهداف متعالي خود، همراهي نموده و همچنین اعضاي هیأت داوران، گروه هاي 
تخصصي، كمیته اجرایي، مدیریت هاي مختلف ســازمان و تمامي همكاراني كه در فرآیند بررســي طرح ها 
مشاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم تجلیل و تقدیر از برگزیدگان همكاري نمودند،  تشكر و قدرداني 

می نماید.

                دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

گزارش دبیرخانه
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نمودار مقايسه ای تعداد طرح های دانشجويی و آزاد چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی به ترتيب گروه های تخصصی

نمودار مقايسه اي طرح هاي پانزده دوره جشنواره جوان خوارزمي
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گروه های تخصصی

تعداد طرح

تعداد طرح

* بدون احتساب طرح های رباتیك و هوش مصنوعی  
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جمعرتبه سومرتبه دومرتبه اولگروه تخصصيماهیت پژوهشردیف

پژوهش هاي 1
بنيادي

1-1-علوم پایه

زیست فناوري، محيط زیست 
وعلوم پایه پزشكي

--11

11--صنایع شيميایي

11--فناوري نانو

2
پژوهش هاي 

كاربردي

12-1مكانيك

مهندسي نرم افزار و فناوري 
اطالعات

1--1

1-1-هوافضا

2-2-مكاترونيك

11--عمران

11--برق و كامپيوتر

3
پژوهش هاي 

توسعه اي

2-11برق و كامپيوتر

1-1-هوافضا

11--مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

ابتكار4

1-1-عمران

112-مكاترونيك

1-1-مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

1-1-هنر و معماري

310821جمع

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي

جدول طرح هاي برگزيده
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  چكیده طرح: 
رشـد سـریع فـن آوري تلفن هـاي همراه و شـبكه هاي مخابراتي زیرسـاخت آن،   سـوء اسـتفاده ها و دسترسـي هاي 
غيرمجـاز بـه صـوت و داده هـاي جابه جا شـده در ایـن شـبكه را اجتناب ناپذیر نموده اسـت. با چشم پوشـي از تهدیدات 
ناشـي از دسترسـي اپراتورهـا بـه محتـواي صـدا و داده هـاي انتقالـي كاربران و  داشـتن توانایـي پيكربندي تلفـن آنها، 
آسـيب هاي امنيتـي تلفـن همـراه  را  مي تـوان از دو منظـر » آسـيب هاي امنيتـي ناشـي از نارسـایي هاي پروتكل هاي 
امنيتـي شـبكه تلفـن همـراه« و »حمـالت ناشـي از درزهـاي امنيتـي تلفـن همراه«  بررسـي نمـود. شـنود مكالمات و 
پيامك هـاي كاربـران از مهم تریـن حمـالت ناشـي از نارسـایي هاي پروتكل هـاي شـبكه تلفـن همراه اسـت. حمالت 
دسـته  دوم از حفره هـاي امنيتـي تلفـن همـراه ماننـد نارسـایي هاي سـخت افزاري و نرم افـزاري تلفـن و درگاه هـاي 
جانبـي آن ناشـي مي شـود. تلفـن همراه امـن بومي عالوه بر ایمـن بودن در برابر انـواع حمـالت، داراي ابزارهاي الزم 
بـراي برقـراري امنيـت تلفـن همـراه و كنتـرل آن نيز مي باشـد. این محصـول در حقيقـت تركيبي از دانـش مخابرات 
دیجيتـال، شـبكه و داده، امنيت شـبكه، سيسـتم عامل لينوكس و برنامه نویسـي اندروید مي باشـد. برخـي ویژگي هاي 

ایـن محصول در زیر آورده شـده اسـت:
• رمز كننده  انتها به انتهاي مكالمه، پيامك و فایل، 

• نهان نگار، پيام در مكالمه،
• مانيتورینگ و تحليل پروسه هاي اجرایي، 

• رمز كننده  پيامك، داده و فایل هاي دلخواه،
• هشداردهنده  شنونده غير مجاز،

• امحا كننده  اطالعات، برنامه ها و سيستم عامل. 

پژوهشگر: مهندس رضا كاظمي
عنوان طرح:  تلفن همراه امن بومي

همكاران:  محمد موفق یامي و مهندس محمد سليماني
استاد راهنما: دكتر فریدون بهنيا
استاد مشاور: دكتر متين هاشمي

مؤسسه های همكار: شركت فن آوري اطالعات و ارتباطات امن مهيمن و  پژوهشگاه فضای مجازی -  مركز تحقيقات مخابرات 

   رتبه اول                   
   پژوهش های کاربردی
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  چكیده طرح: 
طراحــي و ســاخت یــك بســتر آزمایشــگاهي بــرای تســت احتــراق در ابعــاد ميكــرو و مــزو بــرای مشــعل های 
ــن  ــی در ای ــت های احتراق ــيعي از تس ــتره وس ــه گس ــت به طوریك ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقي ــی ب ــان چرخش جری
حوزه هــا را پوشــش مي دهــد كــه عبارتنــد از: پدیــده شناســي احتــراق در محفظه هــاي ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر 
رقيق ســازي و رقيــق ســازهاي مختلــف بــر احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر پيش گرمایــش بــر احتــراق ميكــرو 
ــراق  ــر روي احت ــس ب ــر مغناطي ــراق  تخــت و اســتوانه اي، بررســي اث ــراق در محفظه هــاي احت ــزو، بررســي احت و م
ــر احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي ميــزان شــدت روشــنایي  ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر جریان هــاي الكتریكــي ب
ناشــي از احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي فركانــس شــعله هاي نوســاني، بررســي اثــرات ضربانــي و پالســي جریــان 
ــرد  ــی در عملك ــد تغييرات ــر می توان ــد. كارب ــعله می باش ــر روی ش ــر ب ــردازش تصوی ــزو و پ ــرو و م ــراق ميك ــر احت ب
ــازه  ــد شــامل ب ــرات می توان ــن تغيي ــد. ای ــش یاب ــی افزای ــان احتراق ــا راندم ــد ت ــدد چرخــش مشــعل ایجــاد كن و ع
گســترده ای از محــدوده پيــش مخلــوط تــا غيــر پيــش آميختــه می باشــد. ایــن طــرح دارای یــك ســامانه ســاده و 
بهينــه بــراي ایجــاد جریــان چرخشــی بــر اســاس عملكــرد آیرودینامكــی جریــان می باشــد، همچنيــن بــرای تســت و 
پيــدا كــردن مشــخصات ســاختاری و كارایــی ایــن مشــعل یــك بســتر آزمایشــگاهی بــه همــراه ایــن مشــعل طراحــی 
و ســاخته شــده اســت، كــه امــكان اندازه گيــری NOx، دبــی، نســبت اختــالط ســوخت بــه اكســایدر، Lux، دمــا و 

ــازی اكســایدر را دارا می باشــد. ــش گرم س ــراه پي ــه هم ــزان چرخــش ب مي

   رتبه اول                   
   پژوهش های کاربردی

پژوهشگر: مهندس سروش صرافان صادقی
عنوان طرح: بستر آزمایشگاهی تست احتراق در محفظه های ميكرو و مزو

همكاران: عليرضا جوارشكيان، مهندس محمدرضا بيگ محمدی، مهندس عماد رجبی وینچه و مهندس جالل زروندی
استاد راهنما : صادق تابع جماعت

موسسه  همكار: دانشگاه صنعتی اميركبير 
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  چكیده طرح: 
ــل  ــوان پروفای ــه عن ــودي ب ــي و عم ــول دو محــور افق ــه در ط ــي باریك ــع چگال ــتابدهنده، توزی ــك ش در فيزی
ــد تحــت تاثيــر مغناطيس هــاي مختلــف از قبيــل خم كننــده ،  باریكــه شــناخته مي شــود. پروفایــل باریكــه مي توان
چهارقطبي هــا و ... تغييــر كنــد، در نتيجــه اندازه گيــري نيمــرخ باریكــه و مانيتورینــگ آن در طــول عملكــرد عــادي 
ماشــين و در هنــگام آزمایشــات روي شــتاب دهنده، بــراي بهينــه ســازي پارامترهــاي تنظيــم باریكــه داراي اهميــت 
ــري  ــراي اندازه گي ــاز ب ــورد ني ــاي م ــه ابزاره ــژه ب ــه وی ــد توج ــتابگر بای ــرد ش ــردن عملك ــه ك ــراي بهين اســت. ب
پارامترهــاي باریكــه داشــت تــا بتــوان بــا تشــخيص پارامترهــاي الزم، تغييــرات مــورد نظــر را بــراي رســيدن بــه 
ــا در شــناخت  ــن ابزاره ــه )SEM( یكــي از ای ــرون ثانوی ــرد. نمایشــگر الكت ــه در سيســتم ایجــاد ك عملكــرد بهين

ــرخ باریكــه محســوب مي شــود. ــل نيم پروفای
ــه از  ــل( باریكــه شــتاب دهنده را دارا می باشــد. ك ــری نيمــرخ )پروفای ــت اندازه گي دســتگاه ســاخته شــده قابلي

پنــچ بخــش تشــكيل شــده اســت. 
• چمبر و یا محفظه متناسب با شتابدهنده ای كه  هدف آن اندازه گيری پروفایل باریكه می باشد.

• شبكه مناسب )سيم های افقی و عمودی( برای اندازه گيری پروفایل باریكه.
• سامانه نگهدارنده مناسبی  كه چمبر حاوی شبكه مورد نظر بر روی آن قرار می گيرد.

• مدار الكترونيكی مربوط،
• برنامــه كامپيوتــری كــه بــرای نمایــش پروفایــل باریكــه 

نوشــته شــده اســت. 

رتبه اول               
پژوهش هاي توسعه اي

پژوهشگر: مهندس احسان ابراهيمی بسابی
عنوان طرح:  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری پروفایل باریكه

همكار:  دكترسيد اميرحسين فقهی
مؤسسه های همكار: مركز مطالعات و همكاری های علمی بين المللی وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری و دانشگاه شهيد بهشتی 
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  چكیده طرح: 
چارچوب هـای فلز-آلـی)MOFs(  دسـته ای از تركيبـات متخلخـل نوظهـور هسـتند كـه یكـی از پتانسـيل های 
كاربـردی آنهـا ذخيـره و جداسـازی گازهـا )ماننـد هيـدروژن، متـان، اسـتيلن، دي اكسـيد كربـن و اكسـيژن( 
می باشـد. هـدف از ایـن طـرح دسـتيابی بـه دانـش طراحـی و سـنتز چارچوب هـای فلز-آلـی نانـو متخلخـل 
بـراي ذخيـرة گاز متـان )كـه بيـش از 95 درصـد حجـم گاز طبيعـی را تشـكيل می دهـد( در فشـاری حدود 35 
بـار و دمـای محيـط بـوده كـه می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای بنزیـن و CNG در بـاک خودرو هـا باشـد. 
كار انجـام شـده در ایـن راسـتا شـامل سـنتز، شناسـایی و آناليـز سـاختاری یـك چارچـوب فلز-آلـی آنيونـی

1و4- بنـزن   = BDC2- ،دی متيـل آمونيـوم = HDMA+( ,[HDMA] 
2
, [Zn

2
)BDC(

3
)DMA(

2
].6DMF

دی كربوكسـيالت، DMA = دی متيـل آميـن و DMF = N وN- دی متيـل فرماميد( بوده كه شـانزدهمين چارچوب 
فلز-آلـی آنيونـی سـنتز شـده در دنيا می باشـد. چارچوب هـای فلز-آلـی آنيونی خود زیـر مجموعـه ای از چارچوب های 
فلز-آلـی می باشـند كـه بـه دليل ویژگی سـاختاری آنهـا و حضور كاتيـون آلی در حفـرات آنها، تنها تعـداد محدودی از 
آنهـا سـنتز و گزارش شـده اسـت. حضـور كاتيون هـای آلـی+HDMA  در كانال های ایـن چارچوب فلز-آلی با شـبكه 
آنيونـی، امـكان تعویـض پساسـنتزی آن ها را با یون هـای فلـزی چـون+Li+، Na+  ،Cu2  + ،Ni2 و +K فراهم می نماید. 
بدیـن ترتيـب فراینـد تعویـض كاتيـون ایـن چارچـوب فلز-آلـی با یون هـای ذكر شـده صـورت گرفتـه و فرمول های 
مولكولـی آنهـا توسـط آناليزهـای 1H-NMR ،CHN، ICP، XRD و TGA تعييـن گردیـد. در مرحلـه بعد این شـش 
تركيـب فعـال گردیـده و ميـزان ذخيـره ی گاز متان در آنهـا مورد مطالعه قـرار گرفت. نتایج نشـان می دهـد كه نمونه 

تعویـض كاتيـون شـده با +Li بيشـترین ميـزان ذخيـره ی گاز متان را دارا می باشـد.

   رتبه دوم                 
   پژوهش های بنیادی

پژوهشگر: دكتركامران اخباري
عنوان طرح : بهينه نمودن ذخيره ی گاز متان در چارچوب های فلز آلی نانو متخلخل آنيونی با استفاده از فرایند

                      پساسنتزی تعویض كاتيون
استاد راهنما : دكتر علی مرسلی

موسسه  همكار: دانشگاه تربيت مدرس
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 چكیده طرح: 

یــك واحــد ناوبــري اینرســي MEMS تركيبــي مســتقل از جایــرو تعييــن موقعيــت و ناوبــري كاربــرد فراوانــي 
دارد امــا مشــكل اساســي آنســت كــه چگونــه مي تــوان مســئله ي نویــز را حــل كــرد و دقــت یــك دســتگاه تعييــن 
موقعيــت را تــا حــد زیــادي بــاال بــرد. در ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه چيدمــان مناســبي از شتابســنج ها بــروي یــك 
حامــل آلومينيومــي پنــج وجهــي ایــن مســئله پوشــش داده شــده اســت. ایــن چيدمــان باعــث مي شــود كــه اگــر 
ــزي تشــخيص داده شــوند، از كانال هــاي ســالم دیگــر  ــال از شتابســنج هاي اســتفاده شــده نوی ــد كان ــا چن یــك ی
ــري شــد  ــه آزمایشــات انجــام شــده نتيجه گي ــا توجــه ب ــراي بدســت آوردن خروجي هــاي الزم اســتفاده شــود. ب ب
كــه بطــور ميانگيــن ایــن دســتگاه خطــاي اندازه گيــري را از 0.75sec-1 بــه 0.1sec-1 بــراي موقعيــت  خطــي و 
از  1sec-1 بــه  0.12sec-1  بــراي گــزارش موقعيــت زاویــه اي بهتــر كــرده اســت. همچنيــن نــرخ خطــاي كلــي 

نيــز بــراي هــر كــدام از حــاالت فــوق برابــر 0.2sec-1 ، 0.02sec-1 ، 0.28sec-1  و 0.01sec-1 ، اســت.

رتبه دوم              
پژوهش هاي کاربردی

پژوهشگر: مهندس حسين ناصري
عنوان طرح:  واحد ناوبری اینرسی مستقل از جایرو

همكار:  دكتر محمدرضا همایي نژاد
مؤسسه  های همكار: دانشگاه خواجه نصير الدین طوسي
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  چكیده طرح: 
ایــن مكانيــزم از تعــداد مشــخصی قطعــات كوچــك تشــكيل گردیــده اســت كــه با شــكل خــاص سوار  شدنشــان، 
ــا بوســيله دو  ــادر اســت ت ــن مفصــل ق ــد. ای تشــكيل یــك مفصــل واحــد و مكانيزمــی دو درجــه آزادی را می دهن
ــن دو  ــر ای ــد. عــالوه ب ــدون داشــتن نقطــه كــوری ب پيمای ــم كــره را ب ــك ني محــور اونيورســال تمامــی فضــای ی
درجــه آزادی دو محــور در راســتاهای دیگــر قــرار دارنــد تــا شــمار درجــات آزادی كلــی را در ایــن مكانيــزم افزایــش 
ــردان  ــای گ ــی، ميزه ــد هوای ــد در ســكوهای پدافن ــن طــرح مي توان ــی بخشــند. ای ــرد آن را فزون و در نتيجــه كارب
ــی  ــای صنعت ــزار و ربات ه ــين های اب ــور ماش ــد مح ــای چن ــكاری، كلگی ه ــرفته جوش ــع پيش ــاس در صنای و حس
ــزر،  ــی، اســتفاده در ربات هــای جوشــكار لي ــع مختلــف در نقطــه یاب ــه طيــف گســترده صنای ــا توجــه ب می باشــد. ب
رنــگ پــاش، بــرش واتــر جــت، درزگيــری و ...كاربــرد فــراوان خواهــد داشــت. مكانيــزم بــا دو محــور اونيورســال كــه 

ــن طــرح مي باشــد. ــد از ویژگي هــاي ای ــم كــره كار كن ــك ني ــد در تمامــی فضــای ی بتوان

رتبه دوم             
پژوهش هاي کاربردی

پژوهشگران:  مهندس سيدمحمدكاظم حسينی نژاد مطلق، مهندس سيد حسن سيد شربتی، مهندس داود جعفری
عنوان طرح: مكانيزم مفصلي چهار درجه آزادی براي كاربردهای صنعتی

نماینده:  مهندس سيدمحمدكاظم حسينی نژاد مطلق
استاتید راهنما :  دكتر مجتبی محزون و  دكتر مسعود محزون

مؤسسه های همكار: دانشگاه شيراز، دانشكده فني و مهندسي با هنر شيراز و پردیس دانش بنيان صنایع الكترونيك شيراز
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  چكیده طرح: 
ایــن پرنــده )مونوكوپتــر( دارای یــك بــال بــوده كــه بــه واســطه نيــروی پيشــران موتــور، حــول مركــز جــرم خود 
می چرخــد و نيــروی بَرای)ليفــت( الزم بــرای بلنــد شــدن آن را تاميــن می كنــد. بــه منظــور كنتــرل حركــت پرنــده 
یــك بالــك متحــرک )فلــپ( بــه انتهــای بــال اضافــه شــده اســت كــه فرمــان كنترلــی مناســب توليــد شــده توســط 
ــه واســطه وجــود حركــت  ــده ب ــه آن اعمــال می شــود. دیناميــك ایــن پرن سيســتم اویونيــك، از طریــق عملگــر ب
ژیروســكوپيك، پایــدار اســت امــا از ســوی دیگــر ایــن پدیــده موجــب بــروز برخــی پيچيدگی هــای دیناميكــی ماننــد 
اختــالف فــاز و یــا لختــی زیــاد سيســتم می شــود. از ایــن رو در طراحــی پرنــده رعایــت تعــادل وزنــی و محاســبه 
ممــان اینرســی می بایســت بســيار دقيــق انجــام شــود. مهم تریــن نيــاز كنترلــی ایــن سيســتم دســتيابی بــه یــك 
ــه  ــد، روش اول ك ــتفاده ش ــور از دو روش اس ــن منظ ــرای ای ــرح ب ــن ط ــد. در ای ــگ می باش ــح هدین ــع صحي مرج
روشــی ابتــكاری در زمينــه كنتــرل مونوكوپتــر اســت، بــا تعبيــه كــردن یــك منبــع نــوری اصلــی در محيــط و بــا 
قــراردادن مجموعــه ای از سسنســورهای نــوری بــر روی پرنــده زاویــه هدینــگ پرنــده نســبت بــه مرجع)منبــع نــور( 
بدســت می آیــد. روش دوم كــه بــه عنــوان طــرح اصلــی اســت و ایــن روش را ســایر ســازندگان و طراحــان پرنــده 
مونوكوپتــر از آن اســتفاده كرده انــد، بــر مبنــای اســتفاده از سنســور تعييــن وضعيــت و ســمت، بــرای مشــخص كردن 
زاویــه مرجــع نســبت بــه شــمال مغناطيســی طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه چرخــش پرنــده و تاثيــری كــه ایــن 
ســرعت بــر روی سنســور مغناطيــس ســنج می گــذارد نيــاز بــه مانيتــور و پایــش اطالعــات سنســور مغناطيــس ســنج 

بــرای اطــالع از پارامترهــای پــروازی پرنــده بــود 
كــه بــرای ایــن منظــور نرم افــزار و ســخت افــزار 
ایســتگاه زمينــی طراحــی و پياده ســازی شــد كــه 
ــاط  ــده در ارتب ــا پرن ــتم RF ب ــك سيس ــط ی توس

اســت.

رتبه دوم              
پژوهش هاي کاربردی

پژوهشگر:  مهندس احمد صفایی
عنوان طرح: طراحی و ساخت مونوكوپتر كنترل پذیر 

همكاران: محمد صحرانوردی مهربانی، احسان قبادی، حجت اهلل اسماعيلی، سيد وحيد موسوی و سيد حسين موسوی
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  چكیده طرح: 
ــدكه در  ــی می باش ــم مخابرات ــات مه ــی از موضوع ــاال یك ــوان ب ــی بات ــن رادیوی ــد په ــای بان تقویت كننده ه
ــازمان های  ــك و س ــگ الكتروني ــای جن ــا نيازمندی ه ــق ب ــده مطاب ــن تقویت كنن ــترده دارد. ای ــرد گس ــع كارب صنای
مخابراتــی كشــور طراحــی و تمامــي دانــش طراحــی و ســاخت آن بومــی گردیــده و صرفــه جویــی ارزی را درپــی 
ــای  ــد، پهن ــترده و قدرتمن ــری گس ــاط كارب ــك، ارتب ــده و اتوماتي ــای پيچي ــا، كنترل ه ــت. محافظت ه ــد داش خواه
ــان مناســب،  ــی مناســب، راندم ــداری توان ــی، پای ــای فن ــظ مشــخصات و پارامتره ــا حف ــاال ب ــوان ب ــاد بات ــد زی بان
مهندســی توليــد و ســاخت، گذرانــدن تســتهای محيطــی و كنتــرل كيفيــت و ...  از جملــه مــواردی اســت كــه در 

ســاخت و طراحــی ایــن ســامانه لحــاظ گردیــده اســت.  
• بدســت آوردن دانــش طراحــی و توليــد و بومی ســازی تقویت كننده هــای پهــن بانــد تــوان بــا تــوان حداكثــر 

، 1 KW
• ساخت كنترلر چند منظوره برای كنترل تقویت كننده های پهن باند،

از دستاوردهای ویژه طرح مي باشد. 

