رسول اكرم صلىاهللعلیهوآله و سلم:

اَلْ ِع ْل ُم َحیا ُة ا ِْال ْسال ِم َو ِعما ُد ا ْال ِ
الل ُ لَ ُه اَ ْج َر ُه َو َم ْن
یمان َو َم ْن َع ِل َم ِع ْلما اَ َتـ َّم هّ
الل ُ ما لَ ْم َی ْع َل ْم ؛
َت َع َّل َم َف َع ِم َل َع َّل َم ُه هّ
علم ،حیات اسالم و تکیهگاه ایمان است و هر کس علمى بیاموزد،
خداوند پاداش او را تمام گرداند و هر کس بیاموزد و عمل کند ،خداوند،
تعلیم دهد به او آنچه را که نمىداند.
(نهج الفصاحه ،حدیث )۲۰۱۹
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مقام معظم رهبري (مدظله العالي) :
نخب�گان در عرصهه�اي مختلف
باي�د با ات�كاء ب�ه تواناييها و حفظ
اس�تقالل و ع�زت خود،حرك�ت در
مس�ير پيش�رفت را ب�دون مأيوس
ش�دن در برابر سختيها ادامه داده
و متوقف نشوند.
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حضرت امام خميني (ره) :
سلام بر جوان�ان برومندي كه با
سلاح علم در س�رفرازي و اعتالي
كشور عزيزمان ،كوشا و در رسيدن
به هدفهاي انس�اني -اسلامي از
هيچ زحمت و كوششي دريغ ندارند.
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اداره كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
وزارت آموزش و پرورش  -مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
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سخن دبیر
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

به نام خداوند هستي بخش
جوانان س��رمايههاي اطمينان بخش و بنمايه پيشرفت و توسعة هر جامعهاي هستند كه با باور سرشار از
ايمان خود به حرکت آورنده چرخه فعالیتهای تحول آفرین و گس��تراننده مرزهاي علم و فناوري محس��وب
ميشوند.
جشنواره جوان خوارزمی بر آن است که چنین جوانانی را بشناسد و بشناساند و ما در طول چندين دوره
برگزاری اين جشنواره ،به این باور رسیدیم که جوان ایرانی مصداق بارز این آرمان بزرگ ماست.
در چهاردهمین دوره برگزاری جش��نواره جوان خوارزمی ،باورمندی به وجود و ظهور چنین جوانی بیش
از پیش نمایان شد.
تالش ما بر این متمرکز است که ضمن پاسداشت ظهور و درخشش این گونه استعدادهای قابل تحسین،
از تمام ظرفیتهای موجود بهره گیریم و آنها را به بطن و متن جامعه بیاوریم و عالوه بر معرفی آنها و تأکید
بر نوآوریها و خالقیتهای چشمگیرشان ،گام اطمینانبخشی در راه اعتالی ایران بزرگ برداریم.
در ای��ن راه از فرهیخت��گان ،خردمندان و فرزانگان زیادی کمک و هم��ت طلبیدیم که بیدریغ به یاری
ما ش��تافتند و این گونه چهاردهمین دوره جش��نواره جوان خوارزمی ،نشانههای بارزی از عزت ملی و طنین
افتخارآمیز نسل جوان ایرانی را به نمایش گذاشت.
در انتها برخود الزم ميدانم از تمامي همكاران دبيرخانه و مسئوالن سازمان ،اعضاي محترم هيئت علمي
و متخصصين س��ازماني و دانشگاههاي سراسر كش��ور كه در كارشناسي و ارزيابي طرحها ما را ياري نمودند
كمال تشكر و قدرداني را نموده و از خداوند متعال سالمتي و توفيق اين عزيزان را خواهانم.
دكتر شروين اميري
مدير كل امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري و
دبير چهاردهمين جشنواره جوان جوان خوارزمي
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اعضای شورای سیاست گذاری
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا

•دكتر احمد اكبري – معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

•دكتر عليرضا اللهياري -مدير كل دفتر توسعه كارآفريني

•دكتر آريا الستي -معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

•دكتر شروين اميري– مدير كل امورجشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري و دبير چهاردهمين
جشنواره جوان خوارزمي

•مهندس محمد حسن انتظاري -معاون نوآوري و همكاريهاي بين الملل

•دكتر سيد   حسن حسيني -معاون شناسايي ،جذب و امور فرهنگي بنياد ملي نخبگان
•دكتر عباس حق اللهي -رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

•حجت االسالم و المسلمين داود رنجبران -رئيس باشگاه پژوهشگران دانشجو
•دكتر كريم زارع  -رئيس باشگاه پژوهشگران جوان

•دكترحسین ساالر آملي -معاون امور بين الملل و انتقال فناوري معاونت علمي رياست جمهوري
•خانم مهري سويزي -رئيس مركز پرورش استعدادهاي درخشان

•مهندس اسماعيل قادري فر -سرپرست دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
•دكترسعيد قديمي -مدير كل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
•وحيد موسي زاده  -مدير كل طرح هاي ملي جوانان وزارت ورزش و جوانان
• مهندس محمد نستوه  -دبير بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني
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اعضاي هيأت داوران
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا

•دكتر احمد اكبري -معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

•دكتر غالمعلي احمدي – رئيس دانشكده علوم انساني و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
•دكتر عليرضا اللهياري  -عضو هيأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
•دكتر شروين اميري -مدير كل جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري

•مهندس محمدحسن انتظاري _ معاون نوآوري و همكاريهاي بين الملل
•دكترصادق آيينه وند -عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

•مهندس علي اصغر بيطرفان -عضو هيأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
• دكتر عباس حق الهي -رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

•دكتر محمد حسين رفان – عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
•دكتر سعيد شيري -عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير
•دكتر كوروش عشقي -عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف

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

•دكتر فرج اله مهنا زاده -عضو هيأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
•مهندس محمد نستوه -دبير بخش دانش آموزي و دورههاي كارداني

مهندس قدمعلي نشاگر -دبير هيات داوران
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رؤسا گروههاي تخصصي
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا

•دكتر محمد اسماعيليان  -رييس گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو
•مهندس محمد  حميد امامي خوانساري -رييس گروه تخصصي هوا فضا
•دكتر ذاكر بحريني -رييس گروه تخصصي صنايع شيميايي

•مهندس حسين حسين زاده -رييس گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري

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

•دكتر محمدرضا سنجابي -رييس گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
•دكتر سعيد شيري  -رييس گروه تخصصي مكاترونيك

•دكتر غالمرضا فراهاني -رييس گروه تخصصي برق و  كامپيوتر
•دكتر فواد فرحاني بغالني -رييس گروه تخصصي مكانيك
•دكتر عطااله كوهيان -رييس گروه تخصصي علوم پايه

•دكتر موسي محمودي صاحبي -رييس گروه تخصصي عمران
•دكتر حامد مظاهريان -رييس گروه تخصصي هنر و معماري

•دكتر مهناز مظاهري اسدي -رييس گروه تخصصي زيست فناوري ،محيط زيست و علوم پايه پزشكي
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اعضاي ستاد اجرايي
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