رتبه دوم                
پژوهش هاي توسعه اي

پژوهشگر:  مهندس بهروز خليلی
 1 KW عنوان طرح: مجموعه تقویت كننده پهن باند در فركانس 30 مگاهرتز تا 3 گيگاهرتز با توان حداكثر

همكاران: احمد عمادالدین، محمدعلی  اشتری، عرفان همایونی، حسين امينی
موسسه ي همكار:  شركت مهندسی افق توسعه صابرین
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  چكیده طرح: 
بــرای تضميــن عملكــرد سيســتم هيدروليــك، نيــاز بــه فيلتراســيون ســيال هيدروليــك و كنتــرل پارامترهــای 
ــی  ــز و جابجای ــن ذرات ری ــان یافت ــبب جری ــدار س ــك درون م ــيال هيدرولي ــت س ــد. حرك ــردی آن می باش عملك
ــك  ــتم هيدرولي ــف سيس ــای مختل ــد وارد بخش ه ــن ذرات می توان ــه ای ــود ك ــدار می ش ــود در م ــای موج آلودگی ه
شــود و در عملكــرد آنهــا اختــالل ایجــاد كنــد. عــالوه بــر ایــن الزم اســت كــه فشــار سيســتم هيدروليــك همــواره 
كنتــرل شــود. اگــر فشــار بيــش از حــد افزایــش یابــد بــه سيســتم هيدروليــك و تاسيســات جانبــی آن خســارت وارد 
می شــود و اگــر فشــار كمتــر از حــد مجــاز باشــد، عملكــرد مــورد انتظــار از سيســتم هيدروليــك محقــق نخواهــد 
شــد. سيســتم فيلتراســيون و كنتــرل مــدار هيدروليــك بــه هميــن منظــور طراحــی شــده اســت و كاربــرد ایــن طــرح 
ــق  ــر روی سيســتم هيدروليــك بالگردهــا می باشــد. یــك مجموعــة ســبك، كــم حجــم و دقي ــه طــور خــاص ب ب
كــه در زمــره تجهيــزات فنــاور برتــر )High-Tech( محســوب می شــود و تــوان فيلتــر نمــودن 30 ليتــر ســيال در 
مــدت 1 دقيقــه را دارد و در شــرایط محيطــی 54 تــا 135 درجــه ســانتيگراد، فشــار 1500 تــا حداكثــر psig 2250 و 
ارتعــاش g 20± عمــل می نمایــد. ایــن مجموعــه براســاس اســتانداردهای )MIL( طراحــی، ســاخته و تســت شــده 
اســت. بدنــه، دو عــدد المــان فيلتــر، دو مجموعــه اندیكاتــور فيلتــر، یــك ســوئيچ فشــار، یــك شــير فشــار شــكن و 

ــوع اسپول-اســليوی، اجــزای تشــكيل دهنــده آن می باشــند. یــك شــير ســلونوئيدی از ن
 ســيال در هنــگام ورود و خــروج از مــدار هيدروليــك وارد فيلتــر می شــود، اندیكاتورهــای فيلتــر زمــان تعویــض 

ــير  ــلنوئيدی مس ــير س ــيله ش ــد، بوس ــان می دهن ــا را نش فيلتره
حركــت ســيال انتخــاب می شــود، شــير فشــار شــكن در هنــگام 
ــه طــور خــودكار عمــل نمــوده و  افزایــش بيــش از حــد فشــار ب
فشــار را بــه حــد مجــاز می رســاند و ســوئيچ فشــار نيــز اطالعــات 
ــد.  ــرار می ده ــان ق ــار خلب ــه فشــار سيســتم را در اختي ــوط ب مرب
ایــن ســامانه تمامــي تســت های اســتاندارد هوایــی را گذرانــده و 

بــه توليــد رســيده اســت.

رتبه دوم               
پژوهش هاي توسعه اي

پژوهشگران:  مهندس رضا ادیبی، مهندس هما علی اكبریان و مهندس نيما ادیبی
عنوان طرح: سيستم فيلتراسيون و كنترل مدار هيدروليك مبتني بر استانداردهاي هوایی

نماینده: مهندس رضا ادیبی
موسسه ی همكار: شركت سرو هيدروليك پویا 
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  چكیده طرح: 
ــورم   ــای مت ــوند را خاک ه ــورم می ش ــه و مت ــم یافت ــش حج ــذب آب افزای ــبب ج ــه س ــه ب ــی ك  خاک های
ــه  ــود ك ــم می ش ــی و قائ ــای افق ــاد تنش ه ــث ایج ــا باع ــن خاک ه ــورم ای ــی از ت ــار ناش ــد. فش ــونده می نامن ش
ــاری، روســازی راه هــا و ... می گــردد. از ایــن رو  ــی ســاختمان های ســبك، پوشــش كانال هــای آبي ــه خراب منجــر ب
ــه  ــت بيشــتری نســبت ب ــاختگاه دارای اهمي ــورم در س ــكان ت ــونده و بررســي ام ــورم  ش ــاي مت ــایي خاک ه شناس
ــا تــورم می باشــد. ایــن دســتگاه قــادر اســت همزمــان فشــار جانبــی و نشســِت قائــم  یافتــن روش هــاي مقابلــه ب
ــار  ــه رفت ــامل مطالع ــتگاه ش ــن دس ــای ای ــر از كاربرده ــی دیگ ــد. برخ ــری كن ــواه اندازه گي ــای دلخ را در مكش ه
ــوار آب بنــد ســدهای خاكــی  مخلــوط ماســه- بنتونيــت كــه در آب بنــدی محــل دفــن ِزباله  هــای هســته ای و دی
ــد. ــل می باش ــای حائ ــت دیواره ــاک پش ــی خ ــار جانب ــری فش ــود. و اندازه گي ــتفاده می ش ــنگریزه ای از آن اس و س

نحــوه عملكــرد دســتگاه بــه ایــن ترتيــب اســت كــه نمونــه خــاک درون رینــگ فلــزی قــرار می گيــرد كــه ســه 
دیافراگــم اندازه گيــری كرنــش جانبــی بــر روی آن ایجــاد شــده اســت. رینــگ مذكــور بــرای تعييــن ميــزان فشــار 
ــات ذخيره ســازی می شــود.  ــك دســتگاه ثب ــای برداشــت شــده توســط ی ــره می شــود. داده ه ــی خــاک، كاليب جانب
ــورد  ــه خــاک م ــر نمون ــن را در زی ــن گليكــول )PEG( باغلظــت معي ــی اتيل ــول پل یــك پمــپ پریســتالتيك، محل
آزمایــش می چرخانــد تــا مكــش دلخــواه اعمــال گــردد. غشــاء نيمــه تــراوا در بيــن محلــول PEG و نمونــه خــاک 
غيــر اشــباع قــرار می گيــرد تــا از رســيدن PEG بــه نمونــه خــاک جلوگيــری كنــد. ایــن غشــاء تنهــا بــه آب اجــازه 

ــد. ــور می ده عب

رتبه دوم                    
ابتكار

پژوهشگران: مهندس محسن منقسم جهرمی و مهندس حميدرضا الری و دكتر محسن اژدری
عنوان طرح: ادئومتر دیافراگمی اسموتيك 

نماینده :  مهندس محسن منقسم جهرمی
موسسه ي همكار : دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان
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  چكیده طرح: 
ایــن ربــات یــك پرنــده امدادگــر و بــازرس اســت كــه  بــا هــدف اوليــه امداد رســاني بــه انســان هاي در حــال 
غــرق شــدن در ســاحل دریــا طراحــي و ســاخته شــده و بــا گســترش دامنــه كاربردهــاي آن توانایــي به كارگيــري 
ــا  ــه آنه ــي ب ــه دسترس ــي ك ــرداري از مكان های ــي ، تصویر ب ــازه هاي دریای ــي س ــي و عيب یاب ــاي بررس در حوزه ه
بــراي انســان ســخت اســت، نشــانه گذاري و موقعيــت یابــي دقيــق مناطــق آســيب دیــده در ســوانح دریایــي را دارد.

ربــات امدادگــر پــارس بــراي امداد رســاني ســوانح دریایــي بــه گونــه اي طراحــي و پياده ســازي شــده اســت كــه 
مي توانــد بــا هدایــت كاربــر ، بــه ســرعت بــه ســمت فــردي كــه در حــال غــرق شــدن اســت حركــت نمــوده و بــا 
فعــال كــردن سيســتم امــداد ، بالشــتك هاي امــداد را بــراي غریــق رهــا نمــوده و عمليــات نجــات را انجــام دهــد. 
بــا توجــه بــه اینكــه هــر ســاله تعــداد زیــادي از افــراد در ســطح دنيــا، در ســواحل دریــا غــرق مي شــوند ، ایــن ربــات 
ــراي  ــده ب ــات پرن ــن رب ــد. ای ــل توجهــي كاهــش ده ــدار قاب ــه مق ــات نجــات را ب ــان عملي ــد زم پيشــرفته مي توان

اوليــن بــار در دنيــا طراحــي و ســاخته شــده اســت.

رتبه دوم
ابتكار

پژوهشگر:  مهندس امين ریگي
عنوان طرح: ربات پرنده امدادگر پارس

همكاران: مسعود نوروزي، امين ميراخورلي، سعيد طالبي، حسين صفاري، مجيد سعيدي 
موسسه هاي همكار:  دانشگاه صنعتي شاهرود و مركز رشد معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه 15 تهران
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  چكیده طرح: 
در ایــن طــرح بــا روش كندوپــاش مغناطيســی كــه از روش هــای رایــج صنعــت توليــد ســلول های خورشــيدی 
ــال( و  ــوده )متامتری ــی ب ــواص فراطبيع ــه داری خ ــده اســت ك ــاخته ش ــازک س ــاده ن ــی فوق الع اســت، نانوكامپوزیت
ــه كار  ــر( را دارد . مــواد اصلــی ب ــه رغــم ضخامــت فوق العــاده كــم )20 نانومت ــور مریــی ب قابليــت جــذب كامــل ن
رفتــه در ایــن ســاختار طــال و اكســيد ســيليكون بــوده كــه در آن ذرات طــال بــا قطــر 4 نانومتــر مي باشــد. ســاختار 
متشــكل از ســه الیــه اصلــی بــه ایــن ترتيــب می باشــد. زیرالیــه اصلــی فيلــم طــال بــا ضخامــت 100 نانومتــر بــوده 
كــه بــر روی آن 25 نانومتــر دی اكســيد ســيليكون نشــانده شــده اســت و الیــه فوقانــی ایــن ســاختار 20 نانومتــر 
نانوكامپوزیــت طــال- دی اكســيد ســيليكون می باشــد. جــذب فوق العــاده بــاالي ایــن ســاختار بســيار نــازک ناشــی 
از ارتعاشــات پالســمونی طــال در الیــه نانوكامپوزیــت می باشــد كــه بــه واســطه قــرار گرفتــن بــر روی فيلــم طــال 
ــه  ــن رو ب ــد. از ای ــور را فراهــم می كن ــت ن ــر دریاف ــه حداكث ــكان رســيدن ب ــر شــده و ام ــن براب ــن جــذب چندی ای
عنــوان الیــه جــذب كننــده فوق العــاده نــازک در كلكتورهــای خورشــيدی قابليــت كاربــرد دارد. مهم تریــن شــاخصه 
ظاهــری ایــن ســاختار بــه رغــم اســتفاده از طــال بــه عنــوان مــاده اصلــی آن، رنــگ ســياه آن می باشــد زیــرا هيــچ 
ــت جــذب  ــن رو قابلي ــه از ای ــش مي باشــد ك ــه تاب ــور آن مســتقل از زاوی ــكاس نمي دهــد. و جــذب ن ــوری را انع ن

نــور در تمــام روز مســتقل از زاویــه خورشــيد نســبت بــه افــق را دارا می باشــد.
ــد. قســمت های  ــان می ده ــتيك را نش ــطوح الس ــر روی س ــی ب ــت حت ــن نانوكامپوزی ــت پوشــش دادن ای قابلي

ــد. ــش می باش ــدون پوش ــمت ها ب ــایر قس ــده و س ــش داده ش ــياه پوش س

رتبه دوم
ابتكار

پژوهشگر: مهندس مهدی كشاورز هدایتی
عنوان طرح:  طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوكامپوزیت برای استفاده در توليد انرژی

 )Prof. Mady Elbahri( همكار:  پروفسور مادی البحری
 Christian-Albrechts-Universitat ZuKiel :مؤسسه  های همكار

:
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  چكیده طرح: 
ــا  مفهــوم تصویرســازی، مفهومــی بســيار فراگيــر در هنــر اســت. تصویرســازی از یــك فراینــد ذهنــی صفــر ت

ــف اســت . ــل تعری ــری قاب ــدات هن ــود در تولي ــی و مشــهود موج ــای مفهوم نمونه ه
طــرح تلفيقــی از هنــر نگارگــری بــا هنــر مــدرن اســت كــه بــا بكارگيــری تكنيــك اكریليــك و مــداد و ســایه های 
ــه وجــود آیــد و توانســته ســبك جدیــدی  مــدادی باعــث شــده اســت تركيــب جالبــی در نقــش و كليــت طــرح ب
ایجــاد كنــد و از بافت هــای ســاده و ظریــف ایرانــی و رنگ هــا از رنگ هــای تخــت نگارگــری كــه شــامل بنفــش، 
ــت  ــی و اصال ــان از زیبای ــی نش ــوص طالی ــه خص ــا ب ــن رنگ ه ــه ای ــت. ك ــه اس ــات گرفت ــكی نش ــی و مش طالی
ــودن و  ــودن می دهــد و بنفــش نشــان از اســاطيری ب ــه و آســمانی ب ــای مختلفــی چــون جاودان ــی دارد و معن ایران
ــتان  ــای داس ــت. فض ــده اس ــه ش ــورئال (گرفت ــه از هنرمدرن)س ــيم بندی های صفح ــت. تقس ــت اس ــان ومعنوی عرف
ــه نشــان  ــی ك ــدرن اســت و پرندگان ــری و هنرم ــی از هنرنگارگ ــی اســت و تلفيق ــوع داســتان های كهــن ایران از ن
ازآدميــان دارنــد و در دنيــای ایــن داســتان زندگــی می كننــد. ایــن طــرح تلفيقــي توانســته اســت بــه نمایشــگاه های 

ــد.   ــی راه یاب بين الملل

رتبه دوم
ابتكار

پژوهشگر:  مهشيد راقمي
عنوان طرح: تصویر سازي
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  چكیده طرح: 
ــوان  ــه عن ــی باشــد، ب ــه شــدت حفاظــت شــده ای م ــی ب ــه مســير تكامل ــام رســانی Hedgehog ك مســير پي
مســيری ضــروری بــرای حفــظ عملكــرد ســلول های بنيــادی لوكميایــی شــناخته شــده اســت. فقــدان ایــن مســير 
 BCR-ABL را كــه توســط انكــوژن )Chronic myeloid leukemia, CML( توســعه لوكمــی ميلوئيــدی مزمــن
ــر  ــه نظ ــن، ب ــر ای ــود. بناب ــادی CML می ش ــلول های بني ــه كاهــش س ــوده و منجــر ب ــف نم ــود، متوق ــا می ش الق
 Hedgehog می رســد كســب نابجــای ویژگــی خــود نوزایــی كــه بــه علــت فعاليــت نابجــای مســير پيــام رســانی
ــام  ــر پي ــت مهــار اهــداف دیگــری نظي ــر اهمي ــن ام ایجــاد می شــود، در پيشــرفت CML نقــش داشــته باشــد. ای
ــی  ــه ویژگ ــی ك ــن اهداف ــار چني ــازد. مه ــان می س ــر نش ــار BCR-ABL خاط ــار مه ــانی Hedgehog را در كن رس
ــی  ــادی لوكميای ــای بني ــلول ه ــی س ــراي ریشــه كن ــد، ب ــم می نماین ــی را تنظي ــلول های لوكميای ــی س ــود نوزای خ
+CD 34 حــاوی انكــوژن BCR-ABL صــورت می گيــرد. ایــن طــرح نشــان داد كــه بيــش تنظيمــی ژن Smo كــه 

نقــش انتقــال دهنگــی پيــام Hedgehog را بــر عهــده دارد، بــا بيــان كاهــش یافتــه miR-326 در ســلول های +34 
CD گروهــی از بيمــاران مبتــال بــه CML همــراه اســت. افــزون بــر ایــن، بيــش بيــانmiR-326 بواســطه سيســتم 

بيانــی لنتــی ویروســی منجــر بــه تنظيــم كاهــش یافتــه ژن Smo شــد و ایــن امــر بــه كاهــش تكثيــر ســلولی و 
افزایــش ميــزان آپاپتــوز در ســلول های +CD CML 34 منتــج گردیــد. بنابرایــن، مشــخص شــد كــه Smo هدفــی 
مهــم بــرای  miR-326  در طــی بيمــاری زایــی CML اســت. مطالعــه حاضــر در واقــع اوليــن مــدرک در زمينــه 
نقــش تنظيــم مســير پيــام رســانی Hedgehog بواســطه microRNA در پاتوفيزیولــوژی CML اســت. یافته هــای 
مطالعــه حاضــر منتــج بــه ایــن پيشــنهاد گردیــد كــه تنظيــم كاهــش یافتــه miR-326 مكانيســم ضــروری بــرای 
فعاليــت نامحــدود انتقــال دهنــده پيــام Smo در مســير انكوژنــی Hedgehog در CML اســت. بنابرایــن مشــخص 
ــدادی +34  ــادی/ اج ــلول های بني ــه ریشــه كنی س ــد در زمين ــیmiR-326 می توان ــدن ســطوح بيان ــد بازگردان گردی

CD CML كــه منبــع بالقــوه عــود بيمــاری در مبتالیــان CML بــه شــمار می آیــد، مفيــد واقــع شــود.

رتبه سوم           
پژوهش هاي بنیادي

پژوهشگر:  دكتر صادق باباشاه
عنوان طرح: بررسی اثرات بيش بيان miR-326 بر فعاليت مسير پيام رسانی Hedgehog و القای آپاپتوز در 

CD 34+ سلول های بنيادی لوكمی ميلوئيدی مزمن                      
استاتید راهنما:  دكتر مجيد صادقی زاده و دكتر مسعود سليمانی 

استاتید مشاور:  دكتر عباس حاجي   فتحعلي و دكتر مصطفي رضایي طاویراني
موسسه همكار :  دانشگاه تربيت مدرس
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 چكیده طرح: 

ســولفوناميدها بنيــان اصلــی گروه هــای مختلفــی از داروهــا می باشــند و بــه هميــن دليــل بــه عنــوان داروهــای 
ســولفا شــناخته می شــوند. كشــف ســولفوناميدها بــه عنــوان داروهــای آنتــی باكتــری جهــش علمــی بزرگــی بــود، 
ــود نشــان  ــل توجهــی از خ ــر قاب ــی اث ــای باكتریای ــت ه ــل عفون ــه در مقاب ــد ك ــی بودن ــن داروهای ــا اولي ــرا آنه زی
می دادنــد. در ایــن طــرح روشــی موثــر بــرای ســنتز مشــتقات جدیــد ســولفوناميد معرفــی شــده اســت. بدیــن منظــور 
اكســایش الكتروشــيميایی مشــتقات یــورازول در حضــور آریــل ســولفينيك اســيدها مــورد بررســی قرار    گرفــت. نتایــج 
نشــان می دهــد كــه محصــوالت حاصــل از اكســایش یــورازول در واكنــش افزایشــی مایــكل بــا آریــل ســولفينيك 
اســيدها شــركت می كننــد و ســولفوناميدها مربــوط توليــد می شــوند. مشــتقات ســولفوناميد بــا بــازده و خلــوص بــاال 
در شــرایط ســبز، محيــط آبــی، در ســطح الكتــرود كربــن تهيــه شــده، الكترودهــا بــه عنــوان معرف هــای اكســنده 
بعــد از واكنــش بــه راحتــی از محيــط جــدا و واكنــش الكتروشــيميایی تحــت شــرایط مالیــم دمــای اتــاق و فشــار 
ــان الكتریكــی انجــام می شــود. اهميــت طــرح از آنجــا ناشــی می شــود كــه در ســنتز  ــا اســتفاده از جری اتمســفر ب
ــای اكســنده ســمی شــده اســت.  ــای ســمی و معرف ه ــن حالل ه ــرود جایگزی مشــتقات ســولفوناميدی آب و الكت
بنابرایــن عــالوه بــر ســبز بــودن روش، محصوالتــی كــه توليــد می شــود بســيار خالــص می باشــند. روش ارائــه شــده 
بــرای ســنتز ســولفوناميدهای دارویــی در مقيــاس صنعتــی نيــز قایــل اجــرا می باشــد. ســل الكتروليــز بســيار ســاده، 
اســتفاده از آب بــه عنــوان حــالل و اســتفاده از الكتــرود بــه جــای معرف هــای تجدید ناپذیــر، ســنتز ایــن تركيبــات 

را در مقيــاس صنعتــی مقــرون بــه صرفــه ســاخته اســت.

رتبه سوم           
پژوهش هاي بنیادي

پژوهشگر: دكتر فهيمه ورمقانی
عنوان طرح: مطالعه سينتيكی و الكتروشيميایی مشتقات یورازول در حضور و غياب برخی نوكلئوفيل ها

استاد راهنما :  پروفسور داود نعمت الهی
استاد مشاور :  پروفسور شادپور ملك پور

موسسه  همكار :  دانشگاه بوعلی سينا همدان 
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  چكیده طرح: 
ــي  ــاي علم ــب زمينه ه ــت در اغل ــي پراهمي ــه موضوع ــوذرات را ب ــو، نان ــاس نان ــز ذرات در مقي ــواص متمای خ
مطــرح نمــوده اســت. یكــي از چالش هــاي اساســي در توســعه نانــوذرات پليمــري، مهندســي دقيــق مشــخصه هاي 
فيزیكــي و شــيميایي آنهــا بــه روشــي تكرارپذیــر اســت. در ایــن طــرح فنــاوري ميكروســياالتي بعنــوان رویكــردي 
نوآورانــه در توليــد نانوذراتــي همگــن بــا تركيــب، شــكل، انــدازه و توزیــع انــدازه كنترل شــده ارائــه شــده اســت. نتایج 
حاصــل مبيــن آنســت كــه بــه كمــك ایــن روش مي تــوان ریزســاختار نانــوذرات تشــكيل شــده بر  پایــه گردهم آیــي 
زنجيره هــاي پليمــري در رژیــم اختالطــي ســریع و قابــل تنظيــم از طریــق فرآینــد تمركــز هيدرودیناميكــي جریــان 
ــاس  ــر اس ــداول ب ــاي مت ــه روش ه ــون و ب ــي تاكن ــن قابليت ــود. چني ــرل نم ــياالتي را كنت ــاي ميكروس در كانال ه
روش هــاي اختــالط تــوده غيرممكــن بــوده اســت. در ایــن طــرح از فنــاوري ميكروســياالتي در توســعه دانش فنــي 
ــده دارو  ــرل ش ــش كنت ــاي رهای ــاي ”حامل ه ــراي كاربرده ــق ب ــاختار دقي ــا ریزس ــري ب ــوذرات پليم ــاخت نان س
ــرژي(“  ــي ان ــون )مهندس ــر پروت ــي تبادلگ ــاءهاي نانوكامپوزیت ــواص غش ــازي خ ــكي(“ و ”بهينه س ــي پزش )مهندس

بهــره بــرده شــده  اســت.

رتبه سوم           
پژوهش هاي بنیادي

پژوهشگران: مهندس عرفان دشتي مقدم و مهندس فاطمه سادات ماجدي
عنوان طرح: توسعه فناوري ميكروسياالتي در ساخت نانوذرات پليمري
مشاوران :  دكتر محمدمهدي حسني صدرآبادي و پروفسور فيليپ رناد

موسسه  همكار :  دانشگاه صنعتي اميركبير، انستيتو فدرال سویيس و دانشگاه اسلو نروژ 



40

  چكیده طرح: 
ــی در  ــور كل ــه ط ــواره ای و ب ــات ماه ــا و ارتباط ــترده ای در راداره ــای گس ــی كاربرده ــه بازتاب ــای آرای آنتن ه
ــد  ــی می توانن ــه بازتاب ــای آرای ــد. آنتن ه ــدا كرده ان ــاال اســت پي ــره ب ــا به ــی ب ــه آنتن های ــاز ب ــه ني ــی ك كاربردهای
جایگزیــن بســيار مناســبی بــرای آنتن هــای ســهموی و آرایــه فــازی بــه خصــوص در كاربردهــای فضایــی كــه وزن 
و حجــم آنتــن یكــی از چالــش هــای اصلــی اســت باشــند. هــدف از اجــرای ایــن پژوهــش طراحــی، شبيه ســازی و 
ســاخت آنتــن آرایــه بازتابــی مایكرواســتریپی پهــن بانــد در بانــد فركانســی Ku  بــا داشــتن حداكثــر بازدهــی بــرای 
كاربردهــای فضایــی بــوده اســت. بــرای كاهــش انســداد دهانــه، آنتــن تغذیــه آرایــه بــه صــورت آفســت در نظــر 
ــراي  ــی كــه ب ــا المــان حلقه هــای ســتاره ای هــم مركــز فركتال ــی ب ــه بازتاب ــن آرای ــك آنت ــه شــده اســت. ی گرفت
ــرای پژوهشــكده گــروه  ــا فيــد آفســت ب ــداع شــده، ب ــراي اســتفاده در آنتن هــای آرایــه بازتابــي اب ــار ب نخســتين ب
ــا  ــرای كاربردهــای فضایــی ب ــی ب ــه بازتاب ــران در راســتای هموارســازی اســتفاده از آنتن هــای آرای فضایــی صــا ای

توجــه بــه محدودیــت در انــدازه و وزن محمولــه قابــل پرتــاب در كشــور  طراحــی و ســاخته شــده اســت. 
پهنــای بانــد بهــره و بازدهــی روزنــه آنتــن طراحــی شــده دارای بهبــود قابــل توجهــی نســبت بــه نمونه هــای 
ــره  ــد 1dB به ــای بان ــد دارای پهن ــی جدی ــان ابداع ــا الم ــی ب ــه بازتاب ــن آرای ــه آنت ــوری ك ــه ط ــت. ب ــود اس موج
ــد  ــای بان ــا پهن ــه ب ــه در مقایس ــد ك ــی باش ــا GH z 17/5( م ــس GH z 12/5 ت ــدود فركان ــدود 33% )از ح در ح

ــه ای متعــارف كــه در حــدود 15% اســت افزایــش یافتــه  آنتن هــای آرای
ــكان  ــه و م ــن تغذی ــخصات آنت ــر مش ــی تاثي ــا بررس ــن ب ــت. همچني اس
ــور  ــه منظ ــر ب ــن مقادی ــه، ای ــه آرای ــی روزن ــر بازده ــری آن ب قرارگي
حداكثــر كــردن بازدهــی روزنــه بــه صــورت بهينــه انتخــاب شــده اســت 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــج اندازه گيری ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــوری ك به ط
ــه در حــدود 64% در فركانــس  آنتــن طراحــی شــده دارای بازدهــی روزن

می باشــد.     13/5  GH z

رتبه سوم            
پژوهش هاي کاربردي

پژوهشگر:  مهندس عباس وثوق
ku عنوان طرح: آنتن آرایه بازتابي مایكرو استریپي با تغذیه آفست در باند

استاد راهنما :  دكتر كيان كيقباد
استاد مشاور :   مهندس جعفر فهيم

موسسه همكار :  گروه فضایی صا ایران
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  چكیده طرح: 
ــی  ــه ی مهندس ــی در زمين ــور كل ــی به ط ــای عمران ــم در كارگاه ه ــن خودتراك ــی بت ــاب تطبيق ــتگاه لزجت ی دس
ــح ساخت و ســاز و  ــن مصال ــوان پركاربردتری ــه عن ــن ب ــه طــور خــاص در حيطــه ی بت ــت ســاخت و ب ــران و صنع عم
ــات  ــد قطع ــاختمان و تولي ــل، س ــل، تون ــاخت پ ــه در س ــد ك ــم می باش ــن خودتراك ــا بت ــاط ب ــص در ارتب ــور اخ به ط
ــن درصــد  ــردن و یافت ــا رصــد ك ــی و كارگاهــی ب ــن دســتگاه به صــورت اجرای ــرد دارد. ای ــی كارب پيش ســاخته ی بتن
انحــراف لزجــت و كارایــی بتــن خودتراكــم تــازه نســبت بــه بتــن مبنــا )آنچــه مطلــوب و مــورد نظــر اســت(، معيــاری 
ــع در  ــریع و به موق ــل س ــس العم ــكان عك ــود آورده و ام ــدی به وج ــای تولي ــه بتن ه ــبت ب ــر نس ــق و انعطاف پذی دقي
ــرای پذیــرش و عــدم پذیــرش بتــن توليــدی در اجــرا را فراهــم  ــا اصــالح بتــن و تصميم گيــری صحيــح ب رابطــه ب
مــی آورد. از دســتاوردهای ســاخت ایــن دســتگاه، كنتــرل ســرعت گــردش موتــور بــا شــيب خطــی افزایشــی و كاهشــی 
ــر تنــش برشــی ایجــاد شــده را به دســت آورد  ــن در براب ــان آســتانه ی تســليم بت ــوان زم اســت كــه در گام اول می ت
ــه عنــوان یــك مــالک مهــم مــورد  و در گام بعــد، ميــزان دور كلــی پــره در طــی ســه مرحلــه محاســبه گشــته و ب
اســتفاده قــرار می گيــرد )مرحلــه ی اول بــا شــيب خطــی افزایشــی از ســكون تــا ســرعت حداكثــر، مرحلــه ی دوم ثابــت 
مانــدن در ایــن ســرعت و مرحلــه ی ســوم بــا شــيب خطــی كاهشــی از ســرعت حداكثــر تــا ســكون(. دســتاورد دیگــر، 
ــا رده ی بتن هــا می تــوان كمتریــن  ــوده كــه متناســب ب ــوع پــره ی مختلــف ب ــوآوری در طراحــی و ســاخت چهــار ن ن
تغييــر در لزجــت بتــن را به صــورت عــددی در دســتگاه نمایــش داده و تفكيــك 
نمــود. از دیگــر ویژگی هــای دســتگاه، ســرعت بــاالی كار بــا آن و امــكان بــه 
 حداقــل رســاندن خطــای انســانی بــا ثبــت كامــل جزئيــات )ثبــت تاریــخ، زمــان، 
دمــا و رطوبــت محيــط، دمــای بتــن، شــماره ی تــراک ميكســر و نــام اپراتــور( 
ــوری  ــه سنس ــه ك ــب درج ــر حس ــنج ب ــور دورس ــری سنس ــد. به كارگي می باش
ــه اســت، باعــث اقتصــادی  ــاال و مقرون به صرف ــل دســترس، دارای دقــت ب قاب

شــدن آن بــرای اســتفاده در كارگاه هــای عمرانــی شــده اســت.

رتبه سوم            
پژوهش هاي بنیادي

پژوهشگر: مهندس محمد حسين خزعلی
عنوان طرح: دستگاه لزجت یاب تطبيقي بتن خودتراكم در كارگاه هاي عمراني

همكار:  مهندس مصطفی خوش طبخ
موسسه  همكار :  گروه تخصصی شهيد رجایی وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء)ص(
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  چكیده طرح: 
كمپرســور محــوري جــزء اصلــي موتورهــاي توربيــن گاز هوایــي و صنعتــي مي باشــد كــه مهم تریــن و 
ــت  ــا رعای ــق كمپرســور ب ــراي طراحــي و ســاخت دقي ــن بخــش از لحــاظ طراحــي محســوب مي شــود. ب پيچيده تری
تمامــي اســتاندارد ها نيــاز بــه انجــام یكســري آزمایش هــا بــر روي كمپرســور و قبــل از اســتفاده از آن در توربيــن گاز 
مي باشــد. در نتيجــه بایــد شــرایطي مشــابه آنچــه كمپرســور هنــگام اســتفاده در موتــور توربيــن گازي تجربــه مي كنــد 
فراهــم شــود تــا بتــوان كمپرســور را مــورد آزمایــش و بررســي قــرار داد. بوســيله تســت ریگ كمپرســور شــرایط واقعــي 
ــك  ــراه ی ــه هم ــك تســت ریگ كمپرســور ب ــد. در طــرح حاضــر ی ــم مي آی ــن گاز فراه ــرد كمپرســور در توربي عملك
ــف  ــاي مختل ــي پدیده ه ــردي و بررس ــاي عملك ــام آزمایش ه ــور انج ــه منظ ــه ب ــور ایزول ــا رت ــوري ب ــور مح كمپرس
در حــوزه مكانيــك ســياالت، طراحــي و ســاخته شــده اســت. اجــزاي اصلــي تســتر شــامل موتــور الكتریكــي، جعبــه 
دنــده افزاینــده، سيســتم تراتلينــگ، كوپلينگ هــا، حســگرهاي دور، فشــار، دمــا و دبــي و نيــز سيســتم اخــذ اطالعــات 
كامپيوتــري مي باشــند. بــا سنســورگذاري و راه انــدازي ایــن مجموعــه، جریــان در كمپرســور محــوري مــورد بررســي 
قــرار گرفتــه و نقشــه هاي عملكــردي اســتخراج گردیــده اســت. خــواص دیناميــك گازي ازجملــه نســبت فشــار و دمــا  
و همچنيــن توزیــع شــعاعي فشــار در شــرایط عملكــردي طــرح و خــارج طــرح اســتخراج گردیــده اســت. موضوعاتــي 
نظيــر جریــان نشــتي نــوک پره هــا، اســتال دورانــي، اصالحــات هندســه پوســته خارجــي )Casing Treatment( روي 
ــاژوالر ســاخته  ــه صــورت م ــف دســتگاه ب ــن بخش هــاي مختل ــده اســت. همچني عملكــرد كمپرســور بررســي گردی
ــا ســایزهاي مختلــف و كالســهاي مينــي و ســبك امكان پذیــر  ــواع كمپرســورهاي موتورهــا ب ــذا تعبيــه ان شــده اند. ل

اســت. 

رتبه سوم            
پژوهش هاي کاربردي

پژوهشگران:  مهندس ثاراله عباسي، مهندس جواد سندگل و مهندس محمد مهدي قانعي
عنوان طرح: طراحي و ساخت تست- ریگ كمپرسورهای محوري

نماینده:  مهندس ثاراله عباسي
استاد راهنما:  دكتر رضا تقوي زنوز

موسسه هاي همكار:  دانشگاه علم و صنعت ایران  و ستاد فناوري هوافضا - نهاد ریاست جمهوري
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  چكیده طرح: 
رفورمرهــا در صنایــع مختلفــی همچــون توليــد فــوالد و پاالیشــگاه ها كاربــرد دارد. یكــی از اجــزای مهــم در رفورمر، 
لوله هــای رفورمــر اســت. قيمــت ایــن لوله هــا بســيار بــاال می باشــد و ســاالنه هــزاران دالر صــرف جایگزیــن كــردن 
ــل از  ــی قب ــيب های موضع ــل آس ــه دلي ــب ب ــا اغل ــن لوله ه ــود. ای ــد می ش ــای جدی ــا لوله ه ــوده ب ــای فرس لوله ه
اتمــام عمــر مفيــد خــود از ســرویس خــارج شــده و هزینــه گزافــی صــرف تعویــض آن هــا می گــردد. بــا توجــه بــه آن 
كــه تنهــا قســمتی از لوله هــا آســيب دیــده اســت، می تــوان ایــن قســمت را بــه روش جوشــكاری بــا قســمتی ســالم 

جایگزیــن و دوبــاره از لولــه اســتفاده كــرد. 
ــا  ــری آن هــا ب ــوده و جوشــكاری تعمي ــن ب ــد از ســرویس بســيار پایي ــن لوله هــا بع ــری ای از آنجــا كــه جوش پذی
ــا مســتقيم  ــی، لوله هــای واحــد احي ــد و عمل ــا اســتفاده از یــك روش جدی ــن طــرح ب ــرو می گــردد. در ای ــش روب چال
شــركت فــوالد مباركــه بازســازی شــد و عملكــرد لولــه بازســازی شــده در شــرایط واقعــی ســرویس پــس از دو ســال 

ــت.  ــوده اس ــز ب موفقيت آمي
دســتاورد مهــم ایــن طــرح كســب دانــش فنــی جوشــكاری تعميــری آلياژهــای مقــاوم بــه حــرارت خــاص مــورد 
ــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــی در  اســتفاده در توليــد لوله هــای رفورمــر اســت. عملكــرد لوله هــای بازســازی شــده ب
شــرایط واقعــی ســرویس از نظــر تمامــی پارامترهــای قابــل ارزیابــی موفقيت آميــز بــوده اســت. از ســوی دیگــر ایــن 

دانــش فنــی را می تــوان بــرای جوشــكاری تعميــری دیگــر آلياژهــای پایــه نيــكل نيــز تعميــم داد.
از دیگــر مشــخصه های مهــم طــرح، دســتيابی بــه معيــاری كاربــردی و آســان بــرای انتخــاب قســمت های مناســب 
لوله هــا بــا توجــه بــه عمــر باقيمانــده خزشــی و همچنيــن طراحــی دســتگاهی بــرای بــرش زاویــه دار لوله هاســت كــه 
ــه راحتــی در خــود شــركت  ــوآوری، كار جداســازی، بــرش و بازســازی لوله هــای مســتعمل ب ــه ایــن دو ن ــا توجــه ب ب

قابــل انجــام اســت.

رتبه سوم             
پژوهش هاي توسعه اي

پژوهشگر: مهندس مهدی امينی
عنوان طرح: جوشكاری تعميری و بازسازی لوله های رفورمر

همكار:  دكتر مرتضی شمعانيان اصفهانی 
موسسه هاي همكار:  شركت فوالد مباركه و دانشگاه صنعتی اصفهان

 لوله های رفورمر بازسازی شده و آماده برای قرار
گرفتن در سرویس

نمایی از داخل كوره رفورمر، شرایط كاری 
لوله های رفورمر
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  چكیده طرح: 
ــن  ــاص و نوی ــای خ ــطه ابتكارچرخ ه ــه واس ــوردی ب ــه ن ــرد آن پل ــه كارب ــت ك ــيار اس ــتگاه س ــك دس ــن ی ای
ــار پله هــا متكــي و وصــل نبــوده  ــواره ی كن ــا دی ــرده ی ــا ادواتــي مثــل ن ــه هيــچ ســازه ی دســتگاه می باشــد كــه ب
وخــودرو اســت. قــادر بــه حمــل وزنــه ای تــا محــدوده وزنــي 150  كيلوگــرم و محــدوده حجمــي یــك یخچــال بزرگ 
ــازل  ــي اعــم از پله هــای من ــا همــوار و پلكان ــا مســيرهای ن در ســطوح مختلفــي اعــم از ســطح صــاف، شــيبدار ی
مــدارس بيمارســتان و ... كــه بــا هــر ابعــاد و انــدازه ای بــه لحــاظ ارتفــاع پلــه و كــف پلــه و یــا حتــي پله هــا بــا 
ــا  ــا و راهروه ــن مســير اســتاندارد راه پله ه ــزرگ هســتند و همچني ــه صــورت كوچــك و ب ــه ب ــي ك مشــكل اجرای
ــا و  ــاره خيابان ه ــوب كن ــداول ج ــق، ج ــه اف ــبت ب ــه نس ــر از 50 درج ــيب كمت ــه ش ــا درج ــا ب ــای آنه و پاگرده
ــا  ــي ت ــه هرمانع ــه و خالص ــپز خان ــا در آش ــك پله ه ــا و ت ــای اتاق ه ــتانه ورودی درب ه ــا و آس ــنه های درب ه پاش
ارتفــاع 70 ســانتي متر بــا هــر جنــس پوشــش مصالحــي اعــم از آســفالت، ســنگ ، بتــن، پالســتيك، آهــن، ســراميك 
و ... توســط یــك اپراتــور بــه صــورت اتومــات )فشــردن دكمه هــا( بــوده. ایــن دســتگاه بــه راحتــي در یــك فضــای 
ــار روی آن  ــراه ب ــه هم ــا ب ــای پاگردپله ه ــرای فض ــر( ب ــك مت ــرض ی ــر و ع ــك مت ــول ی ــي )ط ــر مربع ــك مت ی
ــن  ــن و همچني ــر معلولي ــردد ویلچ ــكل ت ــوان مش ــتگاه می ت ــن دس ــطه ای ــه واس ــد. ب ــردش مي كن ــه گ 360  درج

ــرد .  ــرف ك ــا را برط ــم درپله ه ــنگين و حجي ــای س ــل محموله ه حم
ــت خودكشــش در  ــت و حرك ــت ليف ــتگاه قابلي ــای دس ــر ویژگي ه دیگ
مســيرهای كفــي و قابليــت تنظيــم ارتفــاع  می باشــد. ســرعت دســتگاه 
ــل  ــت وقاب ــرروی پله هاس ــي ب ــتن معمول ــدم برداش ــرعت ق ــادل س مع

تنظيــم اســت.