•دكتر احمد اكبري – معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
•مهندس محمدحسن انتظاري -معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل
•دكتر ش��روين اميري مدير كل جش��نوارهها و مس��ابقات علمي و فناوري و دبير چهاردهمين
جشنواره جوان خوارزمي
•مهندس قدمعلي نشاگر -معاون اداره کل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•دكتر محمد رضا سنجابي  -معاون پشتيباني و منابع انساني
•عليرضا اللهياري -مدير كل دفتر توسعه كارآفريني
•مهندس محمدتقي انصاري -مدير كل دفتر رياست
•دكتر غالمرضا محمد خاني -مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي كشور
•اباذر دهقان -مدير كل روابط عمومي
•امير حسين احدي -مدير كل پشتيباني و رفاه
•محمد علي كاظمي نژاد -مدير كل اداره فني و عمران
•محمد تقي دارابيان -مدير كل امور مالي
•حسين سلطاني  -سرپرست دفتر حراست
•آذر اورنگيان -رئيس اداره حمايت از نوآوران
•زويا رحيمي -كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•فاطمه آورزماني -كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•زهرا خوباني -كارشناس فناوری اطالعات
•مرتضی قاسمی -تكنسين ارتباطات امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•همكاران دبيرخانه
خانمها :مژده حسيني ،ژیال معماری  ،اكرم بهاري فرد و زهره حريربافان و آقايان :هادي صدرائي،
اسفنديار علي نوري و محمد ربيع مهرعليئي
•با تشكر از همكاران محترم
اداره کل روابط عمومي ،اداره کل پش��تيباني و رفاه ،اداره كل امور منابع انساني ،دفتر فناوري اطالعات و
ش��بكه هاي علمي كش��ور ،اداره كل امور مالي ،دفتر حراست و دفتر توسعه كارآفريني سازمان پژوهش هاي
علمي و صنعتي ايران
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نهادهاي حمايت كننده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

•

وزارت ورزش و جوانان

•بنياد ملي نخبگان

•باشگاه پژوهشگران جوان

•باشگاه پژوهشگران دانشجو

•پليس مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسالمي ايران
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گزارش دبيرخانه
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

باسمه تعالی
با استعانت از خداوند متعال چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي در راستاي تقويت فرهنگ خالقيت
و نوآوري ميان جوانان كش��ور در تمامي عرصههاي علمي و پژوهش��ي و با هدف شناس��ايي ،جذب و معرفي
جوانان پژوهش��گر و صاحب انديش��ه در عرصه علم و فناوري برگزار ميش��ود ،بديهي اس��ت اين مهم جز با
قدرداني و حمايت نخبگان ،مخترعان و دانشپژوهان جوان كشور ميسر نميشود.
دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي پس از اعالم فراخوان در ابتداي اسفند ماه از متقاضيان در چهارده
گروه تخصصي و پنج محور پژوهشي پذيرش و ثبت نام نمود و پس از رفع نواقص پروندههاي موجود تا پايان
مهلت مقرر ،تعداد هزار و دويس��ت و هش��تاد و نه طرح را به منظور بررسي و ارزيابيهاي علمي به گروههاي
تخصص��ي مربوط ارس��ال نمود .طرحها در گروه ه��ای تخصصي برق و كامپيوتر ،مكاني��ك ،هنر و معماري،
كش��اورزي و منابع طبيعي ،علوم پايه ،صنايع ش��يميايي ،زيست فناوري ،محیط زیست و علوم پايه پزشكي،
فناوري نانو ،عمران ،مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو ،مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات ،هوا فضا ،مهندسي
صنايع و مديريت فناوري و مكاترونيك بررس��ي و ارزيابي گرديده اس��ت .گروههاي تخصصي پس از ارزيابي
علمي در مجموع تعداد س��ي و پنج طرح را به هيأت داوران ارايه نموده و هيأت داوران (متش��كل از اساتيد
ي نهايي طي جلسههاي
دانش��گاه ها ،مراكز پژوهشي و متخصصان صاحب نظر) نيز پس از جمعبندي و بررس 
متعدد ،تعداد بيست و پنج طرح را به عنوان برگزيده نهايي اين دوره از جشنواره انتخاب نمودند.
در خاتمه اميدواريم كه شناس��ايي و معرفي جوانان پژوهش��گر و نوآور كش��ورمان در عرصه ملي ،گام
مؤثري در ترويج علم و فناوري و امر پژوهش باشد .دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي از تمامي پژوهشگران
و جوانان صاحب انديش��ه كه با ارايه طرح خود ،اين جش��نواره را در نيل به اهداف متعالي ،همراهي نموده
و همچنين اعضاي شوراي سیاس��تگذاری ،هيأت داوران ،گروههاي تخصصي ،كميته اجرايي ،مديريتهاي
مختلف سازمان و تمامي همكاراني كه در فرآيند بررسي طرحها مشاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم
تجليل و تقدير از برگزيدگان همكاري نمودند ،تش��كر و قدرداني می نماید و توفيق روزافزون اين بزرگواران
را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
						

14

دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي

نمودارها
نمودار مقایسه ای تعداد طرح های چهارده دوره جشنواره جوان خوارزمی

•

•

•

نمودار مقایسه ای تعداد طرح های چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی به ترتیب گروه های تخصصی

نمودارمقایسهایتعدادطرحهایدانشجوییوآزادچهاردهمینجشنوارهجوانخوارزمیبهترتیبگروههایتخصصی
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جدول طرحهاي برگزيده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

ردیف

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

1

پژوهش هاي
بنيادي

صنايع شيميايي

-

1

1

2

علوم پایه

-

1

-

1

برق و كامپيوتر

1

2

-

3

علوم پایه

-

1

-

1

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

-

1

1

2

مكاترونيك

-

-

2

2

صنایع شیمیایی

-

-

1

1

زیست فناوری ،محیط زیست و
علوم پایه پزشکی

-

-

1

1

فناوری نانو

-

1

-

1

مکانیک

1

-

1

2

مكانيك

-

-

1

1

مكاترونيك

-

-

1

1

كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

-

1

هنر و معماري

-

1

-

1

برق و كامپيوتر

-

-

1

1

زیست فناوری ،محیط زیست و
علوم پایه پزشکی

-

-

1

1

عمران

-

1

-

1

هوافضا

-

1

-

1

مکانیک

1

-

-

1

3

11

11

25

2

پژوهش هاي
كاربردي

3

پژوهش هاي
توسعهاي

4

ابتكار

5

اختراع و نوآوري
جمع
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سابقه تحصيلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

ردیف نام خانوادگی

1

سعید شیرازیان

2

مهدی بیات

3

احسان سلجوقی

4

سید اسماعیل
حسینی رمقانی

مدرک

رشته

گرایش

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال

كارشناسي

مهندسی شیمی

پتروشیمی

آزاد اراک

اراک

ايران

1385

كارشناسي ارشد

مهندسی شیمی

پیوسته

اراک

اراک

ايران

1387

دانشجوی دكتري

مهندسی شیمی

جداسازی

علم و صنعت

تهران

ايران

-

كارشناسي

شیمی

محض

بوعلی سینا

همدان

ايران

1384

كارشناسي ارشد

شیمی

معدنی

بوعلی سینا

همدان

ايران

1386

دكتري

شیمی

معدنی

بوعلی سینا

همدان

ايران

1390

كارشناسي

مهندسی شیمی

صنایع گاز

فردوسی

مشهد

ايران

1383

كارشناسي ارشد

مهندسی شیمی

فرآیندهای
جداسازی

علم و صنعت

تهران

ايران

1386

دانشجوی دكتري

مهندسی شیمی

جداسازی و
پدیده های انتقال

فردوسی

مشهد

ايران

-

كارشناسي

مهندسي برق

مخابرات

شيراز

شيراز

ايران

1286

كارشناسي ارشد

مهندسي برق

مخابرات

صنعتي شريف

تهران

ايران

1388

دانشجوی دكتري

مهندسي برق

مخابرات

صنعتي شريف

تهران

ايران

-

کارشناسی

فیزیک

هسته ای

آزاد خرم آباد

خرم آباد

ايران

1388

یاسر مهدی زاده
5
محمد مشهدی

6

محمد فرهادی
کنگرلو

کارشناسی ارشد

فیزیک

اتمی و مولکولی

قم

قم

ايران

1391

كارشناسي

فیزیک

-

قم

قم

ايران

1387

كارشناسي ارشد

مهندسي
هسته اي

كاربرد پرتوها

شهيد بهشتي

تهران

ايران

1391

كارشناسي

مهندسي برق

قدرت

تبريز

تبريز

ايران

1387

كارشناسي ارشد

مهندسي برق

قدرت

تبريز

تبريز

ايران

1389

دانشجوی دكتري

مهندسي برق

قدرت

تبريز

تبريز

ايران

-
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سابقه تحصيلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
ردیف نام خانوادگی