رتبه سوم
ابتكار

پژوهشگر: مهندس امين كشاورز قزل قشالق
عنوان طرح: دستگاه پله رو حمل بار 
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به نام خداوند جان و خرد
كز این برتر، اندیشه برنگذرد

ــي و  ــاي علمــي داخل ــران در عرصــه رقابت ه ــوري اســالمي ای ــم جمه ــان فهي ــش حضــور پرشــور جوان افزای
ــزرگ انقــالب اســالمي  ــه اندیشــه هاي معمــار ب ــا تأســي ب ــده اي اســت كــه ب ــارک و فرخن بين المللــي، اتفــاق مب
ــاوري و قطــع تمامــي وابستـــگي ها بــه بيگانگـــان شــكل گرفــت و  حضــرت امــام خمينــي )ره(، مبنــي بــر خودب
ــر شــتاب  ــا تأكــــيد و حمایت هــاي مستمـــر مقــام معظــم رهبــري از حركت هــاي علمــي در كشــور، فضــاي پ ب
و ارزشــمندي از رشــد و توســعه علمــي را پيــش رویمــان قــرار داده اســت. امــروز بــا جــان فشــاني هاي فرزنــدان 
غيــور ایــن ســرزمين مقــدس، قــدم بــه عصــري نهاده ایــم كــه پيشــرفت هــر كشــور، وابســته بــه ميــزان توليــد 
فكــر و ایده هــاي نــو در آن كشــور اســت و اگــر مي خواهيــم، در دنيــاي پــر شــتاب امــروز از قافلــه پيشــرفت بــاز 
ــت  ــوي كشــور هســتند، در اولوی ــه ســرمایه هاي معن ــوزان را ك ــت دانش آم ــرورش ذهــن و خالقي ــد پ ــم، بای نماني
ــوان  ــان مســتعد، جشــنواره ج ــراي شناســایي جوان ــن بســترهاي مناســب ب ــم. یكــي از بهتری ــرار دهي برنامه هــا ق
خوارزمــي اســت كــه خالقيــت و توانمنــدي جوانــان عزیــز در آن، امــكان ظهــور و بــروز مي یابــد و از ایــن طریــق، 
ابتــكارات، اختراعــات و ایده هــاي بدیــع، ارائــه و بســتر رشــد توانایي هــاي جامعــه جــوان كشــور را فراهــم مــي آورد. 
ناگفتــه پيداســت كــه نقــش آمــوزش و پــرورش كــه ســر منشــاء تحــول و پيشــرفت كشــور مي باشــد، در هدایــت 

و حمایــت از اندیشــمندان جــوان، نقشــي ممتــاز و یگانــه اســت. 
در ایــن راســتا، باشــگاه دانش پژوهــان جــوان كــه متولــي برگــزاري جشــنواره جــوان خوارزمــي در كشــور اســت، 
تمامــي تــالش خــود را در راه برگــزاري بهتــر و داوري منصفانــه و مبتنــي بــر معيارهــاي علمــي طرح هــاي ارســالي 
دانش آمــوزان عزیــز بــه كار گرفتــه و اميــدوار اســت بــا اســتعانت از درگاه خداونــد منــان، در آینــده اي نــه چنــدان 
ــاء ســطح علمــي كشــور را  ــات ارتق ــش، موجب ــد دان ــاي شــكل گيري تفكــر علمــي و تولي ــا ایجــاد زمينه ه دور، ب

بيــش از گذشــته فراهــم آ ورد. انشــاءاهلل

                                                                                                                     
                                                                                              حسن ساعي دهقان 

                                                                                               دبیر بخش دانش آموزي 

بخش دانش آموزي  

سخن دبیر
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 باسمه تعالی

ــش  ــژه دان ــی، وی ــن جشــنواره جــوان خوارزم ــوزي پانزدهمي ــدگان بخــش دانش آم ــل از برگزی مراســم تجلي
آمــوزان دوره متوســطه شــاخه های نظــری و هنرجویــان شــاخه فنــی و حرفــه ای و كاردانــش، امســال بــه اتفــاق 
بخــش دانشــجویي و آزاد جشــنواره جــوان خوارزمــی، بــا حضــور مقامــات عالــي رتبــه كشــوري، وزرای آمــوزش 
ــز  ــور ني ــی كش ــی و سياس ــی، فرهنگ ــخصيت های علم ــایر ش ــاوری و س ــات و فن ــوم ،تحقيق ــرورش و عل و پ

برگـــــزار می گــردد. 
امســال نيــز هماننــد ســنوات گذشــته، حمایــت علمــي و مــادي آمــوزش و پــرورش در ســطح ســتاد و اســتان ها 
موجــب رشــد قابــل مالحظــه حضــور جوانــان در ایــن عرصــه علمــي و پژوهشــي شــده اســت. بنابرایــن، رســالت 
ــت و  ــزي و هدای ــا برنامه ری ــد ب ــالش مي نماین ــر ت ــر شــده و مســئوالن ام ــرورش، ســنگين تر و خطي ــوزش و پ آم
حمایــت نــوآوران جــوان، زمينه هــاي الزم را بــراي توليــد دانــش بومــي، كاربــردي كــردن علــوم و ارتقــای جایــگاه 

علمــي كشــور در جهــان فراهــم نماینــد.
ــای  ــه دبيرخانه ه ــطه ب ــان دوره متوس ــوزان و هنرجوی ــه دانش آم ــوط ب ــرح مرب ــداد 20،548 ط ــاری تع ــال ج در س
ــد. طرح هــا پــس از بررســی كارشناســی اســتانی ، در گروه هــای  ــه گردی اســتانی جشــنواره جــوان خوارزمــی ارائ
تخصصــی، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. از ایــن تعــداد، 1،091 طــرح برتــر ، بــه عنــوان طرح هــای منتخــب اســتانی 
بــه مرحلــه كشــوری راه پيــدا كردنــد. طرح هــای مذكــور در گروه هــای تخصصــی »بــرق و الكترونيــك، كامپيوتــر، 
ــاورزی و  ــكی، كش ــتی و پزش ــوم زیس ــران، عل ــی، عم ــيمی، ریاض ــوم، ش ــك و نج ــك، فيزی ــك، مكاني مكاتروني
منابــع طبيعــی، زبــان و ادبيــات فارســی، علــوم اجتماعــی، علــوم اســالمی، فلســفه و ادیــان، هنــر و معمــاری، نانــو 
تكنولــوژي و ســایر  زمينه هــای علمــی«، مــورد بررســی و ارزیابــی مجــدد قــرار گرفتــه و پــس از دفــاع حضــوری 
داوران اســتانی و طراحــان، تعــداد یكصــد طــرح، بــه مرحلــه داوری نهایــي جشــنواره راه یافتنــد كــه بــا همــكاری 
ــه، در نهایــت، تعــداد  ــأت داوران مشــترک بيــن دو وزارتخان ــران و هي ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ای
ــده بخــش دانش آمــوزي پانزدهميــن جشــنواره جــوان خوارزمــی انتخــاب  ــه عنــوان طرح هــای برگزی 42 طــرح، ب

گردیدنــد. 
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به صورت  كنون  تا  سال1386  از  را  دانش آموزی  بخش  خوارزمی،  جوان  جشنواره  های  طرح  تعداد  زیر،  جدول 
مقایسه ای نشان می دهد. 

جدول شماره 1 -  مقايسه تعدادطرح های بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمي
 )از سال1386 لغايت 1392(

                   سال 
1386 1387  1388 1389  139013911392  

20672211221931322212239761919120548دانش آموزی
---8411520108111128844دوره های کاردانی*

21513226422039423324248601919520548جمع
* دوره های كاردانی از سال 1392به بخش دانشجویی واگذار شده است.

نمودار شماره 1 - مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی 
)از سال 1386 لغايت 1392(

بــا مقایســه تعــداد طرح هــاي پانزدهميــن جشــنواره بــا ســال قبــل، مشــاهده مي كنيــم طرح هــا از لحــاظ كمــي 
ــل مالحظــه، نتيجــه حمایت هــاي علمــي و مــادي  ــن رشــد قاب ــزان هفــت درصــد رشــد داشــته اســت. ای ــه مي ب
ــص  ــا تخصي ــته ب ــال هاي گذش ــه در س ــت ك ــان اس ــوزان و هنرجوی ــاي دانش آم ــرورش از طرح ه ــوزش و پ آم
اعتبــار خــاص جشــنواره و  حمایت هــاي علمــي و تشــویق برگزیــدگان در ســطح كشــوري، اســتاني و شهرســتان/ 
ــه تفكيـــك گروه هــای  ــه صــورت مقایســه ای و ب منطقــه حاصــل شــده  اســت. جــدول شــماره )2(، طرح هــا را ب

ــد.  ــان می ده ــی نش علم
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.

جدول شماره 2 - مقايسه طرح ها به تفكيك گروه های علمی از سال  1390 لغايت 1392

   زمینه علمی
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ج

دانش 
آموزي

1390299682028221566117540867921317303353157410522646268719103723976

13912279841250011928482594191732327338211016342617293-76719191

1392175668622911480738290478199547536371085739336337149666820548

دوره 
های 

كارداني

13901044131727333126161629171916151329884

1391-11----1----1---4

1392-----------------

1390310086131391593120843970521477463382159110712807273732106624860جمع

13912279842250111928482594191733327338211016342618293-76719195

1392175668622911480738290478199547536371085739336337149666820548

نمودار شماره )2(- تعداد كل طرح ها به تفكيك گروه های علمی - سال 1392

با توجه به ارسال بعضی از طرح ها به صورت گروهی، تعداد 20،548 طرح توسط 25،744  نفر دانش آموز و هنرجوي 
دوره متوسطه به جشنواره ارائه گردید. از این تعداد 16،867 نفر )65/52%( دختر و 8،877 نفر  )34/48%( پسر هستند. 

این آمار، بيانگر آن است كه ميانگين افراد در هر طرح 1/25 نفر می باشد. 
   پس از داوری طرح ها در گروه های تخصصی داوری اســتان ها، تعــداد 1،091 طرح به عنوان طرح های منتخب 
استانی، به مرحله كشوری جشنواره معرفی و آثار آنها به همراه مستندات الزم، به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال گردید . 
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جدول شماره )3(- مقايسه طرح های منتخب استانی به تفكيك گروه های علمی 
از سال های 1390 لغايت 1392 

 زمينه علمی
تعداد طرح
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 ها
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رزم

سای
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ج

تعداد 
طرح

1390122351693147263512237183684715426284211407

1391103441524060182510841177624416830-151087

13928934123434623311013619369491713326241091

پــس از بررســی طرح هــاي منتخــب اســتاني در گــروه هــاي تخصصــي داوري ســتاد جشــنواره و دفــاع حضــوري 
داوران اســتاني و طراحــان، تعــداد یكصــد طــرح، بــه مرحلــه نهایــي داوری راه یافتنــد كــه پــس از داوری در هيــأت 
ــران( و وزارت  ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــات و فناوری)س ــوم، تحقيق ــترک وزارت عل داوران مش
ــه  ــداد 42 طــرح ب ــرورش اســتعدادهاي درخشــان و دانش پژوهــان جــوان(، تع ــي پ ــرورش )مركــز مل آمــوزش و پ

ــد.  عنــوان طرح هــای برگزیــده كشــوری در پانزدهميــن جشــنواره جــوان خوارزمــی انتخــاب گردیدن
     جــدول شــماره)4(، تعــداد طرح هــای برگزیــده پانزدهميــن جشــنواره جــوان خوارزمــی را بــه تفكيــك مقطــع 

تحصيلــی و گروه هــای علمــی نشــان می دهــد. 

 جدول شماره )4( - مقايسه  تعداد طرح های برگزيده به تفكيك مقطع تحصيلی و گروه های علمی
 از سال 1390 لغايت 1392

     زمينه طرح          

مقطع تحصيلی 
كو  سال

وني
كتر

 وال
رق

ب

وتر
مپي

كا

ك
كاني

م

وم
نج

 و 
ك

يزی
ف

می
شي

ران
عم

ضی
ریا

كی
زش

و پ
ی 

ست
 زی

وم
عل

عی
طبي

بع 
منا

 و 
زی

اور
كش

سی
فار

ت 
دبيا

ن وا
زبا

عی
تما

 اج
وم

عل

ن 
دیا

 و ا
سفه

، فل
مي

سال
م ا

علو

ري
عما

و م
هنر

ژي
ولو

تكن
انو

ن

ك
وني

اتر
مك

ك/ 
باتي

رو

ي 
علم

ي 
ه ها

مين
یرز

معسا
ج

47-13901321112178216110دانش آموزي

13915-623-22464272--45

139225113-14382282--42

دوره 
كاردانی

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

1391-----------------

------------------

51-13902331112179217110جمع

13915-623-22464272--45

139225113-14382282--42
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جــدول شــماره )5(،  رتبــه طــرح هــای برگزیــده بخــش دانــش آمــوزي پانزدهميــن جشــنواره جــوان خوارزمــی 
را بــه تفكيــك مقطــع تحصيلــی نشــان می دهــد.  

  
جدول شماره )5( – تعداد برگزيدگان بخش دانش آموزی به تفكيك سطح تحصيلی و رتبه

  
جمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول رتبه                           

3112842دانش آموزی 

تعــداد 42 طــرح برگزیــده، توســط 67 نفــر طــراح ارائــه شــده  اســت. ميانگيــن تعــداد افــراد شــركت كننده در 
ــرادی  ــای انف ــراد در طرح ه ــركت اف ــه ش ــد ك ــر نشــان می ده ــدول زی ــر( اســت. ج ــده )1/6 نف ــرح برگزی ــر ط ه

ــد.  ــی می باش ــای گروه ــرح ه ــتر از ط بيش

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

رتبه                
نوع طرح ها

درصدجمعرتبه سومرتبه دومرتبه اول

26172560انفرادی 
15111740گروهی 
3112842100جمع  

از تعداد 67 نفر برگزیده )42 طرح( تعداد 40 نفر پسر )60%(  و 27 نفر دختر )40%(  می باشند .

جدول شماره )7( - تعداد برگزيدگان كشوری به تفكيك رتبه و جنسيت

رتبه             
جنسيت

درصد جمعرتبه سوم رتبه دوم رتبه اول 

16202740دختر 
311264060پسر 
4174667100جمع 
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ــا توجــه بــه حضــور چشــمگير دانش آمــوزان و هنرجویــان در عرصــه پژوهــش و نــوآوری و هــدف اصلــي و  ب
اساســي جشــنواره در بــه چالــش كشــيدن همــه جوانــان در عرصــه خالقيــت و نــوآوري، ســتاد بخــش دانش آمــوزي 
ــت و  ــه و هدای ــغ و توجي ــاي تبلي ــي در زمينه ه ــاي كارشناس ــام فعاليت ه ــي و انج ــزي علم ــا برنامه ری ــنواره ب جش
راهنمایــي و حمایــت مــادي و علمــي، تــالش مي نمایــد تــا ضمــن رشــد كيفــي جشــنواره، زمينــه حضــور تعــداد 
بيشــتري از دانش آْمــوزان و هنرجویــان را در ایــن عرصــه مهــم علمــي فراهــم نمایــد. در ایــن راســتا، عــالوه بــر 
ــده  ــا ســوم كشــوري، ســایر طرح هــاي برگزی ــوان رتبه هــاي اول ت ــه عن ــداد محــدودي از طرح هــا ب ــل از تع تجلي
اســتاني، بــه نحــوي توســط ســتاد یــا دبيرخانه هــاي اســتاني جشــنواره مــورد تقدیــر و تشــویق قــرار می گيرنــد، تــا 
ــان و  ــروز، پــرورش، رشــد و شــكوفایي اســتعدادها و خالقيت هــای نوجوان ــرای ب بدیــن طریــق، زمينه هــای الزم ب

جوانــان، و همچنيــن توســعه و تعميــق روحيــه پژوهــش و نــوآوری در آنــان فراهــم گــردد.  
ــای  ــال طرح ه ــا ارس ــه ب ــد، ك ــب و هنرمن ــر، ادی ــرع، مبتك ــوآور، مخت ــگر، ن ــان پژوهش ــيله از جوان بدین وس
خالقانــه، ابتــكاري و بدیــع، ایــن جشــنواره را در نيــل بــه اهــداف خــود همراهــی كردنــد و بــه آن شــكوه و غنــاي 
خــاص بخشــيدند و نيــز از مدیــران كل،  معاونــان محتــرم آمــوزش متوســطه، دبيــران جشــنواره جــوان خوارزمــي 
ــای  ــرم دبيرخانه ه ــای محت ــوان، اعض ــان ج ــان و دانش پژوه ــتعدادهاي درخش ــاي ادارات اس ــا، رؤس ــتان ه اس
ــر  ــت دبي ــگاه تربي ــور، دانش ــر كش ــتان هاي سراس ــرورش اس ــوزش و پ ــی ادارات كل آم ــوان خوارزم ــنواره ج جش
ــكوه تر  ــه با ش ــزاری هرچ ــي و برگ ــی، اجرای ــای علم ــه زمينه ه ــرم داوري ك ــاي محت ــي و گروه ه ــهيد رجای ش

ــود. ــی می ش ــكر و قدردان ــه تش ــد، صميمان ــم كردن ــی را فراه ــوان خوارزم ــنواره ج ــن  جش پانزدهمي

                                                                                         دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی
                                                                                       بخش دانش آموزی 
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بخش دانش آموزي  

 اعضاي ستاد
 مهري سویزي )رئيس ستاد(

 حسن ساعي دهقان )دبير بخش دانش آموزي جشنواره(  
 دكتر عباس حق اللهي )مسئول هيأت داوران(

 دكتر سعيد عليایي )دبير اجرایي داوري(
 نعمت اله كاظمي فرامرزي )مدیر كميته(

مهندس محمد نستوه
مهندس محمد شریف زاده  

 مهندس قربانعلي افشاني
 منوچهر فضلي خاني

 سيدحميد حسيني

 مهندس نيلوفر ناصري
 مهندس ماندانا نوروزي
 مهندس حبيب نوري  

 سيدمحمود عقيليان

 حسينعلي شيري
 اميرعباس شاه علي

عباس رحمتي
 عباس مرادي

 بهزاد صولتيان
 محسن كشاني

 بيتا اسدي 

اعضاي كميته علمي و اجرايي
 نعمت اله كاظمي فرامرزي: مدیر كميته علمي و اجرایي بخش دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمی 

همكاران دبير خانه
قاسم ریوندي

 محمدتقي بابامرادي
 سيدعلي نوراني

 جواد بغدادي
 عليرضا رئيس دانایي

 هيوا رخشان
 عاطفه زاغري
 ملكه ربيع پور
 شهين رادمهر

 فاطمه تقوایي كارمزدي
 مرضيه غياثي فر

 ناهيد آرمش
 مهناز نقدعلي
 جميله رضایي
 اكرم رضایي

 مریم زراعتكار
 اسماعيل كاظمي نيا
 سيدصفر مظلومي 

 محمود احمدي شریف

 آرزو واعظ نائيني 
 فاطمه جابري 

 رضا افقري
 حميدرضا سلطان زاده

 فرنام كاظمي
 مهين بانو حفظي صالحي

 سپيده ربيع پور
 عليرضا بابامرادي

 فاطمه یزداني دماوندي
 حميدرضا پازوكي  

 محمد احمدي  
 منيراعظم ميثاقي نژاد  

 موسي فرهنگ نيا 
 رضا وهاب آهاري 

 حسين قاضي  
 مهدي شمس 
 حميد نظري  

 حسن شمسيان 
 نرگس هاشم زاده  

 علي زالي 
 علي اسدي مهر 
 حسن علي پور 

 مهدي افتخاري 
 علي اصغر سير 

 رضوان روح بخش 
 تكتم فریمانه 

 اميرحسين اسدي 
 زهرا  محمدي مرادي  

 بدریه  كيایي
 فرشاد فردوسي 
 فروغ ساالریه   

 مهدي زینلي 
 مرضيه عبدالملكي  

 شبنم نجفي 
 فریبا ایجوي

 نادر  بختياري
 اسماعيل احمدي

اعضاي ستاد، کمیته علمي و اجرايي و همكاران دبیرخانه 
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مسئول گروه : دكتر محمد شمس اسفندآبادي
 دكتر پرویز اميري           

 دكتر مصطفي شعباني            
دكتر سيد زین العابدین موسوي              

 مهندس فرزاد فالحي  

 مسئول گروه : دكتر علي  نوراله
   دكتر معصومه صفخاني                                   

 مهندس حميدرضا شایق                               
 مهندس علي هوشياري             

  مهندس علي عمادي  

 مسئول گروه : دكتر علي پوركمالي اناركي
 دكتر علي رحماني هنزكي         

 دكتر مير اعلم  مهدي 
 دكتر نصراله بني مصطفي عرب  

 دكتر فرامرز آشناي قاسمي  

دكتر كریم مقصودي مهربان            
 دكتر محمد حسين  پورگللو

 مهندس صياد نصيري

 مسئول گروه : دكتر مهدي سعادت
  دكتر جاوید ضمير انوري             

  دكتر منصور وصالي 
  دكتر رضا رشيدي                            

 دكتر ایوب اسماعيل پور  
  مهندس محمد حسين لطف زماني 

مسئول گروه : دكتر رسول عبداله ميرزایي      
دكتر جواد بهشتيان                                       

 دكتر عليرضا كرمي 
 دكتر باهره عربشاهي                                              

    دكتر معصومه قلخاني

  دكتر اعظم اناركي               
 دكتر مریم صباغان  

  مهندس محمد سعيدي                                               

 مسئول گروه های تخصصی : دکتر عباس حق اللهی
گروه تخصصی برق و الكترونیک

گروه تخصصی کامپیوتر

گروه تخصصی مكانیک

گروه تخصصی فیزیک و نجوم

گروه تخصصی شیمی

بخش دانش آموزي  
رؤسا و اعضاي گروه های تخصصی
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 مسئول گروه : دكترحميد مسگراني
   دكتر حميدرضا ميمني                                             