7

حمزه بیرانوند

8

ایمان شعبانی

9

18

اسماعیل گنجه

10

محمدرضا
رحمن آبادی

11

محمدرضا
خسروی بخت

12

رسول
نظری مقدم

مدرک

رشته

گرایش

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال

كارشناسي

مهندسي برق

الکترونیک

دانشگاه شاهد

تهران

ايران

1385

كارشناسي ارشد

مهندسی برق

مخابرات

صنعتي شريف

تهران

ايران

1387

دانشجوی دکتری

مهندسي برق

مخابرات

صنعتي شريف

تهران

ايران

-

كارشناسي

مهندسی پلیمر

صنایع پلیمر

صنعتی امیرکبیر

تهران

ايران

1386

كارشناسي ارشد

مهندسی پلیمر

صنایع پلیمر

صنعتی امیرکبیر

تهران

ايران

1388

دانشجوی دکتری

مهندسی پلیمر

صنایع پلیمر

صنعتی امیرکبیر

تهران

ايران

-

كارشناسي

مهندسي مواد

متالورژی صنعتی

آزاد

کرج

ايران

1387

شناسائی ،ساخت
و روش انتخاب
مواد مهندسی

كارشناسي ارشد

مهندسي مواد

كارشناسي

مهندسي مکانیک

صنعتي خواجه
نصیر

تهران

ايران

1390

حرارت و سیاالت صنعتی شاهرود

شاهرود

ايران

1386

کارشناسی ارشد

مهندسی دریا

سازه های
متحرک

كارشناسي

مهندسی
پرتوپزشکی

-

صنعتی
مالک اشتر

تهران

ايران

1388

آزاد
واحد علوم
تحقیقات

تهران

ايران

1388

كارشناسي ارشد

مهندسی هسته ای

پرتو پزشکی

آزاد
واحد علوم
تحقیقات

تهران

ايران

1391

كارشناسي

مهندسی نفت

مخازن
هیدروکربوری

صنعت نفت

اهواز

ايران

1388

مهندسی نفت

مخازن
هیدروکربوری

تهران

كارشناسي ارشد

تهران

ايران

1390

سابقه تحصيلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
ردیف نام خانوادگی
13

حسین ذبیحی
خيبري

14

محمد ایمان
مخلص پور
اصفهانی

حامد معیری
کاشانی
15

مهرداد
سرکار حسینی

16

سید میعاد
صالحی

17

امین ترک زاده

18

علیرضا
مهدیزاده ساری

19

حاتم قضائی

مدرک

رشته

گرایش

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال

كارشناسي

برق

الكترونيك

مؤسسه
آموزش عالي
شهاب دانش

قم

ايران

1390

كارشناسي

مهندسی مکانیک

جامدات

مالک اشتر

اصفهان

ايران

1388

طراحی
کاربردی
بیومکانیک

صنعتی شریف

تهران

ايران

1391

كارشناسي

مکانیک

مکانیک جامدات

آزاد اسالمی

کاشان

ايران

1384

کارشناسی ارشد

مکانیک

طراحی کاربردی

صنعتی خواجه
نصیر

تهران

ايران

1386

دانشجوی دکتری

مکانیک

طراحی کاربردی

كارشناسي ارشد

مهندسی مکانیک

صنعتی
خواجه نصیر

تهران

ايران

-

كارشناسي

مكانيك

طراحي جامدات

صنعي
خواجه نصير

تهران

ايران

1373

کارشناسی

مهندسی مکانیک

حرارت و سیاالت

علم و صنعت

تهران

ايران

1383

کارشناسی ارشد

مهندسی هوا فضا

سازه های هوایی

صنعتی شریف

تهران

ايران

1385

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

صنعتی شریف

تهران

ايران

-

کارشناسی

مكانيك

جامدات

-

-

-

-

کارشناسی

عمران

عمران

صنعتی شریف

تهران

ايران

1385

كارشناسي ارشد

عمران

سازه

صنعتی شریف

تهران

ايران

1388

دانشجوی دکتری

عمران

سازه هیدرولیکی

تربیت مدرس

تهران

ايران

-

کارشناسی

کامپیوتر

نرم افزار

آزاد اسالمی

میانه

ايران

1386
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سابقه تحصيلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
ردیف نام خانوادگی

20

مدرک

رشته

گرایش

نام دانشگاه

شهر

کشور

سال

مرضیه
اتفاقی داریان

دانشجوی دکتری

گرافیک

گرافیک

علمی کاربردی
فرهنگی و هنر

تهران

ايران

-

محمد مهدی
ناصری مجرد

كارشناسي

برق

کنترل

شیراز

شیراز

ایران

1391

كارشناسي

مهندسي كامپيوتر

-

شیراز

شیراز

ايران

1389

21
امین امام زاده
اسمعیلینژاد

20

22

فرهاد گچلو

23

اسماعیل
سلطانی تیرانی

24

جواد
حاجی زاده رینه

25

مجتبی
پاکباز میاب

كارشناسي ارشد

مهندسي كامپيوتر

هوش مصنوعي

شیراز

شیراز

ايران

1391

دانشجوی دكتري

مهندسي كامپيوتر

هوش مصنوعي

شیراز

شیراز

ايران

-

کاردانی

ساخت و تولید

ماشین ابزار

صنعتی ارومیه

ارومیه

ايران

1389

کارشناسی

ساخت و تولید

ماشین ابزار

نیرو محرکه
قزوین

قزوین

ایران

1391

کارشناسی

برق

الکترونیک

علوم دریایی
امام خمینی

نوشهر

ايران

1384

كارشناسي ارشد

برق

الکترونیک

صنعتی
مالک اشتر

تهران

ايران

1389

کاردانی

بیهوشی

-

علوم پزشکی

اراک

ايران

1388

کارشناسی

بیهوشی

-

علوم پزشکی

تهران

ایران

1390

کاردانی

مکانیک

خودرو

ثامن الحجج

مشهد

ايران

1387

کارشناسی

مکانیک

خودرو

تربیت دبیر
شهید رجایی

تهران

ایران

1391

معرفی طرح های برگزيده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
بخ

ش دان
ش
ج
و
ي
ي
_

آزاد
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رتبه دوم پژوهش های بنیادی

پژوهشگر :سعید شیرازیان
عنوان طرح :توسعه مدلهاي انتقال جرم حاكم بر فرآيند جداسازي غشايي
همكار :ماشااله رضا کاظمی
استاد راهنما :دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده
مؤسسه همكار :دانشگاه علم و صنعت ایران

•

•

•
•

•

چكيده طرح:

در این طرح به ساخت و مدلسازی غشاهای مورد استفاده در جداسازی گازها و مایعات پرداخته شده است .تمرکز
اصلی بر روی مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای جداسازی غشایی بوده  که برای این منظور ،مدلهای انتقالی مختلفی
با درنظرگرفتن پدیدههای انتقال ش��امل انتقال جرم ،انتقال حرارت و انتقال مومنتوم در غش��اها توسعه داده شده است.
تحقیقات بر روی غشاهای متخلخل و فشرده پلیمری و سرامیکی انجام شده است .عمده تحقیقات بر روی فرآیندهای
جداس��ازی توسط تماس دهندههای غشایی الیاف توخالی متمرکز شده است .فرآیندهای جداسازی نظیر جداسازی گاز،
تراوش تبخیری ،نانوفیلتراسیون و استخراج با حالل توسط مدل ها توسعه داده شده ،شبیه سازی گردیده است .مقایسه
نتایج شبیه س��ازی با نتایج تجربی دقت باالی مدلهای توس��عه داده ش��ده را تایید میکنند .در این تحقیق ،مدل های
انتقال جرمی برای پیش بینی جداس��ازی مایعات و گازها توسط غشاهای متخلخل و غیر متخلخل پلیمری و سرامیکی
توسعه داده شده است که قادر به پیش بینی دقیق فرآیندهای جداسازی غشایی میباشند.
مدل توسعه داده شده:

22

رتبه دوم پژوهش های بنیادی

پژوهشگر :مهدی بیات
عنوان طرح :مطالعات نظری بر واكنش هاي تراكمي بين تعدادي از پلي آمين ها و دي كتون ها يا دي آلدئيدها و
پروتون خواهي كمپلكس هاي مربوط و همچنين بررسي خصلت پيوند در تعدادي از كمپلكس ها
استاد راهنما :دكتر صادق صالح زاده
استاد مشاور :دكتر حسن کی پور
مؤسسههای همكار :دانشگاه بوعلی سینا همدان  -دانشگاه ماربورگ آلمان

•

•

•

•
•

چكيده طرح:

اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﭙﺮدازد .در اﻳﻦ ط��رح ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ نظ��ری ﺑﺮ روي
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲارائ��ه می گ��ردد .در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻌﺪادي از کمپلکسه��ای
ح��اوی لیگاندهای چن��د بازی پرداخته و رابطه بین ثابت پایداری این ترکیبات در فاز گاز با ثابت پایداری آن ها پروتونه
ش��دن آن ها در فاز محلول به دس��ت می آید .ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻤﻲ «  »1+1و «  » 2+2ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از دي آﻣﻴﻦ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  2، 6دياﺳﺘﻴﻞ ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻦ در ﺣﻀﻮر يون ه��اي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( )IIو ﺳﺮب ( )IIﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮوﺗﻮن ﺧﻮاﻫﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻮع  CRﻛﻪ داراي ﺑﺎزوي آﻣﻴﻨﻮ آﻟﻜﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮ ﺷﻴﻒ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺪ واﺳﻂ در واﻛﻨﺶ ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲﻫﺎي
اﺧﻴﺮ پرداخت��ه می شود .همچنین    ﺑﻪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻠﺖ پیون��د در ﺳﻪ ﺳﺮي از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻛﻪ حاوی پیوندهای
ایمین  -فلز و ﻓﻠﺰ اﻛﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ پرداخته شده و ﺳﻬﻢ ارﺑﻴﺘﺎل هاي ﺳﻴﮕﻤﺎ   σو ﭘﺎي  πرا در ﭘﻴﻮﻧﺪهای ﻓﻠﺰ -اﻳﻤﻴﻦ ﺑﺮاي
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲشود.
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رتبه سوم پژوهش های بنیادی

پژوهشگر :احسان سلجوقی

•

عنوان طرح :بهبود فرآيند ساخت غشاهاي پليمري و ارتقاي كاركرد آن ها
استاد راهنما :دکتر تورج محمدی
مؤسسه همكار :دانشگاه علم و صنعت ایران

•

•

چكيده طرح:

•

ام��روزه غشاه��ا در گستره وسیعی از صنايع مختل��ف مرتبط با جداسازي بکار گرفت��ه می شوند .غشاهای حاصل از
پلیمر سلولز استات به دلیل خواص مناسبی نظیر آبدوستی ،زیست سازگاری ،قیمت ارزان و  . . .تا کنون در فرایندهای
گوناگون غشایی مورد استفاده قرار گرفته اند .اما با این حال ،به علت عدم پایداری حرارتی و شیمیایی ،محدودیت هایی
در شرایط عملیاتی و نیز فرایند شستشوی این غشاها وجود دارد بطوریکه نمی توان از آن ها براي جداسازی خوراک های
داغ استف��اده کرد و استفاده از محلول های شیمیایی برای شستشوی غشاء کارکرده احتمال آسیب دیدگی آن را افزایش
می دهد .در این طرح غشاهای پلیمری از جنس سلولز استات با استفاده از تکنیک  «جدایی فازی به وسیله غوطه وری»
ساخت��ه شده و پایداری حرارتی و شیمیایی آن ها ب��ا بکارگیری حمام سرد در حین ساخت و نیز استفاده از افزودنی های
خ��اص ارتق��اء مطلوبی یافته است .ای��ن امر مهم و بنیادین با توجه به قیمت ارزان غشاه��ای سلولز استاتی می تواند به
افزایش عمر مفید غشاء حاصله و نیز کاربردهای بسیار گسترده این محصول ارزان قیمت در فرایندهای مهم و تاثیرگذار
مرتبط با جداسازی از قبیل شيرين سازي آب ،تصفيه پساب ،همودیالیز ،صنايع نفت و گاز ،صنايع لبني منجر شود.
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رتبه اول پژوهش های كاربردي

پژوهشگر :سيداسماعيل حسيني رمقاني

•

عنوان طرح :طراحي و ساخت تقويت كننده توان فوق پهن باند مايكروويو با روش نوين تركيب همدوس توان آرايهاي از
تقويت كننده ها
استاد راهنما :دکتر علی بنایی
مؤسسههاي همكار :دانشگاه صنعتی شریف ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و مرکز تحقیقات
مخابرات ایران

•

•

•

چكيده طرح:

تقويت کنندههاي قدرت پهن باند مايکروويو يکي از قسمت هاي بسيار مهم سيستم هاي دفاعي و مخابراتي است که
در سيستمهاي مخابراتی پهن باند ،رادار ،جنگ الکترونیک ،دستگاه های اندازه گیری ،سيستمهاي مخابرات ماهوارهاي،
تصويرب��رداري مایکرووی��و و پارازيتاندازها کاربرد دارد .دو روش مرسوم تولید توان مایکروویو استفاده از قطعات حالت
جام��د و نیز استف��اده از المپ های خالء مایکروویو می باشد که توانایی تولید همزم��ان سیگنال مایکروویو با توان باال
و نی��ز پهنای باند زیاد را ندارند .در این ط��رح از روش نوین ترکيب همدوس توان تعدادی قطعه حالت جامد در فضای
آزاد محبوس شده در ساختار موجبری کواکسیال بزرگ شده برای تولید توان مایکروویو بیش از 10وات در پهنای باند
 2-GHz18استفاده شده است .در اين طرح از يک ساختار موجبري  TEMبزرگ شده و معماري سيني گون به همراه
مبدل ه��اي ب��ا شکاف باريک شونده متقاطر استف��اده شده است .اين مبدل ها ب��ا روش گالرکين در حوزه طيف تحليل
شده ان��د .تقويت کننده توان فوق پهن باند مایکروویو ساخته شده داراي بهره  11~dB12در  2-GHz18و توان خروجي
 dBm39می باشد .با ساخت این دستگاه گام های اولیه و موثری در راستای طراحی و تحقق ترکیب کننده های فضایی
فوق الع��اده پهن باند در کشور برداشته شد .در صورتی که ای��ن دستگاه به تولید انبوه برسد می تواند بخشی از نیازهای
صنایعی که در باال به آن ها اشاره شد به تقویت کننده های توان باال و پهن باند مایکروویو تا حد زیادی برطرف نماید.
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رتبه دوم پژوهش های كاربردي