 دكتر احمد رضا فروغ
 دكتر مهدي نجفي خواه             

 دكتر علي زعيم باشي 

  مسئول گروه : دكتر عليرضا ذاكري
 دكتر امير حسين براتي           

 دكتر جالل ولي اللهي  
  دكتر ليال پور مسعودي                                   

 دكتر محسن عباسي  

 دكتر فائزه فاضلي 
 دكتر اسحاق شایگان

 محمد ساكي زاده

  مسئول گروه :دكتر جمال الدین مهدي نژاد      
 دكتر  محسن حسن پور                            

 دكتر اسماعيل ضرغامي   
 مهندس هادي عارفي

 دكتر عين الدین صادق زاده
 دكتر سينا رزاقي

  مسئول گروه :  دكتر صادق نصري      
 دكتر سيد محمدرضا امام جمعه                               

 دكتر فریده حميدي 
 محمد كاظمي پوران   

 نعمت اهلل كاظمي فرامرزي  
 الماس ساسانيان                

 دكتر جمشيد جراره

 دكتر رضا ساكي      
 رضوان روح بخش 

 عباس قندي 
 دكتر عبدالحسين كرمپور

 نصرالدین امين ورزلي
 مجيد ابراهيم دماوندي

  مسئول گروه : دكتر عين اهلل خادمي       
 دكتر علي اكبر شایسته نژاد  

 دكتر عبداهلل صلواتي 
 دكتر زهرا كاشاني ها 

 دكتر حسين صفره 

گروه تخصصی ریاضی

گروه تخصصی علوم زیستی وپزشكی

گروه تخصصی هنر و معماری

گروه تخصصی علوم اجتماعی 

گروه تخصصی علوم اسالمی 

بخش دانش آموزي  
رؤسا و اعضاي گروه های تخصصی
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بخش دانش آموزي  
رؤسا و اعضاي گروه های تخصصی

گروه تخصصی نانوتكنولوژی 

گروه تخصصی کشاورزي و منابع طبیعي  

  مسئول گروه : دكتر رقيه قاسم پور
 دكتر مریم صباغان  

 دكتر اعظم اناركي فيروز 
 دكتر فاطمه راضي          

 دكتر راحله محمدپور 
 دكتر معصومه قلخانی 

 دكتر محمدرضا هرمزی نژاد 

  مسئول گروه : دكتر محمد غفراني
 دكتر برات قبادیان                                    

 دكتر محمد حسين كيان مهر 
  دكتر جالل ولي اللهي                                

 مهندس حبيب نوري                      
 دكتر عباس یداللهي

 دكتر علي اصغر طالبي                                   
 دكتر مصطفی حاج نصراله  

 دكتر احمد جهان لتيباري          
 دكتر جاماسب نوذري  

 دكتر سيد مجيد ميرلطيفي      
   دكتر ابراهيم محمدي

 دكتر كورس خوشبخت
 دكتر محمد علی سحری

 دكتر محمد علی زارع
 دكتر حسن كرمانيان
 دكتر حسين رنگ آور
 دكتر حسين فرازمند

  مسئول گروه : دكتر یداله بهمني مطلق         
 دكتر علي شفایي )آبان(  
 دكتر مجتبي بشردوست  

 دكتر فرهاد قربان دردي نژاد  
 مالحت نجفي عرب 

 رضا كالته

 دكتر علي اكبر افراسياب پور 
 بلقيس سليماني كهنوج

 دكتر صغري سلمان نژاد مهرآبادي
 دكتر رضا نجاتي

گروه تخصصی زبان و ادبیات فاسی 

گروه تخصصی عمران 

  مسئول گروه : دكتر موسي محمودي صاحبي
 دكتر اصغر وطني اسكویي   

 دكتر امير  طریقت
 مهندس شهرام وثوق                              

 دكتر سعيد غفارپور جهرمي
 غالمرضا كارگریان 
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بخش دانش آموزي  
رؤسا و اعضاي گروه های تخصصی

گروه تخصصی مكاترونیک 

سایر گروه هاي علمي  

  مسئول گروه : دكتر رضا ابراهيم پور
 دكتر نصور باقري  

 دكتر سيد محسن حسيني                                     

 دكتر سيد موسي آیتي                                 

مسئول گروه : دكتر حسين رنگ آور
 دكتر رضا نجاتي 

 عباس بنيان  
 محمود احمدی شریف

 دكتر علي اكبر شایسته نژاد 
  مهندس محمد اسماعيل تيموري                                    

 دكتر سيد محمد رضا امام جمعه

 دكتر محمد شمس اسفندآبادي  
 دكتر اسحاق شایگان  

 دكتر ابوالفضل سلطاني               
 محمد رضا مرادي

 دكتر عليرضا ذاكری
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دبیران بخش جشنواره ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 

 آذربایجان شرقي: سعيد رستگار   
  آذربایجان غربي: احمد بداقلویي  

 اردبيل: رضا دانشگر
 اصفهان: محسن شكراني 

 البرز: عيسي زبيدي 
 ایالم: عبدالعباس شيرخاني 
 بوشهر: عبدالرضا عرب زاده 

 چهارمحال و بختياري: سيد فرود حجازي 
 خراسان جنوبي: محمد آزادي مود 

 خراسان رضوي: محمود جوازي طرقي 
 خراسان شمالي: ناصر عليزاده نيكنام 

 خوزستان: عليرضا بني نعمه 
 زنجان: حميد اخوان 

 سمنان: اكرم رجب بيگي 
 سيستان و بلوچستان: سيامك جهان تيغ

 شهرستان هاي تهران: اشرف سادات صيادميري 
 شهر تهران: گوهر پيرایش فرجي

 فارس: مصطفي قاسمي
 قزوین: محمد حاجي محمدي

 قم: حسين كرمي 
 كردستان:  اكبر منجمي كردستانی

 كرمان: محمدحسن شمسي 
 كرمانشاه: علي مرادي 

 كهگيلویه و بویراحمد: محمدتقي اسدپور جهان آباد 
 گلستان: سيدقاسم حسيني  
 گيالن: غالمرضا نوروزپور  

 لرستان: مهدي جهانيان
 مازندران: اكبر عالمي 

 مركزي: سيدتقي حسيني
 هرمزگان: محمود عسكري  

 همدان: رضا هاشمي
 یزد: مهدي مستقل چي

 مدارس خارج از كشور: اطهر مقيمي اردكاني
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 چكیده طرح: 

ربــات چنــد جهتــه به منظــور پاســخ بــه نيازهــاي حركتــي بشــر در محيط هــاي شــلوغ و پــر ترافيــك طراحــي 
و ســاخته شــده اســت. ایــن ربــات بــا اســتفاده از نــه موتــور الكتریكــي كوچــك كــه هــر ســه موتــور بــر روي یــك 
گــوي بــزرگ قــرار گرفتــه و تشــكيل شــده اســت بــه طوري كــه ایــن موتورهــا قــادر بــه حركــت دادن گــوي بــه 
ــا قــدرت مناســب در جهــت مطلــوب  ــد ب ــات مي توان هــر طــرف مي باشــند. از براینــد حركــت ایــن ســه گــوي رب

بــه حركــت درآیــد.
از جمله تكنولوژي بكار رفته در این ربات مي توان به این موارد اشاره كرد:

استفاده از سنسورهاي compass و Gyro براي تشخيص و اصالح حركت ربات،
كنترل توسط joystick، سيستم عامل ویندوز و سيستم عامل اندروید،

نرم افزار كاربري كليه فعاليت هاي ربات را مانيتور و گزارش مي كند،
استفاده از سيستم فنر بندي مناسب براي پایداري و آسيب كمتر.

رتبه اول        
برق و الكترونیك

عنوان طرح:  ربات چند جهته 
طراحان:  ایمان ابوحيدري كرمانی و عليرضا عبدالكریمي

استان: كرمان
واحد آموزشی: هنرستان فني رسالت ناحيه 2 كرمان

واحد همكار: پژوهش سرای عيسی ماهانی
استاد/دبیر راهنما: محمد امين رونقی
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  چكیده طرح: 
در موتورهــاي MHD از تاثيــر ميــدان مغناطيســي بــر روي الكترون هــاي در حــال حركــت بــراي توليــد نيــروي 
پيــش برنــده ســياالت اســتفاده مي شــود. در واقــع ایــن موتورهــا بــا دو صفحــه داراي اختــالف پتانســيل الكتریكــي ، 
ســياله )بــراي مثــال دریــا( را تحــت تاثيــر ميــدان الكترواســتاتيكي قــرار داده و بــه یون هــاي داخــل آن نيــرو وارد 
ــا قطبيــن حركــت كننــد و باعــث  ــوژي ســاخت ایــن موتورهــا اگــر یــك ميــدان مغناطيســي ب مي كننــد. در تكنول
حركــت رو بــه جلــوي ســازه شــود. در تكنولــوژي ســاخت ایــن موتورهــا اگــر یــك ميــدان مغناطيســي بــا شــاره هاي 
ــر دو نيــروي قبلــي  ــه ملكول هــاي ســياله در جهــت عمــود ب ــر جهــت حركــت یون هــا داشــته باشــيم، ب عمــود ب
وارد مي شــود كــه مي تــوان از ایــن نيــرو بــراي پيشــروي در دریــا اســتفاده كــرد. در ایــن طــرح نيــز از تكنولــوژي 
ــود،  ــناور ش ــا ش ــر روي دری ــرار اســت ب ــه ق ــرل، ك ــل كنت ــازه متحــرک قاب ــك س ــر روي ی ــاي MHD ب موتوره
ــه ســوختي در آن مصــرف نمي شــود،  ــدارد، هيچگون ــچ بخــش متحركــي ن ــور هي ــن موت اســتفاده شــده اســت. ای
انفجــاري در آن رخ نمي دهــد بنابرایــن هيــچ آلودگــي و صدایــي توليــد نمي كنــد. لــذا بــه لحــاظ زیســت محيطــي 
پــاک محســوب مي شــود. پــر واضــح اســت كــه انــرژي الكتریكــي مــورد نيــاز در بيــن الكترودهــا بایــد از نــوع بــرق 
مســتقيم باشــد. در ایــن طــرح بــراي تاميــن انــرژي مــورد نيــاز از پنل هــاي فتــو ولتائيــك بــراي ایجــاد اختــالف 

پتانســيل  مــورد نيــاز در بيــن الكترودهــا اســتفاده شــده اســت.

رتبه سوم                   
برق و الكترونیك

 MHD عنوان طرح: سازه شناور خورشيدي كنترل شونده ي بدون سر نشين با استفاده از تكنولوژي موتورهاي پيش برنده
طراحان: سيده كيميا مرتضوي، عاطفه ترابي، زهرا چهل اميراني و زهرا نژادیان

استان:  زنجان
واحد آموزشی: فرزانگان ناحيه 2 زنجان 

واحد همكار: موسسه علمی، پژوهشی و تحقيقاتی دكتر حسابی
استاد/دبیر راهنما: فرهود آهنی
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 چكیده طرح: 

در ایــن طــرح یــك روش و بســتر ارتباطــی بــراي ســرویس دهــی بــه برنامه نویســان و كاربــران ایجــاد شــده 
ــان  ــه متقاضي ــام آن )CSM )Cloud System  & data Management  نهــاده شــده اســت. CSM ب اســت كــه ن
خــود توانایــی تبــادل و پــردازش نامتعــارف داده هــا را می دهــد.  CSM بــه عنــوان واســطه ارتباطــی هنــگام برقــراری 
ــده  ــرح دارای ای ــن ط ــد. ای ــل می نمای ــار تبدی ــا گفت ــل ی ــه ایمي ــك را ب ــه پيام ــرای نمون ــه و ب ــرار گرفت ــاط ق ارتب
ــرح  ــزاری ط ــزای نرم اف ــت. اج ــده اس ــازی ش ــزار پياده س ــن نرم اف ــه از آن در ای ــد نمون ــه چن ــد ك ــي می باش نوین
وب ســرویس كنتــرل و دریافــت اطالعــات، برنامــه پــردازش ابــری اطالعــات و همگام ســازی و كنتــرل منابــع آزاد 

می باشــد.

رتبه دوم 
کامپیوتر

عنوان طرح:  نرم افزار ارتباط داده هاي ناهمگون 
طراحان:  اميرمحمد نصراللهي و احسان اعظمي

استان:  شهر تهران
واحد آموزشی: دبيرستان های دكتر علی شریعتی منطقه 2 و شهيد محمد علی عموئيان منطقه 5

استاد/دبیر راهنما: احسان توفيقی
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 چكیده طرح: 

تصدیــق اصالــت و هویــت افــراد از مباحــث مطــرح در امنيــت محســوب می شــود. یكــی از روش هــای مرســوم 
ــه ســرقت  ــور افــراد ب ــا كلمــات عب اســتفاده از كارت هــای شناســایی می باشــد. در مــواردی كــه كارت شناســایی ی
برونــد تصدیــق هویــت افــراد نيــاز بــه روش هــای پيچيده تــری خواهــد داشــت. در ایــن طــرح بــر اســاس رفتــار فــرد 
و محل هــای فيزیكــی حضــور او در روزهــای مختلــف سيســتم از طریــق یادگيــری و آمــوزش شــبكه های عصبــی 
رفتــار حركتــی فــرد را تخميــن زده و ســپس در صــورت مشــكوک شــدن بــه تغييــر رفتــار او یــا محل هــای حضــور 
ــبكه  ــای ش ــروژه از الگوریتم ه ــن پ ــود. در ای ــه می ش ــكوک را متوج ــخص مش ــود ش ــف وج ــای مختل او در زمان ه

عصبــی بــرای یادگيــری اســتفاده شــده اســت.

رتبه سوم
کامپیوتر

عنوان طرح: سيستم تأیيد هویت مبتني بر نظریه رفتاري    
طراحان: عليرضا روشن ضمير و عمران باتمان غليچ

استان:  شهر تهران
واحد آموزشی: دبيرستان غير دولتی مفيد 1 منطقه 2

واحد همكار: شركت مهندسی طلوع ایده و روش
استاد/دبیر راهنما: سيد محمد مهدی رستگار



64

  چكیده طرح: 
در زمينــه تبدیــل متــن فارســی بــه ســخن پروژه هــای متعــددی انجــام شــده اســت. ایــن پــروژه بــا رفــع عيــوب 
ــان تلفــظ  ــرای بي ــا ب ــردازش معن ــن و پ ــردازش مت ــار و پ ــا یــك روش علمــی در ســنتز گفت ــرم افزارهــا ب ســایر ن
صحيــح دارد بــه گونــه ای كــه بــه صــدای انســان شــبيه تر باشــد. در ایــن نــرم افــزار روشــی بــراي تبدیــل متــن 
فارســی بــه عالئــم آوانــگاری وجــود دارد، ســپس ســاختارهای آوایــی اســتخراج شــده و بــه گفتــار تبدیــل می شــود. 
روش مناســبی هــم بــراي پــردازش صــدا و طبيعی ســازی صــدا بــه كار گرفتــه شــده اســت. پياده ســازی نــرم افــزار 

توســط زبــان جــاوا انجــام شــده اســت.

رتبه سوم
کامپیوتر

عنوان طرح:  تبدیل متن به سخن فارسي 
طراح:  فربد یادگاریان

استان:  شهر تهران
واحد آموزشی: دبيرستان عالمه حلی 1 منطقه 11 

استاد/دبیر راهنما: دكتر عبداله آراسته
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چكیده طرح: 

ــك كالس  ــازی ی ــدف آن آماده س ــه ه ــد ك ــيقی می باش ــوزه موس ــزار در ح ــك نرم اف ــنج ی ــزار آواس ــرم اف ن
ــن یــك  ــا دریافــت صــوت نواخت ــزار ب ــن نرم اف ــری موســيقی ســنتی می باشــد. ای ــراي یادگي ــده آل ب ــا شــرایط ای ب
هنرآمــوز بــا آزمایــش بيــن بيســت ویژگــی مختلــف صوتــی و ســه روش طبقه بنــدی مختلــف قــادر بــه امتيازدهــی 
بــه هنرآمــوز می باشــد. ایــن سيســتم دارای دقتــی خــوب بــرای ســاز ســه تــار و تــار می باشــد. در ایــن نــرم افــزار 
ارزیابــی كيفيــت بــه طــور خوبــی انجــام شــده و اصــول پــردازش ســيگنال های دیجيتــال بــه طــور خوبــی رعایــت 
ــق  ــخيص تطاب ــين و تش ــری ماش ــدی و یادگي ــته بن ــراي دس ــی ب ــای خوب ــن از الگوریتم ه ــت. همچني ــده اس ش

اســتفاده شــده اســت.

رتبه سوم
کامپیوتر

عنوان طرح: نرم افزار آواسنج       
طراحان: علي رضا اسكندري و محمد حسين ابراهيمي

استان:  شهر تهران
واحد آموزشی: دبيرستان غير انتفاعی سالم نجم الثاقب  

استاد/دبیر راهنما: هادی امينی
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 چكیده طرح: 

ــد. در ایــن طــرح، یــك سيســتم  امــروزه بردهــای هوشــمند در مراكــز آموزشــی جایــگاه ویــژه ای پيــدا كرده ان
ســخت افــزاری بــراي جایگزینــی ایــن  نــوع بردهــا طراحــی و ســاخته شــده اســت كــه هزینــه آن پایيــن می باشــد. 
در ایــن طــرح یــك و ب كــم از صفحــه تصویربــرداری نمــوده و محــل اشــعه مــادون قرمــز كــه توســط یــك قلــم 
ــع خطــا را انجــام داده و  ــزار، عمــل كاليبراســيون و رف ــرم اف ــك ن ــد. ی ــد می شــود را در آن تشــخيص می ده تولي
می تــوان از ایــن سيســتم بــه طــور دقيــق و بــا خطــای بســيار كــم بــه عنــوان یــك بــرد هوشــمند اســتفاده نمــود. 
در نــرم افــزار ایــن طــرح عمــل كاليبراســيون، محاســبه حداقــل ميــزان دیــد، فيلترســازی و رفــع خطــا پياده ســازی 

گردیــده اســت.

رتبه سوم
کامپیوتر

عنوان طرح:  برد آموزشي هوشمند ارزان قيمت   
طراح:  كيوان ملكي كامبخش

استان:  قزوین
واحد آموزشی: شهيد بابایي ناحيه 1 قزوین 
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چكیده طرح: 

یــك ربــات كوچــك كــه قــادر اســت در ســطوح مختلــف حركــت نمایــد، طراحــی و ســاخته شــده اســت. نــوآوری 
ایــن ربــات در نــوع مكانيــزم حركتــی آن اســت كــه بــرای حركــت از دو پيــچ مــوازی بــا جهــت گــردش متفــاوت 
اســتفاده شــده اســت. ایــن دو پيــچ توســط دو موتــور مســتقل بــه حركــت درمی آینــد. در صورتــی كــه دو پيــچ هــم 
جهــت بچرخنــد بــه علــت اختــالف جهــت پيــچ، ربــات می توانــد بــه ســمت جلــو و یــا عقــب حركــت نمایــد. در غيــر 
ایــن صــورت ربــات بــه ســمت چــپ یــا راســت حركــت می كنــد. ایــن نــوع مكانيــزم حركتــی امــكان حركــت در 
آب، گل و باتــالق، شــن و رمــل و دیگــر محيط هــا را می دهــد. از دیگــر ویژگی هــای ایــن طــرح در نــوع نحــوه ی 
ــه می باشــد.  ــا روشــی مبتكران ــه فــوالدی ب ــر روی یــك لول ســاخت پيچ هــای آن اســت كــه از چســباندن چــرم ب
ایــن روش امــكان ســاخت پيــچ بــا طــول دنــده بــزرگ را فراهــم نمــوده و همچنيــن ســطح رزوه پيــچ هــم دارای 
اصطــكاک خوبــی بــا ســطوح صــاف ماننــد موزائيــك می باشــد. همچنيــن در ایــن طــرح كل مجموعــه كنتــرل از 

راه دور توســط طــراح ســاخته شــده اســت.

رتبه سوم
مكانیك

عنوان طرح: ربات كوچك براي عبور محيط هاي رملي و  باتالقي       
طراح: حميد فيروز بهر افضل

استان:  قزوین 
واحد آموزشی: دبيرستان امام صادق )ع ( آبيك 

واحد همكار: پژوهش سرای رازی آبيك
استاد/دبیر راهنما: ایرج حميدی
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 چكیده طرح: 

ــر  ــوان خمي ــي مي ت ــام ســنبل آب ــه ن ــراوان ب ــا رشــد ف ــراي اكوسيســتم و ب ــاه مضــر ب ــك گي ــا اســتفاده از ی ب
ــا اســتفاده از ایــن گيــاه بــراي توليــد خميــر كاغــذ مي تــوان از قطــع شــدن درختــان و از  كاغــذ تهيــه كــرد كــه ب
ــد و باعــث اشــتغال زایي مي شــود و در ضمــن  ــط زیســت وارد مي كن ــه محي ــي ب آســيب هاي جــدي كــه ســنبل آب
ــي ها  ــق بررس ــت. و طب ــرفته الزم نيس ــات پيش ــتگاه و امكان ــود دس ــاه وج ــن گي ــذ از ای ــر كاغ ــد خمي ــراي تولي ب
ــادار و  ــاي به ــواع كاغذ ه ــه ان ــي ب ــنبل آب ــده از س ــد ش ــذ تولي ــر كاغ ــر خمي ــاي معتب ــا در كارخانه ه و آزمایش ه

ــود. ــل مي ش ــرا و...تبدی ــاي تت كاغذه

رتبه اول                
علوم زيستي و پزشكي 

عنوان طرح:  ساخت كاغذ از سنبل آبی   
طراح:  فرشاد زارع

استان:  فارس
واحد آموزشی: نمونه دولتی رازی ناحيه 4 شيراز 
 واحد همكار: پژوهش سرای دكتر حسابی شيراز

استاد/دبیر راهنما: زیبا داورپناه
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چكیده طرح: 

بخيــه فــوري بخيــه اي اســت كــه بــراي زخم هــاي ســطحي )زخم هــاي موجــود در الیه هــاي باالیــي پوســت( 
ــایل  ــه وس ــاز ب ــدون ني ــده و ب ــس كنن ــدون بي ح ــدون درد  و ب ــد ب ــه مي توان ــن بخي ــت و ای ــده اس ــي ش طراح
مخصوصــي همچــون نــخ بخيــه زنــي، ســوزن گيــر، پنــس و قيچــي و...مــورد اســتفاده فــرد قــرار گيــرد و برداشــتن 
ــودي  ــت اســت و باعــث بهب ــدون درد و عوارضــي همچــون عفون ــاز هــم ب ــا آســان، ســریع و ب ــوع بخيه ه ــن ن ای
ــوان از آن در  ــن اســت كــه مي ت ــه ای ــن بخي ــازات ای ــه مي شــود. یكــي دیگــر از امتي ــار بخي ــدون آث ــرد ب كامــل ف
كــودكان كــم ســن و ضعيــف نيــز بهــره بــرد. هــدف بــاال بــردن ســرعت بخيــه زنــي )در مواقــع زلزلــه و جنــگ و 

ــت. ــي اس ــردن بخيه     زن ــان ك ــزي و آس ــون ری ــري از خ ــابه( جلو گي ــوارد مش م

رتبه سوم                
علوم زيستي و پزشكي 

عنوان طرح: بخيه فوری       
طراح: پوریا عباپور 

استان:  آذربایجان شرقی 
واحد آموزشی: دبيرستان عالمه طباطبایی 2        اهر 

واحد همكار: پژوهش سرای خيام اهر 
استاد/دبیر راهنما: حميد رضا رضایی اهری



70

  
چكیده طرح: 

ایــن طــرح بــا توجــه بــه افزایــش زباله هــا در ایــران و همچنيــن زباله هــاي زیــاد گربــه و حشــره ناقــل بيمــاري 
كــه از زبالــه غــذاي خــود را تاميــن مي كننــد حائــز اهميــت اســت.

ــر  ــوارد زی ــث م ــه باع ــه كيســه زبال ــاص در آن و زدن آن ب ــواد خ ــود م ــا وج ــاص ب ــپري خ ــن اس ــع ای در واق
مي شــود:

•   دور كردن انواع گربه ها و جلوگيري از پارگي كيسه زباله و آلوده كردن محيط زیست،
•   دور كردن انواع حشرات ناقل بيماري،

•   كاهش ميزان توليد مثل ميكروب در اطراف كيسه ي زباله،
•   بــا تغذیــه نكــردن گربه هــا از زباله هــا آنهــا بيشــتر مجبــور مي شــوند بــراي تهيــه غــذا بــه ســراغ حيوانــات 

ضــد بهداشــت از جملــه مــوش و مارمولــك رونــد.
براي این كار سویا و چند ماده ي افزودني دیگر مانند بوراكس و سود استفاده شده است.

رتبه سوم              
علوم زيستي و پزشكي  

عنوان طرح:  اسپری زباله   
طراح:  عماد جوهری شيرازی 

استان:  فارس
واحد آموزشی: تيزهوشان توحيدی ناحيه 1 شيراز 

واحد همكار: پژوهش سرای جابر بن حيان شيراز
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چكیده طرح: 

ــاي منتشــر شــده، متاســفانه  ــار و گزارش ه ــر آم ــا ب ــن هســتند و بن ــه معلولي یكــي از اقشــار آســيب پذیر جامع
ــه هــر تقدیــري افــرادي در جامعــه  ــه ایــن قشــر افــزوده مي شــوند. ب ــروز ســوانح رانندگــي ب ــه دليــل ب ســاليانه ب
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــددي دس ــكالت متع ــا مش ــد و ب ــج مي برن ــت رن ــي از معلولي ــل متفاوت ــه دالی ــه ب ــتند ك هس
ــراي حفــظ شــرایط  ــر ب ــن ام ــه ای ــد. یكــي از مشــكالت آنهــا مســایل بهداشــتي مــي باشــد كــه توجــه ب مي كنن
ضعيــف جســماني و روحــي شــان از اهميــت قابــل توجهــي برخــوردار اســت. در ميــان مســایل بهداشــتي پيــش روي 
آنهــا بهداشــت دهــان و دنــدان مــورد توجــه قــرار نمي گيــرد مي توانــد پيامدهــاي مختلفــي را بــراي شــخص معلــول 
ــه شــخص از حركــت دســتان  ــه اي باشــد ك ــه گون ــت نخاعــي ب ــر معلولي ــال داشــته باشــد بخصــوص اگ ــه دنب ب
محــروم باشــد در نتيجــه بــه دليــل عــدم توجــه افــراد همجــوار وي بــه دليــل عــدم رســيدگي بــه بهداشــت دهــان 
و دندان هــاي آنهــا ایــن مشــكل بــه صــورت چشــمگير و مضاعــف خواهــد شــد. طــرح حاضــر بــه نــام دوتــي بــه 
دنبــال رفــع و كاهــش مشــكالت ایــن قشــر عزیــز بــوده و بــا طراحــي ایــن وســيله روش آســاني بــراي شستشــو 

دهنــده خــودكار دهــان و دنــدان معلوليــن ارایــه شــده اســت. 

رتبه سوم             
علوم زيستي و پزشكي 

عنوان طرح: دوتی       
طراحان: زكيه حميدی و شهال صحرایی سراب 

استان:  گلستان 
واحد آموزشی: دبيرستان مهدیه گنبدكاووس 

واحد همكار:  پژوهش سرای جابر بن حيان گنبد كاووس
استاد/دبیر راهنما: غالمرضا ظفر شكورزاده
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چكیده طرح: 

بــه هنــگام زایمــان حيوانــات بــه دليــل ســخت زایی )بویــژه گاو( نيــاز بــه مراقبــت و كنتــرل الزامــی اســت تــا در 
هنــگام زایمــان، در صــورت گيــر كــردن نــوزاد، در بــدن دام و یــا ناتوانی در وضــع حمــل اقدامات و كمك رســانی های 
الزم انجــام می گيــرد كــه بــا وجــود ایــن دســتگاه نيــاز بــه كنتــرل و مراقبــت حضــوری نمی باشــد. و یــاری رســان 
و عواقــب ســوء آن نظيــر بــه خطــر افتــادن  بهداشــت دام، فــرد مراقــب و هزینه هــای قبــل زایمــان، زمينــه ایجــاد 
ایــن دســتگاه بــوده اســت. همچنيــن ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه اهــداف طــرح، مشــخص نمــودن زمــان زایمــان 

دام، بــه دنيــا آوردن دام ســالم، نتایــج ارزشــمندی بــرای دامــداران داشــته اســت.
دستگاه دو بخش دارد:

1-   بخــش فرســتنده و سنســور كــه در داخــل واژن یــا بيــرون آن در دام نصــب می شــود كــه تشــخيص زمــان 
زایمــان را از ســي دقيقــه الــی دو ســاعت قبــل بــا ارســال فرمــان بــه گيرنــده اطــالع رســانی می كنــد. 

2-  گيرنــده و آالرم هشــدار دهنــده كــه بســته بــه نيــاز ، در منــزل و یــا هــر مــكان دیگــر قــرار می گيــرد. و بــه 
وســيله آالرم آژیــر و یــا تمــاس تلفنــی و پيــام كوتــاه ، اطــالع رســانی می كنــد.

رتبه دوم              
کشاورزی و منابع طبیعی  

عنوان طرح:  دستگاه هشدار دهنده زمان زایمان حيوانات  
طراحان:  امين ميرزا حسن لو  و  سيما ميرزا حسن لو 

استان:  همدان
واحد آموزشی: مركز آموزش از راه دور طاها ناحيه 1 همدان  و بزرگساالن حجاب رزن
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چكیده طرح: 

بــه منظــور توليــد تعــداد زیــادی ملكــه باكــره )در شــرایط كنتــرل شــده( بایــد شــرایط مناســبی در كندوهــای 
ــق  ــاد از طری ــداد زی ــه تع ــل ب ــور عس ــه زنب ــرورش ملك ــول پ ــد. روش معم ــود آی ــه وج ــه ب ــلول ملك ــازنده س س
ــاخته شــده صــورت  ــش س ــه از پي ــی ملك ــه ســلول های مصنوع ــر ب ــوان از ســلول های كارگ ــای ج ــال الروه انتق
ــورداران  ــن زنب ــود در بي ــن روش موج ــد بارزتری ــردن می گوین ــد ك ــالح پيون ــه در اصط ــل را ك ــن عم ــرد. ای می گي
اســت. روش هــاي متــداول دارای معایبــی بــوده بــرای تكميــل روش هــای قبــل و جلوگيــری از جابجایــی الرو، روش 

ابداعــی بــه شــرح زیــر طراحــی گردیــد :
ــور  ــع عب ــرار داده بيــن دو طبــق پنجــره مان ــدو ق ــاده و یــك روی كن ــدی همــراه ســلول هایش آم ــی پيون  قاب
ملكــه می گذاریــم و ملكــه را بــه بــاالی كنــدو بــرده و فقــط همــان قــاب پيونــد در آن بــاال باشــد قــرار می دهيــم. 
ملكــه بــه ناچــار در آنهــا تخم ریــزی كــرده و بعــد از تخم ریــزی ملكــه را پایيــن بــرده و یــك قــاب الرو در كنــار 
قــاب پيونــد قــرار می دهيــم. اگــر در كنــدو قــاب الرو نبــود جایــش از كندوهــای دیگــر یــك قــاب الرو بــدون زنبــور 
در داخــل جمعيــت قــرار می دهيــم بعــد از مدتــی كــه زنبــوران بــه آن قــاب آمدنــد قــاب را بــاال بــرده و كنــار قــاب 
ــد و  ــذا دســتگاه تولي ــد. ل ــت كنن ــا مواظب ــده و از تخم ه ــا را دی ــتار تخم ه ــوران پرس ــا زنب ــم ت ــرار می دهي ــد ق پيون
پــرورش ملكــه بــا تخم ریــزی مســتقيم ملكــه داخــل ســلول های توليــد ملكــه عمــل پيونــد را حــذف و ملكه هــای 

ــه زنبــورداران تحویــل می دهــد. مرغــوب را ب

رتبه دوم                 
کشاورزی و منابع طبیعی 

عنوان طرح: دستگاه توليد ملكه زنبور عسل        
طراح: سيد محمود حسينی 

استان:  یزد 
واحد آموزشی: نمونه دولتی ابن سينا مهریز 

واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی مهریز
استاد/دبیر راهنما: حسين ابویی
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  چكیده طرح: 
بــرای بهبــود نســل دام و پيشــگيری از بيماری هــا بایــد واكسيناســيون صــورت گيــرد از جملــه شــاربون، برســلوز و ... 
كــه واكسيناســيون بــه صــورت فعلــی می توانــد مشــكالتی از جملــه احتمــال آســيب دامــداران توســط دام هــا   خطاهــای 

فــردی در حيــن تزریــق، آســيب دام در اثــر تزریــق نادرســت، عــدم توانایــی دامــدار در اســتفاده از واكســن ها باشــد.
وجــود دســتگاه واكســيناتور خــودكار دام می توانــد مشــكالت ناشــی از تزریــق ســنتی را بــه حداقــل برســاند. دســتگاه 
ــل  ــداری قاب ــای دام ــایر بخش ه ــا و س ــم از طویله ه ــف اع ــای مختل ــوده و در مكان ه ــل ب ــل حم ــده قاب ــی ش طراح
اســتفاده می باشــد كــه بتوانــد بــه طــور اتوماتيــك و ایمــن بــه حيوانــات تزریــق كنــد تــا واكسيناســيون مؤثــر اتفــاق افتــد.

ایــن دســتگاه از دو قســمت سســخت افــزاری و نــرم افــزاری، كــه قســمت ســخت افزاری شــامل اســكلت دســتگاه، 
سيســتم پنوماتيــك و فيكس كننــده دام بــه عنــوان جایــگاه دام و سيســتم خنك كننــده دو جــداره مخــزن و بــازوی تزریــق 

و قســمت نرم افــزاری آن شــامل برنامــه تزریــق كــه دوز واكســن بــرای انــواع واكســن ها قابــل تنظيــم می باشــد. 
تزریــق خــودكار واكســن بــدون دخالــت نيــروی انســانی موجــب كاهــش وقــت و بيماری هــای مشــترک بيــن انســان 

ــود. و دام می ش
از دیربــاز تــا كنــون شــاهد بيماری هــای مشــترک بيــن انســان و حيوانــات هســتيم كــه تعــدادی از ایــن بيماری هــا 
قابــل درمــان و تعــدادی نيــز هنــوز بــرای آنهــا راه درمانــی دارویــی كشــف نشــده اســت و مــا می توانيــم بــا اســتفاده از 

ایــن دســتگاه موجــب جلوگيــری از انتقــال بيماری هــا و ویروس هــا از حيــوان بــه انســان شــویم.

رتبه سوم               
 کشاورزی و منابع طبیعی  

عنوان طرح:  واكسيناتور خودكار دام  
طراحان:  مجتبی ابوالحسنی جوشانی و سعيد كوهپایه زاده اصفهانی

استان:  كرمان
واحد آموزشی: بزرگساالن عالمه امينی ناحيه 1 كرمان 

واحد همكار: پژوهش سرای خيام ناحيه 2 كرمان
استاد/دبیر راهنما: ایرج غالمی
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چكیده طرح: 

ــدی نشــان دهــد.  ــادی ســه بع ــا حــد زی ــر را ت ــك تصوی ــادر اســت ی ــك ق ــه عين ــاز ب ــدون ني ــن وســيله ب ای
مبنــای كار دســتگاه بــر اســاس شكســت و بازتــاب نــور و ایجــاد تصویــر اســت. ایــن وســيله روی یــك نمایشــگر دو 
ــا ســه بعدی  ــر تقریب ــرار داده می شــود و از آن چــه روی نمایشــگر دو بعــدی پخــش می شــود یــك تصوی بعــدی ق
ــن بازتاب هــا در  ــه می شــود. ای ــور در اجســام شــفاف بهــره گرفت ــاب ن ــارت دیگــر از بازت ــه عب ــد. ب درســت می كن
ســه تيغــه ی پالســتيكی نــازک و شــفاف بــه صــورت پشــت ســر هــم دیــده می شــوند و هميــن پدیــده احســاس 

ــد. ــا می كن ــده الق ــه بينن ــر را ب ــك تصوی ــودن ی ســه بعدی ب
در ایــن تكنيــك سه بعدی ســازی، تصویــر ســه بعدی از پشــت ســر هــم قــرار گرفتــن تصاویــر، روی تيغه هــای 
پالســتيكی شــفاف ایجــاد می شــود. هــر تصویــر تشــكيل شــده روی تيغــه ی شــفاف خــود بخشــی از یــك تصویــر 
ــه عنــوان تيغــه ی شــفاف اســتفاده  كامــل اســت. در ایــن دســتگاه از ســه صفحــه ی پلكســی گالس مســتطيلی ب
شــده اســت بــه صورتــی كــه ایــن صفحــات مســتطيلی بيــن دو صفحــه عمــودی طــوری قــرار گرفته انــد كــه هــر 
ــا زاویــه 45درجــه نســبت بــه ســطح افقــی و بــه مــوازات یكدیگــر واقع انــد. هریــك از ایــن ســه صفحــه  یــك ب
پلكســی گالس كــه روی نمایشــگر دو بعــدی قــرار داده شــده اند، تصویــر پخــش شــده از یــك ســوم نمایشــگر را 

ــد. ــش می ده پوش

رتبه دوم     
فیزيك و نجوم 

عنوان طرح: نمایشگر سه بعدي مجازي دو طرفه بدون نياز به عينك        
طراحان: سيد اميد رضا كمانه، محسن محمود    آبادي و محمد حسن شایستگي  

استان:  یزد 
واحد آموزشی: دبيرستان های شهيد انصاری )شاهد13(، غير دولتی امام حسن مجتبی)ع( و غير دولتی جواد االئمه  )ع(
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 چكیده طرح: 

در ایــن طــرح از ســه گيــاه منطقــه ارســباران بــه منظــور تهيــه یــك نــوع شــوینده گياهــی اســتفاده شــده اســت. بــا 
افــزودن مقــدار اندكــی از آن بــه آب، امــكان لكه     بــری ميســر می شــود و می توانــد بــه عنــوان یــك شــوینده گياهــی 
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. از ویژگی هــای ایــن مایــع شــوینده گياهــی می  تــوان بــه توليــد كــف پایــدار اشــاره نمــود 

و كاربردهــای متنوعــی بــرای آن متصــور شــد.

رتبه سوم
شیمي  

عنوان طرح:  مایع شوینده گياهي  
طراح:  وحيد رضایی اهری

استان:  آذربایجان شرقی          
واحد آموزشی: دبيرستان غير انتفاعی اندیشه نوین اهر

واحد همكار: پژوهش سرای خيام اهر
استاد/دبیر راهنما: حميدرضا رضایی اهری
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  چكیده طرح: 
ــرگ  ــود در گلب ــيانين موج ــد. آنتوس ــران می باش ــت زعف ــز در صنع ــك دور ری ــوان ی ــه عن ــران ب ــرگ زعف گلب
ــوان  ــاره می ت ــورد اش ــای م ــد. از ویژگی ه ــيدی می باش ــای اس ــگ در محيط ه ــر رن ــی تغيي ــل اصل ــران عام زعف
نســبت بــه تهيــه شناســاگر اقــدام نمــود كــه در محيــط اســيدی و قليایــی رنگ هــای متفاوتــی را محلــول بــه خــود 
ــات  ــا روش ســاده و امكان ــران ب ــرگ زعف ــر گلب ــی ب ــف شناســاگر مبتن ــن طــرح محصــوالت مختل ــرد. در ای می گي

ــه كار رود. ــه كــم ب ــا هزین ــه منظــور كاربردهــای آموزشــی ب ــد ب موجــود طراحــی و ســاخته شــد كــه می توان

رتبه سوم                   
شیمي 

عنوان طرح: گلبرگ زعفران؛ شناساگری به صرفه        
طراحان: آذر مرادی ، نسترن قوی، فائزه جعفری مقدم،  مهين بنی  اسدی و زهرا مصباح فالطوني 

استان:  خراسان جنوبی                      
واحد آموزشی: فرزانگان قائن

واحد همكار: پژوهش سرای امام رضا)ع( قائن
استاد/دبیر راهنما: مریم صندوق داران
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چكیده طرح: 

ــی از  ــن بررس ــت در ای ــوده اس ــت ها ب ــه شيميس ــورد توج ــاز م ــرما از دیرب ــا و س ــده گرم ــورهای نگهدارن كمپرس
هيدروكســی اتيــل ســلولز و پلــی گليكــول بــرای ســاخت ژل نگهدارنــده دمــا اســتفاده گردیــد. ســادگی روش بــه همراه 
قيمــت مناســب فــرآورده در كنــار امــكان اســتفاده از ایــن مــواد بــه عنــوان تثبيــت كننــده دمــا در محيــط ســرد و گــرم 
ــا توجــه بــه ویژگی هــای یــاد شــده می تــوان كاربردهــای متنوعــی را بــرای ایــن  از مزایــای ایــن طــرح می باشــد. ب

مــواد متصــور شــد كــه می توانــد در زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.

رتبه سوم
شیمي  

عنوان طرح:  كمپرس های نگهدارنده گرما و سرما براي دماتراپی  
طراحان:  شيما سهيلی و  هادی نيك پی سوستانی

استان:  شهرستان های تهران          
واحد آموزشی: دبيرستان های عيسی وند و غير انتفاعی پژوهش 2 شهر قدس

واحد همكار: پژوهش سرای دكتر حسابی شهر قدس
استاد/دبیر راهنما: شهره ربيعی و عليرضا ورمزیار
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چكیده طرح: 

دســتگاه توليــد پــودر نمك هــای معدنــی بــه روش اســپري درایــر طراحــي و ســاخته شــده اســت. ایــن دســتگاه 
از دو بخــش تشــكيل شــده اســت. مخــزن دمــش گاز گــرم و مخــزن اصلــي.

در ایــن دســتگاه مخــزن اصلــي تــا دمــاي تبخيــر مــاده حــالل حــرارت داده مي شــود تــا بــا اســپري محلــول 
تهيــه شــده بــه داخــل ایــن مخــزن بــه ســرعت حــالل تبخيــر گــردد. در بخــش دمــش گاز گــرم مخــزن شــامل 
ــه گــرم شــده و بــه درون مخــزن اصلــي  ــا عبــور گاز از ایــن لول ــا حــرارت گــرم مي شــود ب ــه اي اســت كــه ب لول

ــود. ــده مي ش دمي
همزمــان بــا ورود گاز بــه مخــزن اصلــي، محلــول تهيــه شــده نيــز بــه ایــن مخــزن از نقطــه اي مقابــل گاز دميده 

شــده اســپري مي شــود. پــودر حاصــل در قســمت هاي انتهایــي مخــزن جمــع مي گــردد.
از ویژگي هاي این طرح مي توان به این موارد اشاره كرد:

•  روش ساده در توليد پودر،
•  بررسي برخي متغيرها و پارامترهاي توليد پودر مانند غلظت ماده، فشار گاز و دما،

•  قابليت تنظيم اندازه ذرات بر اساس پارامترهاي مختلف،
•  پایين بودن قيمت تمام شده.

رتبه سوم                   
  نانو تكنولوژي 

عنوان طرح: توليد پودر نمك هاي معدني به روش اسپری درایر        
طراحان: علی عظيمی گندمانی ، مهدی عظيمی گندمانی) فرزند حيات قلی( ،  حشمت اهلل زمانی گندمانی و 

                 مهدی عظيمی گندمانی) فرزند ناصر(  
استان:  چهارمحال بختياری                       

واحد آموزشی: دبيرستان هفتم تير گندمان
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چكیده طرح: 

در ایــن پژوهــش نانــو حفــره كربنــي از نشاســته ذرت، بــه عنــوان یــك منبــع زیســتي ارزان و تجدیــد شــدني در 
شــرایط ســبز و دوســتدار محيــط زیســت ســنتز گردیــد. در ایــن روش ابتــدا از گرمــا دادن مخلــوط نشاســته و آب، ژل 
تهيــه مي گــردد. ســپس حــالل آب موجــود در آن بــه ترتيــب بــا اتانــول و اســيتون جایگزیــن و در پایان رســوب بدســت 
  TEMو SEM  ــا اســتفاده از ــو حفــره ســنتز شــده ب ــو حفــره كربنــي بدســت آمــد. نان آمــده و كربنــي شــدن آن، نان
شناســایي گردیــد. همچنيــن مســاحت ســطح و حجــم حفره هــا بــا اســتفاده از جــذب و واجــذب نيتــروژن اندازه گيــري 
گردیــد. در پایــان نشــان داده شــد كــه نانــو حفــره كربنــي مي توانــد بــه طــور موثــر و كارا بــه عنــوان صافــي در حــذف 

یــون ســرب بــكار بــرده شــود.
از دستاورد هاي طرح:

•  شبيه سازي دستگاه پيروليز با ساده ترین وسایل و كمترین هزینه،
•  استفاده از نشاسته ذرت،

•  ساخت نانو حفره هاي كربني و بومي نمودن روش آن،
•  آشنا نمودن دانش آموز با فنون گوناگون آزمایشگاهي.

رتبه سوم   
نانو تكنولوژي  

عنوان طرح:  تهيه نانو حفره كربنی با استفاده از گياه ذرت  
طراحان:  آرمين روزي  طلب و صادق اسماعيل زاده

استان:  خوزستان          
واحد آموزشی: استعدادهای درخشان طالیه داران  شهيد ناصري بهبهان

واحد همكار: پژوهش سرای خوارزمی بهبهان 
استاد/دبیر راهنما: دكتر عبدالحميد آروین نژاد و صدیقه هوشمند
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چكیده طرح: 

ــط  ــد. رواب ــد می كن ــه هندســی و حســابی می باشــد را تولي ــدی كــه تلفيقــی از دو دنبال ــه جدی ــن طــرح دنبال ای
جملــه عمومــی و مجمــوع جمــالت دنبالــه را یافتــه و خــواص آن را بررســی می كنــد. ارتبــاط ایــن دنبالــه جدیــد را 

ــرار می دهــد. ــز مــورد بررســی ق ــا دنباله هــای حســابی و هندســی ني ب

رتبه دوم
رياضي  

عنوان طرح: دنباله تركيبي        
طراحان: عليرضا اكرم و امير حسين سميعي 

استان:  سمنان                       
واحد آموزشی: استعدادهای درخشان شهيد بهشتی سمنان 

واحد همكار: پژوهش سرای حسن ا بن هيثم سمنان
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 چكیده طرح: 

پژوهشــی بــر پایــه نظریه هــای علمــی معتبــر بــه بررســی ترجمه هــای دو متــن داســتانی بــراي رســيدن بــه یــك الگــوی 
ــا مقایســه بخش هایــی از یــك  زبانــی پرداختــه شــده اســت. بررســی و ارائــه روشــی هوشــمندانه و ارتباطــی در ترجمــه، ابتــدا ب
داســتان تخيلــی )داســتان پریــان یــا Fairy Tale( ترجمــه شــده از زبــان انگليســی بــرای نوجوانــان صــورت گرفتــه اســت. در طــی 
ایــن بررســی، بــه مقایســه دو نــوع ترجمــه واژه بــه واژه كــه پژوهشــگر آن را ترجمــه ظاهــری ناميــده اســت از یــك ســو و ترجمــه 
ارتباطــی از ســوی دیگــر پرداختــه می شــود. مترجم/پژوهشــگر، كــه بــه زبــان انگليســی تســلط خوبــی داشــته ، ســعی كــرده اســت 
داســتان های پریــان را بــه زبانــی رســا و ارتباطــی ترجمــه كنــد. ســپس در پــی یافتــن الگوهــای ترجمــه، بــه بررســی اختالفــات این 
اثــر ترجمــه شــده بــا ترجمــه واژه بــه واژه و نيــز به مقایســه تطبيقــی دو ترجمــه از یــك كتــاب دیگــر در بــازار)Animal  Farm( با 
توجــه بــه دیدگاه هــای نویــن در نظریه هــای ترجمــه می پــردازد. كتــاب اخيــر كــه بــه نام هــای مزرعــه حيوانــات و قلعــه حيوانــات 

ترجمــه شــده اســت بــا توجــه بــه ســاختار تخيلــی آن در تقســيم بندی ادبــی، در زمــره داســتان های تمثيلــی بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــتان های عاميان ــه داس ــر مجموع ــه زی ــان ك ــتان های پری ــای داس ــی ویژگی ه ــن واكاوی و بازشناس ــرح، ضم ــن ط در ای
ــه  ــای ترجم ــناخت و بررســی ویژگی ه ــه ش ــه ای )Contrastive analysis(، ب ــق مقابل ــای دقي ــه و تحليل ه ــا تجزی هســتند، ب
ارتباطــی بــر اســاس تعریــف ترجمه شناســان و مترجمــان معاصــر و بــا تأكيــد بــر ترجمــه داســتان های تخيلــی پرداختــه می شــود.

مترجم/پژوهشــگر در ایــن بررســی، بــا تمســك بــه نظریه هــای نویــن 
زبــان شــناختی ، از تقســيم بندی هــای كالســيك ترجمــه همچــون الگوهای 
پيتــر نيــو مــارک و یوجيــن نایــدا فراتــر رفتــه و بــا معرفــی شــكل تــازه ای 
ــور  ــب   مح ــه مخاط ــرای ترجم ــی ب ــه مدل ــه ارائ ــی ب ــه ارتباط از ترجم

ــت  ــی دس ــان فارس ــه زب ــان ب ــتان های پری داس
ــی،  ــای عمل ــه مثال ه ــن طــرح ك ــه شــده در ای ــدل ارائ ــد. در م می یاب
ــش  ــوع افزای ــد موض ــنهاد می كن ــمندانه ای را پيش ــژه هوش ــای وی الگوه
واژگان در ترجمــه پيامی/ارتباطــی نيومــارک كــه ویزگــی ترجمــه ارتباطــی را 
ــد.  ــد می كش ــه نق ــمارد، ب ــر برمی ش ــای كوتاه ت ــق ترجمه ه ــه خل ــل ب تمای
ــری و  ــيوایی، خوانش پذی ــت ش ــی ، اهمي ــير پژوهش ــن س ــن، در ای همچني
ــر تفاوت هــای هم نشــينی  ــد ب ــا تأكي ــای داســتانی ب ــه متن ه ــی ترجم روان
در دو زبــان ، بــه تصویــر كشــيده می شــود. حيطه هــای مجــاز تغييــر، حــذف 
و ادغــام در ترجمــه مخاطــب- محــور داســتان های تخيلــی ، بخش هایــی از 

نتایــج مهــم الگــوی ارائــه شــده، هســتند.

رتبه اول            
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح:  بررسی زبان و الگوهای ترجمه در داستان های پریان  
طراح:  مهزاد سادات حيدریان
استان:  شهر تهران          

واحد آموزشی: دبيرستان نمونه دولتی فراست منطقه 1 
واحد همكار: پژوهش سرای آسمان

استاد/دبیر راهنما: حسن هاشمی ميناباد
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چكیده طرح: 

ــق را  ــك مجموعــه شــعر موف ــی، حكــم ی ــد ادب ــك منتق ــوی شــعر می دهــد« از نظــر ی ــر شــعر » هــوا ب دفت
دارد. شــاعر ایــن مجموعــه گذشــته از تســلط كامــل در بيــان و زبــان شــعری- كــه از اركان اصلــی شــعر محســوب 
می شــود- دغدغــه هســتی و چيســتی خلقــت و انســان و گــره خــوردن بــا ارزش هــای دینــی و انســانی در سراســر 
شــعرهایش تجلــی یافتــه اســت. اندیشــه های بلنــد و متمایــز از دیگــر شــاعران هــم نســل و حتــی پيــش از نســل ها 
ــالب،  ــاء، انق ــب، انبي ــن، مذه ــه دی ــر ب ــق خاط ــون تعل ــت. اندیشــه هایی چ ــه مشــهود اس ــن مجموع ــعار ای در اش
شــهدا، پــدر و مــادر و ارزش هــای موجــود در زندگــی انســان در سراســر ســروده های ایــن شــاعر مــوج می زنــد. از 
امتيــازات قابــل توجــه ایــن مجموعــه، بــر خــالف یــأس و نااميــدی و احساســاتی گری جوانــان در شــعر، اميــدواری 
و دعــوت بــه زندگــی و ارزش هــای انســانی و دینــی و در نهایــت رســتگاری در نتيجــه اســتعانت از نــور خداونــدی، 
ــان  ــزار مقــدس آن ــان جنــگ و اب ــراوان از قهرمان ــاد كــرد ف ــن ی ــان انســان و همچني ــن و راهنمای ــه دی تمســك ب

اســت.

رتبه دوم            
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح: مجموعه شعر )هوا بوي شعر مي دهد(        
طراح: مریم اسماعيلی 

استان:  بوشهر                       
واحد آموزشی: هنرستان فني و حرفه ای   رازی
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چكیده طرح: 

مجمعــه شــعر »تســبيح انگــور« از چهــار فصــل در مضاميــن و قالب هــای متنوع تشــكيل شــده اســت. شــاعر بــا زبان 
صميمــی و در عيــن حــال مســتحكم و بــا توجــه بــه هنجارهــای زبانــی بــه خلــق و تجربــه هنجارهــای جدیــد زبانــی 
پرداختــه اســت. نــگاه عميــق و معناگــرای شــاعر بــه پدیده هــا نشــان از تجربيــات موفــق، مطالعــات گســترده، ذوق لطيف 
و نكته ســنج او دارد. او بــه زبــان شــعر بســياری از دردهــا و آالم انســان امــروزی را بيــان كــرده اســت. تركيب ســازی های 

نــو و تصویــر آفرینی هــای بدیــع او ميــزان تســلط و مهارتــش را بــر زبــان و شــعر فارســی نشــان می دهــد.
ــروز  ــه ام ــی در جامع ــگ تحميل ــازان جن ــت جانب ــی، وضعي ــی و والی ــعرهای آیين ــه ش ــن مجموع ــل اول ای فص
ــه و گاهــی اوقــات اجتماعــی اســت. شــاعر در ایــن  اختصــاص دارد. فصــل دوم شــامل شــعرهای عاشــقانه و عارفان
فصــل ســعی دارد بــا طراوت هــا و لطافت هــای زبانــی مخاطــب نكته ســنج را بــا خویــش همــراه كنــد. فصــل ســوم از 
شــعرهای ســپيد ســاخته شــده اســت كــه موضوعــی آزاد دارنــد و عــالوه بــر بهره منــدی  از رگه هایــی از كشــف های 
خالقانــه و شــاعرانه، از موســقی كلمــات نيــز بــه نحــوی مطلــوب بهــره می برنــد. فصــل چهــارم نيــز بــا بهره منــدی 
ــرای  ــاه، كــه ب ــردازد. ایــن قالب هــای كوت ــه موضوعــات متنوعــی می پ ــاره ب از قالب هــای رباعــی، ســه گانی و چهارپ

انتقــال ســریع مفاهيــم و مضاميــن واالی انســانی بســيار مناســب هســتند.

رتبه دوم            
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح:  مجموعه شعر )تسبيح به دست، خوشه انگور است(  
طراح:  ميثم داودی
استان:  قم          

واحد آموزشی: شاهد علی اكبر)ع( ناحيه 3 قم
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چكیده طرح: 

دفتــر شــعر نصــف گمشــده مشــتمل بــر چهــل و یــك غــزل و یــك غــزل مثنــوی اســت كــه در یــازده وزن 
ــا قافيه هایــی كــه كمتــر مــورد  ــا اســتفاده از آرایه هــای ادبــی متنــوع در چهــل و دو ردیــف متفــاوت ب متفــاوت ب

اســتفاده دیگــر شــاعران قــرار گرفتــه و بــا تصاویــر و مضاميــن نــو ســروده شــده اســت.
ــا زبانــی شــيوا و روان در اشــعارش  ــا آموزه هــای ملــی، مذهبــی و حــوزه ادبيــات پایــداری ب آشــنایی شــاعر ب
نمــود یافتــه اســت. رگه هایــی از لطــف غــزل و اندیشــه های شــهریار، مضمــون آفرینــی ســبك هنــدی و قابليــت 
ــا ســنن  ــا حافــظ و سالســت شــعر ســعدی، نشــان از آشــنایی شــاعر ب ــی ب ــی شــعر قيصــر و همنوای ــد معنای چن
ــی رود.  ــش م ــانی پي ــزرگ انس ــای ب ــا درده ــره ت ــغولی های روزم ــعار از دلمش ــن اش ــی دارد. مضامي ــزل فارس غ
ــوس  ــرت در آن محس ــر فط ــان بك ــاع از جه ــات و دف ــس زالل حي ــای ح ــرای بق ــالش ب ــا و ت ــان پاكی ه بي
ــی و  ــت. تازگ ــرب المثل هاس ــی و ض ــگ مل ــث و فرهن ــات، احادی ــث از آی ــتر منبع ــعری بيش ــات ش ــت. تلميح اس

ــت. ــه اس ــن مجموع ــر ای ــای دیگ ــی از ویژگی ه ــز یك ــری ني ترجمه پذی
كوتــاه بــودن اشــعار باعــث پرهيــز از تكرارهــای بيهــوده، پراكندگــی زبانــی و انســجام بيشــتر فضــا و ســاختار 
ــه اشــعار  ــه شــده اند و ب ــه خدمــت گرفت ــه طــور طبيعــی ب ــی شــناختی ب مجموعــه شــده اســت. جلوه هــای زیبای
ــره واژگان، صميميــت و صداقــت شــاعر، نزدیــك  ــن، وســعت دای ــوع مضامي بالغــت طبيعــی بخشــيده اســت. تن
ــی از  ــی و وزن ــای زبان ــودن از لغزش ه ــاری ب ــی آن، ع ــادگی و روان ــان مخاطــب و س ــه زب ــاعر ب ــان ش ــودن زب ب

ــت. ــده اس ــف گمش ــارز نص ــای ب خصيصه ه

رتبه سوم          
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح : مجموعه شعر )غزل هاي آیينی عاشقانه(        
طراح: محمد  شكری فرد 

استان:  آذربایجان شرقی                        
واحد آموزشی: دبيرستان شبانه روزی  امام خمينی)ره( هشترود

استاد/دبیر راهنما: غالمرضا ضيایی
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 چكیده طرح: 

در ایــن دفتــر شــعر چهــل و یــك قطعــه شــعر در چهــار دســته جداگانــه دیــده می شــود كــه حكایــت از وســعت 
دیــد شــاعر دارد. در قســمت نخســت اشــعار آیينــی بــا شــانزده قطعــه شــعر آمــده كــه احساســات عميــق و لطيــف 
ــعر در  ــج ش ــمت دوم پن ــد. در قس ــان می ده ــی نش ــهای دین ــالمی و ارزش ــالب اس ــاعر را از انق ــی و درک ش دین
حــوزه دفــاع مقــدس آمــده كــه بــه خوبــی از زبــان شــعر در بيــان فرهنــگ دفــاع مقــدس بهره گيــری شــده اســت. 
قســمت ســوم حــاوی چهــارده شــعر عاشــقانه و لطيــف بيانگــر احساســات و عواطــف درونــی شــاعر اســت و قســمت 
چهــارم شــامل شــش شــعر اجتماعــی اســت. ایــن ســروده ها در قالبهــای غــزل، چهارپــاره و رباعــی و دارای تنــوع و 
مضاميــن جدیــد اســت. شــاعر در شــصت و نــه صفحــه توانســته مجموعــه ای زیبــا از برشــهای مقطعــی و دریافتهــای 
تأمــل برانگيــز بــه شــيوه ای تأثيرگــذار از زبــان اســتفاده كنــد. شــعرهایی كــه در منقبــت امــام رضــا )ع( و امــام زمــان 

)عــج( ســروده اند بســيار زیباســت.

رتبه سوم          
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح:  مجموعه شعر )عابرها فقط از تو عبور می كنند(  
طراح:  سهيل شفيعی

استان:  اصفهان          
واحد آموزشی: دبيرستان غير دولتی امام محمد باقر)ع( ناحيه 3

واحد همكار: پژوهش سرای نساجی ناحيه3 اصفهان
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چكیده طرح: 

ــا  ــان داســتان هایش در » انتخــاب پنجــم« زیب نویســنده اصــول و عناصــر داســتان را می شناســد. شــروع و پای
و اثــر گذارنــد. نثــری كــم غلــط و پاكيــزه دارد. بــا فرهنــگ ایرانــی- اســالمی آشناســت. یــك نــوع بــاور معنــوی 
ــرد و در  ــروض می گي ــی مف ــوالت زندگ ــا را در تح ــش دع ــود دارد. او نق ــتان هایش وج ــی داس ــی در برخ و دین
ــل  ــی و تحلي ــی را بررس ــالت اجتماع ــف، معض ــز ظری ــوع طن ــك ن ــا ی ــرد. ب ــره می ب ــود از آن به ــتان های خ داس
ــه  ــد. ب ــه بنویس ــد و چگون ــه بنویس ــد چ ــنده می دان ــتند. نویس ــعاری نيس ــطحی و ش ــتان ها، س ــام داس ــد. پي می كن
ــات  ــد. از تجربي ــت را می نویس ــد. واقعي ــغ نمی كن ــم را تبلي ــت. نيهيليس ــش نيس ــی مرگ اندی ــردازد ول ــرگ می پ م

ــرد. ــره می ب ــتان هایش به ــت داس ــرای پرداخ ــود ب ــوزی خ دانش آم

رتبه سوم          
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح: مجموعه داستان كوتاه        
طراح: فرهاد كمرئی 

استان:  تهران                         
واحد آموزشی: عالمه حلی2 منطقه 16
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چكیده طرح: 

ــر  ــوع دارد و از عناص ــا موض ــب ب ــت و متناس ــزه و صراح ــدای پاكي ــد او ن ــتانی را می شناس ــر داس ــنده نث نویس
ــت های  ــا رئاليس ــد. ب ــاه می نویس ــتان كوت ــتی، داس ــرد رئاليس ــا رویك ــت. ب ــرده اس ــتفاده ك ــی اس ــه خوب ــو ب گفتگ
ادبيــات معاصــر آشناســت. ادبيــات مغــرب زميــن را هــم خوانــده اســت. نثــر روان دارد، واقع بيــن و دردمنــد اســت. 
ــف  ــات ضعي ــان طبق ــخصيت هایش را از مي ــد. او ش ــان می ده ــود نش ــتان خ ــه داس ــروز را در آین ــان ام ــج انس رن
جامعــه انتخــاب می كنــد و بــه نوعــی حــس همدلــی و همــدردی بــا ایــن قشــر از مــردم دارد. از فرهنــگ ملــی و 
ــی  ــای ایران ــه معن ــتان ب ــد داس ــعی می كن ــی س ــه عبارت ــد، ب ــتفاده می كن ــتان هایش اس ــرای پيشــبرد داس ــی ب بوم

آن بنویســد.

رتبه سوم          
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح:  مجموعه داستان ) از تركيدن حباب های سرخ (   
طراح:  محمدحسين توفيق زاده 

استان:  فارس          
واحد آموزشی: دبيرستان نمونه دولتی توحيد ناحيه 2 شيراز

واحد همكار: پژوهش سرای رازی ناحيه 2 شيراز
استاد/دبیر راهنما: شهين وجدی
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چكیده طرح: 

نویســنده داســتان و نمایشــنامه می نویســد و بــا دیالــوگ و ســينما نيــز آشناســت. كمــی پســت  مــدرن می نویســد 
ــفته و  ــی آش ــد ول ــی می كن ــنایی زدای ــت. آش ــم نيس ــار او ك ــا در آث ــای زیب ــد. بازی ه ــنت ها را می شناس ــی س ول
ــت. در  ــد اس ــت، تعه ــن نيس ــرای او تفن ــتن ب ــت. نوش ــتعداد اس ــوش اس ــوش ذوق و خ ــد. خ ــده نمی نویس پراكن
داســتان ها بيشــتر از زاویــه دیــد تأثيرگــذار و موجــه اســتفاده می كنــد. داســتانهای او یــك حــس خوبــی بــه خواننــده 
القــا می كنــد. نثــر داســتانی و روان دارد و خواننــده را در قرائــت متــن كمتــر دچــار مشــكل می  كنــد. داســتانها بــه 
گونــه ای تأثيرگــذار پــردازش شــده اند. نویســنده می دانــد چگونــه داســتانك را شــروع و چگونــه بــه پایــان برســاند. 

او زندگــی اجتماعــی را مایــه كار نویســندگی خــود قــرار داده اســت.

رتبه سوم          
زبان و ادبیات فارسي  

عنوان طرح: نمایشنامه و داستان تن هاي تنها        
طراح: محمد سعيدی 

استان:  همدان                         
واحد آموزشی: هنرستان هنر های زیبا  
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 چكیده طرح: 

مســاله اصلــي ایــن پژوهــش، تحليــل مهارت هــاي زندگــي در كتــاب الحيــاة نوشــته بــرادران حكيمــي اســت. 
ــه  ــورت گرفت ــف ص ــت و یونيس ــي بهداش ــازمان جهان ــوي س ــي از س ــف مختلف ــي تعاری ــاي زندگ ــراي مهارت ه ب
ــت  ــاي بهداش ــه ارتق ــر ب ــه منج ــت ك ــي اس ــي های ــي توانای ــاي زندگ ــراد از مهارت ه ــش م ــن پژوه ــت. در ای اس
روانــي افــراد جامعــه، غنــاي روابــط انســاني، افزایــش ســالمت و رفتارهــاي ســالمتي در ســطح جامعــه مي گردنــد. 
ــه از  ــار مولف ــود داشــت، چه ــه در پژوهــش وج ــاي خاصــي ك ــل محدودیت ه ــه دلي ــف و ب ــن تعری ــاس ای ــر اس ب
ــاوري، مهارت هــاي  مهارت هــاي زندگــي شــامل: مهــارت شــناخت و عمــل، مهــارت مســوليت شناســي و تعهــد ب
ــه و تحليــل  ــاه مــورد تجزی ــر اســاس اولویت هــاي گــرد آمــده در كتــاب الحي عاطفــي و مهارت هــاي خانوادگــي ب

قــرار گرفتــه اســت.

رتبه دوم                  
علوم اسالمي، فلسفه و اديان  

عنوان طرح:  مهارت های زندگی در الحيات  
طراح:  عليرضا كيا  

استان:  تهران          
واحد آموزشی: دبيرستان غير انتفاعی فرزانگان منطقه 3

استاد/دبیر راهنما: بشير اسالميان
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چكیده طرح: 

    حجــاب منظومــه و مجموعــه اي از  مفاهيــم، آموزه هــا و كاركرد هــا اســت. متناســب بــا ایــن تنــوع مفهومــي 
تصویــر ادراكــي گوناگونــي در ســطح اجتماعــي و فــردي وجــود دارد.

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، شناســایي و ســنجش تصویــر ادراكــي جامعــه و فــرد از حجــاب و بررســي روابــط 
علّــي بيــن آنهــا و ســنجش ميــزان تأثيــر تصویــر ادراكــي فــرد بــر ســطح پاي بنــدي بــه حجــاب مي باشــد.

در فراینــد ایــن پژوهــش، هفــت تصویــر ادراكــي  شــامل حجــاب بــه عنــوان امــر طبيعــي، امــر اجتماعــي، امــر 
هویتــي، فرصــت، امــر تكليفــي، امــر قدســي  و امــر قانونــي شناســایي و مبنــاي مطالعــه قــرار گرفــت.

ــر تاثيــر ادراكــي  ــر ادراكــي جامعــه ب ــه تصوی ــوط ب ــوده تاثيــر متغيرهــاي مرب ــوع علــي ب پژوهــش جــاري از ن
فــرد و در نهایــت تاثيــر ادراكــي فــرد بــر ســطح پایبنــدي حجــاب بــا اســتفاده از نــرم افــزار PLS بررســي و آزمــون 

شــد.عالوه بــر ایــن آزمــون T نيــز بــراي مقایســه تصویــر ادراک جامعــه و فــرد اســتفاده گردیــد.
یافته هــاي پژوهــش نشــان مي دهــد تصویــر ادراكــي جامعــه در كليــه مــوارد بــر تصویــر ادراكــي فــرد تاثيرگــذار 
اســت. تاثيــر مثبــت تصویــر ادراكــي از حجــاب بــه عنــوان امــر اجتماعــي بــر پایبنــدي اجتماعــي، امــر تكليفــي و امــر 

قدســي بــر پایبنــدي اعتقــادي و امــر قانونــي بــر پایبنــدي قانونــي تایيــد شــده اســت.
پایبنــدي قانونــي بــه حجــاب بــر پایبنــدي فراگيــر تاثيــر منفــي داشــت و پایبنــدي اجتماعــي و پایبنــدي اعتقادي 

بــر پایبنــدي فراگيــر تاثيــر مثبت داشــت.

رتبه سوم               
علوم اسالمي، فلسفه و اديان  

عنوان طرح: بررسی تأثير تصویر ادراكی از حجاب بر پای بندی به آن در بين دانش آموزان متوسطه        
طراح: مليكا مصلح 

استان:  بوشهر                         
واحد آموزشی: دبيرستان فرزانگان بوشهر

واحد همكار: سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوشهر و تيپ امام صادق)ع(
استاد/دبیر راهنما: سيده شيدا غریب زاده
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چكیده طرح: 

در ایــن پژوهــش ميدانــی بــا توجــه بــه پيــش فــرض ارتبــاط بيــن موســيقی بــا زیســت بــوم، معيشــت و دیگــر 
عوامــل محيطــی، فرهنگــی و اجتماعــی، دو ســاز هلل وا و دوتــار مــورد بررســی و تحليــل قــرار گرفتنــد.

در ایــن طــرح، انواعــی از موســيقی كــه از ســایر مناطــق بــا توجــه بــه مهاجــرت یــا عوامــل دیگــر وارد نواحــی 
مركــزی مازنــدران شــدند، بررســی و بــا توجــه بــه شــرایط جغرافيایــی و زیســتی مازنــدران، بومــزاد بــودن دو ســاز 
للـــه وا و دوتــار اثبــات گردیــد. همچنيــن، در ایــن تحقيــق، انــواع موســيقی مازنــدران بــا توجــه بــه ایــن دو ابــزار 

ــد. ــدی گردی ــل و طبقه بن ــيقی ، تحلي موس
ــا ابزارهــای مشــابه آن در دیگــر مناطــق  ــزار موســيقی ب نكتــه قابــل توجــه ، شناســایی وجــه تمایــز ایــن دو اب
ــر  ــی ب ــده از دیگرنواح ــيقی های وارد ش ــزاد و موس ــيقی بوم ــایی موس ــق، شناس ــر تحقي ــتگی دیگ ــد. برجس می باش

ــد. ــی می باش ــی، زیســتی و فرهنگ ــاختار جغرافيای ــی و س ــل محتوای ــاس تحلي اس

رتبه دوم       
 علوم اجتماعي  

عنوان طرح:  ویژگي ها و ظرفيت هاي بومزاد للـه وا و دوتار در موسيقي مازندران   
طراح:  خاطره صادقی  

استان:  مازندران          
واحد آموزشی: هنرستان غير دولتی سوره منطقه 2 ساری

واحد همكار: پژوهش سرای شهيد دانشمند عليمحمدی ساری
استاد/دبیر راهنما: جهانگير نصری اشرفی
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 چكیده طرح: 

ــل  ــد و فشــار خــون( و عوام ــی، قن ــوده بدن ــل جســمانی ) ت ــا هــدف بررســی رابطــه عوام ــن پژوهــش ب    ای
ــه اســت. روش پژوهــش شــبه آزمایشــی  ــا انتخــاب طعــم صــورت گرفت روانی) اضطــراب، افســردگی و اســترس( ب
ــوزان  ــان دانش آم ــترس از مي ــری در دس ــه روش نمونه گي ــر و ب ــي و چهار نف ــداد س ــه تع ــی ب ــروه آزمودن ــوده و گ ب
ــد خــون و  ــش قن ــی و آزمای ــد، دســتگاه فشــار ســنج دیجيتال انتخــاب شــدند. پرسشــنامه حــاالت روحــی الویبون
همچنيــن انتخــاب خوراكــی و نوشــيدنی بــا طعم هــای تــرش و شــيرین در شــرایط آزمایشــگاهی توســط آزمودنــی، 
ــی  ــای روان ــق ویژگی ه ــن تحقي ــای ای ــای فرضيه ه ــر مبن ــد. ب ــش بوده ان ــی پژوه ــرای عمل ــيوه اج ــزار و ش اب
)اضطــراب، افســردگی و اســترس( بــا نحــوه تصميم گيــری دربــاره انتخــاب طعــم رابطــه دارنــد. داده هــای گــردآوری 
شــده از پرسشــنامه و اجــرای آزمایــش در مراحــل مختلــف، بــا محاســبات همبســتگی پيرســون مــورد پــردازش قــرار 
گرفــت. فرضيــه رابطــه معنــی دار بيــن اضطــراب و انتخــاب طعــم مــورد تایيــد قــرار گرفــت. رابطــه شــاخص تــوده 

بدنــی و اســترس نيــز یافتــه جانبــی ایــن پژوهــش اســت.
طــرح انجــام شــده واجــد ویژگی هــای قابــل توجهــی اســت. ایــده اصلــی پژوهــش مبنــی بــر كشــف ارتبــاط بيــن 
ــه اســت. از ســوی  ــه ميــزان زیــادی نوآوران ــاره طعــم ب ــا نحــوه تصميم گيــری درب ویژگی هــای جســمانی و روانــی ب
دیگــر، دقــت پژوهشــگران بــرای كنتــرل متغيرهــای مزاحــم و تــالش بــرای ایجــاد شــرایط آزمایشــگاهی ) محيــط 
خنثــی ( قابــل توجــه اســت. پژوهشــگران طراحــی خالقانــه ای را بــرای انجــام آزمایــش و مراحــل اجرایــی آن صــورت 

داده نــد كــه صــرف  نظــر از نتایــج حاصلــه حائــز ارزش علمــی اســت.

رتبه سوم    
علوم اجتماعي  

عنوان طرح: تأثير عوامل روحی وجسمی بر انتخاب طعم به عنوان مدلی از تصميم گيری        
طراحان: یاسمين نقوی دیو كالیی و هليا فتحی 

استان:  شهر تهران                          
واحد آموزشی: دبيرستان فرزانگان 6 

واحد همكار: فرزانگان 1
استاد/دبیر راهنما: زینب باقری
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 چكیده طرح: 

فرشــی در ابعــاد هفتــاد در نــود بــا رج شــمار پنجــاه بافتــه می شــود كــه طــرح آن در حاشــيه بــه ایــن صــورت 
طراحــی شــده كــه نقــوش انســان هایی كــه مناجــات می كننــد را نشــان می دهــد و در واقــع تقاضــای آب و بــاران 
ــاد  ــه نم ــك ســجاده ك ــد و در حاشــيه ی ــه ســر می برن ــش گياهــان ب ــه در انتظــار روی ــی ك ــد و حيوانات را از خداون
توجــه بــه خــدا و عبــادت كــردن خداســت . در متــن حيواناتــی طراحــی شــده اند كــه بــه آســمان می نگرنــد و انتظــار 
بــاران را می كشــند و همچنيــن نيمــه خشــك شــدن درختــان و آثــار كمــی آب كــه منجــر بــه خشكســالی می شــود. 
خشــك شــدن آب چــاه و مراتــع مشــاهده می شــود و در لچــك آرزوی مــردم بــراي فراوانــی توســعه عوامــل حياتــی 

ــر كشــيده شــده و بافتــه می شــود. ــه تصوی ــد مجــدد بركه هــا و آب گيرهــا و دریاچه هــا ب و تول

رتبه دوم     
هنر و معماری  

عنوان طرح:  باران خواهی   
طراحان:  مریم اكبری و مریم خسروی اسفزار   

استان:  خراسان جنوبی          
واحد آموزشی: هنرستان  كار دانش كوثر بيرجند
واحد همكار: پژوهش سرای جابربن حيان بيرجند

استاد/دبیر راهنما: مریم بيجاری و محمد صميمی اول
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 چكیده طرح: 

ــوده و  ــپكتيو ب ــتفاده از پرس ــی اس ــری و مهندس ــته های هن ــش در رش ــن بخ ــن و جذاب تری ــی از مهم تری   یك
ــوان از خط كــش اســتفاده كــرد كــه هــم  ــاد و ســختی در یادگيــری و ترســيم آن می ت ــه حجــم كار زی ــا توجــه ب ب

ــش می دهــد. ــت و هــم ســرعت را افزای دق

رتبه دوم    
هنر و معماري  

عنوان طرح: خط كش پرسپكتيو        
طراح: فاطمه صدیق

استان:  مركزي                          
واحد آموزشی: هنرستان فنی و حرفه ای صدیقه كبري )س( ساوه 

واحد همكار: پژوهش سرای شهيد اسدی ساوه
استاد/دبیر راهنما: سميه محمودی
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چكیده طرح: 

در ایــن طــرح ســعی بــر ایــن بــوده كــه بــا اســتفاده از تركيب بندی هــای مناســب و عناصــری كــه بومــی بــوده 
ــر داشــته، تزئينــی و دكوراتيــو  ــران را در ب ــه نتيجــه دلخــواه برســيم. ایــن تابلوهــا كــه نشــانه هایی از جنــوب ای ب
بــوده و قابــل اســتفاده در مكان هــای خــاص می باشــد. ایــن طــرح بــه دليــل شــرایط اقليمــی، عناصــر آن بومــی 
بــوده ولــی از لحــاظ تركيب بنــدی و اســتفاده از مــواد مختلــف مــدرن می باشــد و نظــر هــر بيننــده ای را بــه خــود 

ــد. ــر می كن ــه تفك ــد و او را وادار ب ــب می كن جل

رتبه سوم   
هنر و معماری  

عنوان طرح:  عناصر بومي    
طراحان:  رقيه سوراني یانچشمه و سيده ليلي محمدي چموداني   

استان:  بوشهر          
واحد آموزشی: هنرستان فنی و حرفه ای رازي
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چكیده طرح: 

ــا  ــوزن  دوزی ی ــر س ــورمان هن ــتی كش ــع دس ــای صنای ــن نمونه ه ــر افتخارتری ــابقه ترین و پ ــی از باس   یك
ــوع و  ــای متن ــا و نخ ه ــا رنگ ه ــا ب ــاری زیب ــه آث ــا ب ــل آنه ــاده و تبدی ــای س ــتن پارچه ه ــنتی آراس رودوزی س
ــع  ــن مجم ــت. در ای ــاس دانس ــه و لب ــتن جام ــر آراس ــد هن ــوزن دوزی را بای ــت. س ــواز اس ــم ن ــای چش نقش ه
ــه  ــر منشــأ هم ــده اســت. س ــاره ش ــمنان اش ــتان س ــی از ســوزن دوزی های اس ــج و برخ ــه ســوزن دوزی های رای ب
ــای  ــر دوخت ه ــده اســت از اكث ــعی ش ــور، س ــوع مذك ــه در مجم ــتند ك ــدی هس ــای كلي ــوزن دوزی ها، دوخت ه س

ــود. ــاد ش ــران ی ــوزن دوزی های ای ــدی در س كلي
در این طرح، پانزده دوخت اصيل ایرانی، معرفی شده و دوخت ها در قابی كوچك ارائه شده اند.

رتبه سوم  
هنر و معماري  

عنوان طرح: مجموعه شيوه هاي سوزن دوزي استان سمنان        
طراح: صدف اقوامي

استان:  سمنان                           
واحد آموزشی: دبيرستان هفده شهریور

استاد/دبیر راهنما: مرضيه عامریان
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چكیده طرح: 

پویــا نمایــی حاضــر كــه »  روز آخــر« نــام دارد، فيلمــی كوتــاه اســت كــه محتــوا و نكتــه اصلــی آن رد عقيــده 
)پوچ گرایــی( اســت. ایــن انيميشــن در حــد چنــد دقيقــه تهيــه شــده اســت. و فرآینــد ســاخت آن دو مــاه بــه طــول 

ــراي ســاخت ایــن انيميشــن اســتفاده شــده اســت. انجاميــده اســت. از نرم افزار هــاي مربــوط ب

رتبه سوم  
هنر و معماری  

عنوان طرح:  انيميشن روز آخر    
طراح:  محمدمصطفي دشتي   

استان:  خوزستان          
واحد آموزشی: دبيرستان نمونه دولتی باقرالعلوم)ع( مسجد سليمان

استاد/دبیر راهنما: سيد محمود حسينی
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چكیده طرح: 

ــد و خــودكار، داســتان های كهــن شــاهنامه  ــگ و راپي ــا رن   برداشــت از اســطوره ها و داســتان های شــاهنامه ب
را كــه در ادبيــات گذشــته در هنــر ایــران تأثيرگــذار بــوده اســت، بــه روشــي نویــن بيــان شــده اســت و نگاهــی تــازه 
بــه شــاهنامه و اتفاق هایــی را كــه از آن می شــود پنــد گرفــت و ســيمرغ هایی كــه در ذهــن طــراح بوجــود می آیــد 
ــات دیگــر  ــا موضوع ــده و انســان ب ــروزی از شــكل پرن ــای گذشــته و ام ــا تمدن ه ــه طرحــی می شــود ب ــل ب تبدی

شــاهنامه.

رتبه سوم  
هنر و معماري  

عنوان طرح: مجموعه آثار هنري        
طراح: نگار نجيبي

استان:  شهر تهران                            
واحد آموزشی: دبيرستان هدی منطقه2

واحد همكار: پژوهش سرای جوان منطقه 2
استاد/دبیر راهنما: جعفر نجيبی
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 چكیده طرح: 

ایــن طــرح بــه طــور كلــی متشــكل از دیــواره ای ســاخته شــده از لوح هــای ســنگی و در امتــداد هشــت خــط شكســته 
ــوده و اســامی دویســت و ســيزده هــزار و  اصلــی اســت كــه نشــانگر فــراز و فرودهــای هشــت ســال دفــاع مقــدس ب
دویســت و پنجــاه و پنــج شــهيد دفــاع مقــدس روی ایــن لوح هــا حــك می شــود . ایــن مجموعــه در امتــداد مســيری 
بــه طــول دوهــزار و ســيصد و شــانزده متــر اســتقرار می یابــد كــه در كنــار آن فضــای ســبز، مســيرهای پيــاده، آب نمــا، و 
تجهيــزات نور پــردازی بــا اســتفاده از ليــزر بــه انضمــام ســاختمان مركــز فرهنگــی، مــوزه، رســتوران و نمازخانــه طراحــی 

شــده اســت . 

رتبه سوم  
هنر و معماری  

عنوان طرح:  یادواره شهدا    
طراح:  ارشيا غالمپور   

استان: شهر تهران           
واحد آموزشی: دبيرستان غير دولتی دین و دانش منطقه 1

واحد همكار: پژوهش سرای آسمان
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چكیده طرح: 

ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــبك های عكاس ــا و س ــس از تكنيك ه ــه عك ــن مجموع   در ای
فتــوآرت، فایــن آرت و فتــو مونتــاژ، مينســال آرتــو. تمامــی عكس هــا بــه همــراه عنــوان خــاص و مفهومــی كــه از 

ــده اســت و تمامــي ســاخته ذهــن طــراح مي باشــد. ــه گردی ــل انتخــاب شــده ارائ قب

رتبه سوم  
هنر و معماري  

عنوان طرح: مجموعه عكس        
طراح: نازنين هاشم پور بختياري

استان:  فارس                             
واحد آموزشی: هنرستان حرفه ای هنر و اندیشه ناحيه 1 شيراز
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» سرمایه گذاري در توليد علم و نوآوري علمي ، براي كشور و ملت ما سود مضاعف داشته، این را رها نكنيد. 
سرمایه گذاري براي توليد علم و براي نوآوري هاي علمي و براي پيشرفت علمي بایستي روز به روز بيشتر شود.«

   مقام معظم رهبري )مدظله العالی(

جشنواره خوارزمي نماد خواست، باور و اراده فرزندان دانش پژوه، خالق و نوآور ميهن اسالمي در تالش براي تغيير 
جغرافياي علم و فناوري در دنيا و یكي از سرمایه هاي اجتماعي كشور در توسعه علم و فناوري و نيل به جایگاه شایسته 

در عرصه جهاني است. 
جشــنواره جوان و بين المللي خوارزمي نشــانه اعتماد به نفس، خودباوري و  قدرشناسي  جامعه اي است كه رهپویان 

جوان و نخبگان جویاي علم و مشتاق خدمت را  به عنوان الگوي اندیشه و عمل متعهدانه معرفي مي نماید.
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران در طي ربع قرن ثبت این افتخار   در كارنامه خود، از همراهي و همكاري 
پنجاه و چهار ســازمان ، نهاد و موسسه علمي، پژوهشي، توليدي و صنعتي از داخل كشور و بيست و دو سازمان و مركز 

علمي بين المللي خارجي بهره مند شده است. 
 مراكز علمي، پژوهشي، پارک هاي علم و فناوري،  شركت هاي دانش بنيان واحدهاي توليدي و صنعتي و بنگاه هاي 
اقتصادي عالقمند به مشاركت و حمایت معنوي و مادي از این جشنواره مي توانند با اداره كل امور جشنواره ها و مسابقات 

علمي و فناوري  تماس حاصل نمایند.
 

در فهرست حاميان ما وارد شويد تا در افتخار معرفي بهترين هاي علمي كشور سهيم شويد. 

تلفن:  56276038 ،  56276345                

اداره كل امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ايران 
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جشنواره جوان خوارزمی در دوره های گذشته 

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی سال 1391

سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمی سال1390
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جشنواره جوان خوارزمی در دوره های گذشته 

نهمين جشنواره جوان خوارزمی سال1386 

دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمی سال 1389 