پژوهشگران :یاسر مهدی زاده و محمد مشهدی
عنوان طرح :طراحی و ساخت  Coldheadتک مرحله ای نوع  Gifford-McMahonبرای رسیدن به

•

•

Cryogenic Temperature

استاد راهنما :دکتر جعفر محمودی
مؤسسه های همكار :دانشگاه قم و سازمان انرژی اتمی

•
چكيده طرح:

•

برای ایجاد دمای فوق سرد در ابعاد آزمایشگاهی از Cryocoolerها استفاده می شود .اصول کار این دستگاه ها
بر اس��اس چرخه های مختلف ترمودینامیکی نظی��ر  Steriling, Ericsson,Brytonمی باشد Coldhead .نـوع
 G-Mیک��ی از پرکاربـردتری��ن این  Cryocoolerاست که بر مبنای سیک��ل ترمودینامیکی اریکسون سرماسازی
می کند .بسته به حداقل دمای مورد نیاز ،دو نوع  Coldheadساخته می شود.
ن��وع ت��ک مرحل��ه ای :برای ایج��اد دماهایی بین  40تا  80درج��ه کلوین و نوع دو مرحل��ه ای :که در دو قسمت
سرماس��ازی انج��ام می دهد .دمای قسمت اول بین  40تا  80درجه کلوین و قسم��ت دوم دمایی پایین تر از  10درجه
کلوی��ن است Coldhead .ت��ک مرحله ای نوع  G-Mساخته شده در یک چرخه بسته هلیومی متشکل از کمپرسور
هلیوم��ی ،فیلت��ر روغن گیر ،فیلتر جذبی کربن فعال ،مبدل حرارتی و گاز هلی��وم (با خلوص  )%99/999کار می کند .این
دستگ��اه در ح��ال حاضر ،در مدت زمان  39دقیقه از دمای اتاق به  48درج��ه کلوین می رسد .و قابلیت اعمال تغییرات
ب��ه منظور بهب��ود راندمان را داراست .این دستگ��اه شامل قطعات متع��ددی می باشد که از مهم تری��ن آن ها می توان
ب��ه  ،displacer ،valve disc ،Rotating Valve ،Regenerator Materialاتص��االت  Aeroequipو
 Stepper Motorاشاره کرد.
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رتبه دوم پژوهش های كاربردي

پژوهشگر :محمد فرهادی کنگرلو
عنوان طرح :جبران سازي نوسانات ولتاژ با استفاده از مبدل هاي AC/AC
استاد راهنما :دکتر ابراهیم بابائی
مؤسسه همكار :دانشگاه تبریز

•

•

•
•

چكيده طرح:

گست��رش زیاد تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری حساس به کیفیت توان در شبکه های قدرت موجب توجه هر چه
بیشت��ر ب��ه کیفیت توان شده است .بدی کیفیت ت��وان موجب خسارات مالی و فنی و حتی جان��ی (در بیمارستان ها)
می ش��ود .جبرانس��از نوسانات ولتاژ یک تجهیز مبتنی بر الکترونیک قدرت اس��ت که می تواند ولتاژ مطلوبی را برای
باره��ای حس��اس فراه��م آورد .در این طرح ساختاره��ای متعددی برای جبران س��ازي نوسانات ولتاژ ب��ا استفاده از
مبدل ه��اي  AC/ACارائه شده است که مشکالت بازياب ديناميك��ي ولتاژ ( DVRمرسوم) نیاز به منبع ذخیره کننده
انرژی و خازن های بزرگ (حجم ،وزن و قیمت زیاد) را تحت پوشش قرار میدهند .ساختارهای ارائه شده دارای حجم،
وزن و قیمت کمتری می باشند و می توانند به مدت زمان نامحدود جبران سازی را انجام   دهند .ساخت و آزمایش موفق
چندین نمونه آزمایشگاهی از ساختارهای ارائه شده قابلیت کاربردی آن ها را نشان می دهد.
نتايج طرح در قالب مقاالت متعدد در مجالت  ،ISIعلمي-پژوهشي و کنفرانسهاي معتبر بينالمللي به چاپ رسيده
است.
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رتبه دوم پژوهش های كاربردي

پژوهشگر :حمزه بیرانوند

•

•

عن�وان ط�رح :طراحي يك سوئيچ تمام نوري براي انتقال دادههاي چندرسان��هاي در شبكه فيبر نوري  obsمبتني
ب��رGMLPS
استاد راهنما :دکتر جواد صالحی

•

چكيده طرح:

در این طرح ساختار یک سوئیچ (مسیریاب) تمام نوری برای انتقال دادههای چند رسانهای (صدا ،ویدئو و تصویر)
در شبک��هی هست��ه ( )core or backboneتم��ام نوری مبتنی بر  GMPLSطراحی ش��ده است .یک خانواده کد
ن��وری جدی��د به ن��ام  MLVW-OOCپیشنه��اد شده است که مبتنی ب��ر سیگنالینگ چند سطح��ی پیاده سازی
می گردن��د .یک��ی از برتریهای طرح ،استفادهی ابتک��اری از ادوات موجود (مورد استفاده ب��رای سیستمهای قدیمی)
ب��راي افزایش گذردهی و کاهش احتمال انسداد ترافیک چند رسان��های در شبکههای تمام نوری هسته است .در این
مسیری��اب تمام نوری ،کدهای  MLVW-OOCطبق نیازمندیه��ای کیفیت سرویس دادههای انتقالی شامل نرخ
انتق��ال ،احتم��ال خطا ،تاخیر ،و احتمال انسداد ،طراحی میشوند .از دیگ��ر شاخصههای طرح ،کالسه بندی پهنای باند
فیب��ر نوری در حوزه ک��د و طول موج است که بر اساس آن میتوان انتقال چند ک�لاس سرویسی را پشتیبانی نماید.
ای��ن طرح عالوه بر طراحی ساخت��ار سویچ تمام نوری ،شامل الگوریتمهای سیگنالینگی و نظارتی مورد نیاز در الیهی
شبکه و الیهی کنترل ،می باشد   .برای استفاده بهینه از منابع شبکهی نوری ،الگوریتمهای اختصاص منابع به گونهای
طراح��ی ش��ده است ،که بازدهی بهنی��ه را درپی دارد .برای آنکه بتوان از منابع شبک��هی نوری به صورت پویا استفاده
نمود ،الگوریتم های اختصاص کد و مسیریابی مبتنی بر شرایط شبکه
ترافی��ک را بی��ن گرههای شبکه توزیع میکنن��د .استفاده از کدهای
نوری برای مسیریابی و پشتیبانی از کیفیت سرویس موجب کاهش
احتمال انس��داد شبکه میگردد ،و قابلیت انتقال ترافیک چند کالسه
را در شبکهی تمام نوری فراهم میکند.
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رتبه دوم پژوهش های كاربردي

پژوهشگر :ایمان شعبانی

•

عنوان طرح :طراحي و ساخت انواع جديدي از پيل سوختي و ماهيچه مصنوعي با كارآيي باال با بهكارگيري غشاهاي
نانوكامپوزيتي حاوي نانوالياف تبادلگر يون
همكاران :محمد مهدی حسنی صدرآبادی ،وحید حدادی اصل و مسعود سلیمانی
مؤسسه های همكار :دانشگاه صنعتي امير كبير و مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

•

•
•

چكيده طرح:

در ساله��اي اخي��ر ،بهكارگيري نانوالياف تأثي��رات بسيار شگرفي در حوزههاي مختل��ف بهويژه غشا و فرآيندهاي
غشايي و مهندسي بافت داشته كه علت اين امر تخلخل زياد ،شبکه سه بعدي بههم پيوسته و سطح ويژه باالي نانوالياف
است .امروزه روشهاي بسياري براي توليد نانوالياف بهكار گرفته ميشوند كه در اين ميان روش الكتروريسي بهعنوان
ي��ك روش كارآمد و ارزانقيمت مورد توجه روز افزون قرار گرفت��ه است .در طرح حاضر ،پليمر پلياترسولفون با انجام
اصالحات شیمیایی قابليت تبادل يون پيدا نموده و با توسعه یک فرآیند الکتروریسی اصالح شده ،امکان تهیه نانوالیاف
تبادلگ��ر ی��ون با تخلخل و سطح ویژه باال فراه��م گردیده است .نانوالياف تبادلگر ی��ون حاصل براي توليد غشاهاي
نانوکامپوزيت��ي بهکار گرفته شدهاند و با استفاده از این غشاه��ای نانوکامپوزیتی انواع جدیدی از پيل سوختي متانولي و
ماهیچ��ه مصنوعی از نوع کامپوزیت پلیمر یونی -فلز تهی��ه گردیدهاند .در طرح حاضر ،نتايج آزمونهاي مختلف نشان
دادند كه استفاده از نانوالياف در ساخت غشاهاي تبادلگر يون مورد مصرف در پیلهای سوختی متانولی ميتواند عالوه
ب��ر کاه��ش هزینههای تهیه غشا ،منجر ب��ه کاهش قابل توجه نفوذپذيري سوخت از غش��ا و بهبود کارآيي و عملکرد
الکتروشیمیای��ی اي��ن غشاها گ��ردد .همچنین نتای��ج آزمونهای
الکترومکانیک��ی نش��ان دادند که با استف��اده از نانوالياف تبادلگر
یون میتوان ماهیچههای مصنوعی با نیروی تولیدی باالتر ،رفتار
خطیتر و کنترل پذیرتر و مصرف انرژی کمتر تولید نمود.
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رتبه دوم پژوهش های كاربردي

•

پژوهشگر :اسماعیل گنجه

عنوان طرح :طراحي و ساخت كوره آزمايشگاهي مادون قرمز با نرخ گرمايشي باال
همكاران  :امین صمدی مقدم ،هادی سرخوش و میثم فتاحی بافقی
مؤسسه های همکار :دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

•

•

چكيده طرح:

•

گرمایش کوره های
کوره آزمایشگاهی مادون قرمز ساخته شده می تواند شروع تحوالت گسترده ای در سیستم های
ِ
آزمایشگاه��ی و صنعت��ی باشد .با مطالعه مفاهیم اولیه فیزیکی امواج مادون قرم��ز (مانند قانون وین ،استفان -بولتزمن،
کیرشه��ف) در کن��ار طراحی مهندسی توسط  ،Catiaنواقص موجود در آن قبل از مرحله ساخت مورد ارزیابی و بررسی
ق��رار گرف��ت .با استفاده از منابع موجود در زمینه میزان انعکاس ،عبور و ج��ذب مواد در برابر اشعه مادون قرمز ،هندسه
کوره مذکور بصورت تیوپی متشکل از دو قسمت (منطقه گرم و سرد) تشکیل شد .این عمل باعث گردید تا قسمت های
الکتریک��ی مناب��ع تابشی و کابل های اتص��ال سیستم دچار خرابی ناشی از حرارت نشوند .پ��س از اتمام فرآیند طراحی،
مرحل��ه ساخ��ت و انتخاب مواد شروع گردید .در این مرحله ،ارتباطی بین خواص مواد و رفتار آن ها در برابر امواج مادون
قرمز برقرار گردید تا بیشتر امواج تولیدی تابشی بر نمونه مورد نظر منعکس شوند .این عمل ،میزان تلفات حرارتی را به
نحو مطلوبی کاهش داد .طراحی مدار فرمان ،کنترل و اندازه گیری با استفاده از نرم افزارهای مختلفی صورت پذیرفت.
سیستم کنترلی  PIDدار عالوه بر تنظیم دستی ،قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل تمام اتوماتیک کوره به همراه رسم
نمودار را داشت .قابلیت کنترل اتمسفر و فشار توسط یک محفظه کوارتز و گیج فشارسنج به کوره مذکور اضافه گردید.
هدف مهم و اصلی طرح بر مسئله ارزش انرژی وکاهش مصرف آن در شرایط کنونی پایه گذاری شد .این امر با طراحی
مهندس��ی کوره ،سیستم کنترل و انتخاب مواد ای��ده آل صورت گرفت .محصول نهایی طرح منجر به تولید کوره مادون
قرمز با توان  ،8 KWنرخ  ،200 C/min°طول حرارتی  30 cmو حداکثر دمای  1100 C°شد.
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پژوهشگر :محمد رضا رحمن آبادی
عنوان طرح :طراحي برينگ در قالب هاي اكستروژن مستقيم آلياژهاي با استحكام باالي آلومينيومي
استاد راهنما :دكتر محمد كاظم بشارتي گيوي مهندس محمد شهابي زاده
استاد مشاور :مهندس محمد شهابي زاده

•

•

•

•

مؤسسه های همکار :دانشگاه صنعتی مالک  اشتر و سازمان هوا فضا

•
چكيده طرح:

هدف از انجام این پژوهش ،طراحی برینگ در قالب های اکستروژن مستقیم براي تولید قطعات پیچیده آلومینیمی
خان��واده  2000ب��ه خصوص آلیاژ  AA2024اس��ت .از آنجایی که پارامترهای استحک��ام و نسبت استحکام به وزن در
سازه ها جزو عوامل مهم در فرایندهای ساخت به شمار می روند و فرایند اکستروژن مستقیم از این نظر عملکرد مطلوبی
دارد ،این فرایند کاربرد عمده ای در صنایع دارد.
یک��ی از عوامل مهم کنترل سرعت در فرایند اکست��روژن مستقیم آلیاژ مذکور ،طراحی بهینه و دقیق برینگ است.
حساسیت آلیاژهای با استحکام باالی آلومینیمی بخصوص سری  2000به میزان ریداکشن باال در دمای کار گرم ،عامل
بسی��ار مهم��ی در ایجاد عیوب متالورژیکی محسوب شده و در این راستا ،طراحی مناسب و بهینه برینگ نقش مهمی را
در جلوگیری از عیوب ایجاد شده ایفا می نماید.
ب��رای بررسی ای��ن پارامتر با استفاده از نرم افزار المان مح��دود  ABAQUSفرایند اکستروژن مستقیم یک قطعه
خ��اص صنعتی شبیه س��ازی گردید .نتایج حاصله در حالت های مختلف مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت
برینگ بهینه ای طراحی شده و با برینگ تجربی مورد استفاده در ساخت ،مقایسه و نشان داده شده که در اکستروژن مقاطع
پیچیده از برینگ یکنواخت نمیتوان استفاده کرد زیرا باعث
اعوجاج قطعه و عدم یکنواختی کرنش پالستیک در پیرامون
آن میش��ود .عالوه بر این نش��ان داده شده است که برینگ
قالب تجربی که از روش سعی و خطا بدست آمده ،نزدیک به
حالت بهینه است .طراحی بهینه برینگ قالب نیز با استفاده از
تحلیل المان محدود ارائه شده است.
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پژوهشگر :محمد رضا خسروی بخت
عنوان طرح  :بررسي و توليد راديو ايزوتوپ پرازئوديميوم142-
اساتید راهنما :دکتر مهدی صادقی و دکتر سید جواد احمدی
مؤسسههاي همكار :سازمان انرژی اتمی ،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران

•
•

•

چكيده طرح:

•

پرازئوديمي��وم یا پراسئودیمیوم( )Praseodymiumبا عدد اتمی  59در جدول تناوبی عناصر از خانواده النتانید ها
می باش��د .راديو ايزوت��وپ پرازئوديميوم  142-به دلیل گسی��ل پرتوهاي بتا با انرژی بیشین��ه  2/16مگا الکترون ولت
می تواند در حدود چند میلی متر در نسوج نرم بدن انسان نفوذ کنند .لذا در این طرح تولید  142-Prو امکان بهره مندی
از تشعشع��ات  142-Prدر پرتودرمانی مورد بررسی قرار گرفت .به عالوه ،دستورالعمل ها و روش های مدونی با در نظر
گرفت��ن مقتضیات پزشکی هست��ه ای و فیزیک پزشکی جهت تولید  142-Prبه کمک شتاب دهنده های ذرات باردار و
راکتوره��ای هست��ه ای ارائه گردید .این روش ها مبتنی بر محاسبات سط��ح مقطع واکنش های گوناگون و لحاظ کردن
مسائ��ل رادیو شیمیایی و اقتصادی بود .همچنین ،طراحی بهینه هدف مورد نیاز جهت پرتودهی و بررسی امکانات بومی
مدنظ��ر قرار گرفتند .متعاقب ًا ،کمیت ها و ارق��ام مرتبط با پرتوافکنی و داده های مرتبط با مسائل حفاظت در برابر پرتوها
که در فرآیند پرتو درمانی با رادیوداروهای تولید شده با  142- Prمورد نیاز است برای تمامی نسوج و ارگان های بدن
انسان محاسبه شد .سپس ،این راديوايزوتوپ در دو شکل دانه رادیواکتیو  142-Prبه منظور بهره گیری در براکی  تراپی
و محل��ول کلوئیدی 142-Prبرای بررس��ی استفاده در راديو نوکلئید  درمانی تولید گردی��د .به منظور انحالل ،Pr2O3
ابتدا نانوذرات  Pr2O3تولید و سپس با پلی  اتیلن گلیکول پوشش  دهی شدند تا محلولی کلوئیدی شکل گیرد .محلول
رادیواکتیو  Pr2O3پس از واپاشی و گسیل ذرات بتا به محلولی متشکل از نانو ذرات    Nd2O3مبدل میشود که دارای
خاصی��ت القای اتوفازی میباشند .لذا ،از نانو ذرات رادیواکتیو حاضر در محلول کلوئیدی  142-Prبا بهرهمندی از فناوری
نانو می تواند به عنوان یک عامل چندکاره یا مولتی فانکشنال نام برد .از سویی دیگر ،دانه رادیواکتیو  142-Prبا ساختار
لول��ه مویین پس از تولید مورد ارزیابی های کمی و کیف��ی گوناگونی قرار گرفت .من جمله ،پارامترهای دزیمتری برای
کاربرد به صورت عملی و شبیه سازی مونت کارلو اندازه گیری و گزارش
ش��د .نهایت ًا ،به دلی��ل حصول نتایج رضایت بخ��ش و انطباق محاسبات
نظري و اندازهگیریهای عملی پرتوها ،میتوان چشمانداز روشنی برای
بهرهمندی از  142-Prدر پرتو درمانی و پزشکی هستهای متصور شد.
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پژوهشگر :رسول نظری مقدم
عنوان طرح  :طراحي و ساخت دستگاه اندازهگيري ضريب نفوذ گاز در سياالت در محيط متخلخل
همكاران :محمد رضائی ،یاسر فالح زاده ابرقوئی ،پیمان پور افشاری و بهزاد رستمی
مؤسسه همكار :انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

•

•

•

•

چکیده طرح :

ام��روزه روشهاي مختلفي براي افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال ميشود كه بنابر ويژگيهاي هر مخزن نفتي،
ب��ا يكديگ��ر متفاوت هستند .تزريق گاز به مخازن نفتي براي بازيافت نف��ت ،براي بيشتر مخازن مناسب تشخيص داده
میش��ود .یکی از روش های معروف تزریق گ��از در ازدیاد برداشت ،تزریق گاز به صورت امتزاج پذیری می باشد .در این
روش مکانی��زم غال��ب در این روش ،نفوذ گاز در سیال مخزن و متعاقب ًا کاهش گرانروی و کشش سطحی بین دو سیال
گ��از و نف��ت می باشد .یکی از پارامتر های مهم مورد نیاز جه��ت شبیه سازی و تعیین و کنترل برنامه تزریق گاز ،ضریب
نف��وذ مولکول��ی گاز تزریق شده در نفت در شرایط مخزن می باشد .در این ط��رح ،دستگاه ارائه شده جهت اندازه گیری
ضریب نفوذ گاز در نفت اشباع در سنگ مخزن ساخته شده و با توجه به روشهای نوین تفسیر داده ها ،به اندازه گیری
ضری��ب نفوذ گ��از در نفت می پردازد .با کمک این دستگاه ،کاربر قادر ب��ه اندازه گیری ضریب نفوذ گاز های متفاوت در
سیاالت مختلف در سنگ مورد نظر تحت دما و فشار دلخواه در حضور فشار روباره خواهد بود .در این دستگاه از روش
اف��ت فش��ار جهت تفسیر داده ها استفاده می شود ،بدین صورت که پس از اشباع سنگ از سیال مورد مخزن،گاز تزریقی
در تم��اس با سنگ مورد نظر قرار می گی��رد و اجازه نفوذ به درون سیال درون سنگ می یابد .اکنون سیستم جمع آوری
داده ه��ا ،اطالعات فشاری گ��از را بر حسب زمان ثبت کرده و با کمک روابط موج��ود این اطالعات تحلیل می گردد و
ضری��ب نف��وذ گاز تزریقی در حالت تک بعدی در سنگ مورد نظر محاسبه می گ��ردد .قابلیت دستگاه ارائه شده در این
طرح در مقایسه با نمونه ه��ای دیگر :داشتن سیستم نگهدارنده
مغزه با کارایی ایمن و راحت ،امکان استفاده از هر نوع سنگ را
ب��ه کاربر می دهد ،قابلیت اشباع سازی اولیه با آب و اشباع سازی
ثانوی��ه با سیال مخزنی و حتی اعم��ال تزریق سیال به عنوان
فراین��د ازدیاد برداش��ت ،اعمال فشار روب��اره ،استفاده از نفت
زنده ،وجود نرم افزار های الزم ب��ه منظور جمع آوری داده ها و
محاسب��ه سریع ضریب نفوذپذیری ب��ه همراه روش های نوین
تفسیر داده ها است.
33

رتبه سوم پژوهش های كاربردي

پژوهشگران :حسین ذبیحی خیبری و مهدی اکبری
عنوان طرح  :ربات با چرخ توپي
همكار :عاطفه سادات موسوی نژاد
مشاوران :دکتر کراری و مهندس سید محمد مهدی رشتی
مؤسسه همکار :مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش قم

•
•
•
چکیده طرح:

•
•

رب��ات با چرخ توپي ق��ادر است تعادل خود را ب��ر روی توپ حفظ
کن��د .این ربات می توان��د در جای خود دور بزن��د و در اصطالح شعاع
گردش��ی معادل صفر دارد .ب��رای این ربات م��اژول  IMUطراحی و
ساخت��ه شده است .در این ماژول سه سنس��ور شتاب سنج ،ژیرسکوپ
و مغناطی��س سنج بوسیله کالمن فیلتر ترکیب شده است که قادر است
ب��دون تاثیرپذی��ری از اغتشاش ه��ای حرکتی ،زاوی��ه دوران را در سه
محور با دقت استاتی��ک  0/09درجه تشخیص دهد و  400بار در ثانیه
اطالعات خروجی خود را بروز کند .این ماژول بر روی ربات نصب شده
و فیدب��ک دقیقی را به برد کنترلی انتق��ال می دهد .برد کنترلی نیز که
بر روی آن کنترل��ر  PDپیاده سازی شده است ،فرامین کنترلی را به
سه موتور دی سی ارسال می کند .سه موتور دی سی که بر روی توپ
قرار گرفته اند می توانند با دقت يك میکرومتر چرخ ها را حرکت دهند.
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پژوهشگر :محمد ایمان مخلص پور اصفهانی
عنوان طرح  :سيستم پوشيدني اندازه گيري حركت سه بعدي كمر انسان توسط تكنولوژي سنسور هاي پارچه اي
همكاران :امید زبیری و محمد آرمان مخلص پور اصفهانی
استاد راهنما :دکتر محمد پرنیان پور
اساتید مشاور :دکتر بهزاد مشیری و رویا نریمانی
مؤسسه های همکار :صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،دانشگاه صنعتی شریف

•

•

•

•

•

•

چكيده طرح:

دردهای مفاصل یکی از شایعترین بیماریهایی است که اغلب افراد از آن شکایت می کنند و مانع انجام فعاليتهای
روزانه توسط فرد می شود .با توجه به اهميت موضوع بررسي حركت انسان در شرايط كاري و بدست آوردن پارامتر هاي
متناظ��ر با آن ب��راي كاربردهای متنوع نظير توان بخش��ي ،تعيين فعاليتهاي خطر زا براي جلوگي��ري از ايجاد درد در
نواح��ي كم��ر و  ...نياز ب��ه سيستم هاياندازه گيري حركت ان��دام باال تنه به شدت احساس مي ش��ود .چنين سيستمي
ع�لاوه ب��ر دقت باال ،بايستي داراي وزن كم و قابل حمل توسط فرد مورد نظرباشد تا به راحتي بتواند در شرايط كاري
مختل��ف استف��اده گردد .هدف از این پ��روژه طراحی و ساخت یک سیستم اندازه گیری حرک��ت اندام باال تنه انسان به
ص��ورت پرتابل می باشد.اين سيست��م شامل اجزايي از قبيل:،Fusion Sensor ،Data Loggerنرم افزار مورد نياز
ب��راي نمايش اطالعات ،لباس مناسب براي ق��رار دادن سيستم بر روي آن و
اج��زاء الكترونيكي مرتبط مي باشد. این سیستم شامل دوازده سنسور پارچه ای
می باش��د که بر روی کمر ق��رار گرفته اند و قابلیت اندازه گیری زوایای حرکتی
را در س��ه بعد دارا می باشد .این سیستم توسط یک  Data Logrقابلیت ثبت
و اخ��ذ داده را برای چهار شبانه روز دارد .لباس پارچه ای توسط سیستم تحلیل
حرکتی از طریق روش ترکیب داده شبکه عصبی کالیبره شد .دقت این سیستم
برای اندازه گیری موقعیت کمر برای حرکات مجزا از  0/4تا  1درجه (بر حسب
نوع حرکت) و برای حرکات ترکیبی  2/7درجه می باشد.
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پژوهشگر :حامد معیری کاشانی
همکار :مهرداد سرکار حسینی
عنوان طرح  :طراحي دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی
مؤسسه های همکار :شرکت مهر سا صنعت هوشمند ،شرکت معدنی زرین صنعت چاف و وزارت صنایع

•

چكيده طرح:

•

•
•

مواد فله مانند سنگ آهن ،سیمان ،شن و ماسه ،گوگرد و  ...پس از استخراج از معادن به بنادر مختلف ایران حمل
می شوند تا از آنجا به کشورهای دیگر صادر گردند .در حال حاضر انتقال بار از اسکله به کشتی به کمک محفظه های
فل��زی ( ،)Bucketو ب��ه روشی سنتی صورت میگیرد .بارگیری کشت��ی مطابق روش مزبور ،عالوه بر خطرات انسانی
باعث اتالف زمان بسیاری می گردد که با توجه به مدت زمان توقف کشتی براي بارگیری ،بسیار ارزشمند خواهد بود .در
ط��رح ارائ��ه شده طراحي دستگاه طوري انجام گرفته است كه عملیات بارگیری مواد فله در کشتی به صورت خودكار و
پیوسته انجام خواهد شد  .طرح مذکور جایگزین روش سنتی کنونی میگردد که عالوه بر کاهش خطرات انسانی (اپراتور
داخل انبار کشتی) ،باعث سودآوری هنگفت با توجه به افزایش سرعت عملیات بارگیری از  4000تن به  15000تن در
روز نی��ز میگردد .ضمن آنک��ه موجب کاهش ضایعات حین جابهجایی و جلوگیری از انتشار غبار در محیط زیست بنادر
نی��ز میگ��ردد .کاربری اين تجهيز دو منظوره مي باشد بدين مفهوم كه ه��م مي تواند به عنوان تجهيز بارگيري خودكار
كشتي در بنادر و هم به عنوان تجهيزي براي انبار كردن خودكار مواد فله در معادن ،به كار گرفته شود.
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رتبه سوم پژوهش های توسعه اي

پژوهشگر :سید میعاد صالحی
همکار :حامد صالحی
مشاوران :دکتر غالمحسین فرهی و دکتر سعید سهراب پور
عنوان طرح :ارتقای عمر چرخ قطار با استفاده بهينه از پارامترهاي تعميري
مؤسسه های همکار :دانشگاه صنعتی شریف و شرکت قطارهای مسافربری رجاء

•

•
•

•

•

چكيده طرح:

ه��دف اين پژوهش ،ارتقاي عمر چ��رخ و كاهش انفصال واگن به كمك روش ه��اي تعميراتي مبتني بر آزمایش
ساي��ش و ارائ��ه دستورالعمل مختص خطوط ريلي م��ورد مطالعه (داراي قوس هاي تن��د) و همچنين مبتني بر امكان
به كارگيري جوشكاري تعميري چرخ قطار مي باشد كه با تدوين الگويي متناسب با شرايط واقعي حاكم بر چرخ و ريل
در يك مسير مشخص محقق شده است .به نحوي كه با تدوين و اعمال اين روش جديد تعميراتي متناسب با مسير ،از
تمام ضخامت مجاز براي تراش چرخ بهره برداري شده و مدت زمان قابل استقاده بودن چرخ نيز افزايش يافته است.
نتايج مربوط به آزمایش سايش ،نشان مي دهد در نتيجه سايش ،توزيع تنش تغيير مي نمايد كه اين تغيير در توزيع
تن��ش ،رون��د سايش چرخ را دست خوش تغيي��ر مي كند .بنابر اين بهبود شرايط تماس چ��رخ و ريل مي تواند تا حدود
زيادي تنش هاي اعمال شده به چرخ و ريل را كاهش دهد .تعيين روند تغيير نيروهاي بين چرخ و ريل در سطح تماس
پروفيل ه��اي چ��رخ نو و سايش يافته برای بدست آوردن نقاط كمين��ه و بيشينه از طريق اعمال نظریه هرتز به عنوان
حل تحليلي و نظریه المان محدود در قالب نرم افزار  SolidWorks2011برای مدل سازي پروفيل هاي چرخ و ريل،
ب��ه انج��ام رسيده است .همچنين تحلي��ل سايشي پروفيل هاي سايش يافته و پارامتر خ��روج از خط واگن و مشخصه
سايشي هنگام عبور از قوس در نرم افزار  Adams/Railانجام شده است .در اين راستا با محاسبه هزينه هاي ناشي از
تعمي��رات و انفص��ال و با در نظر گرفتن نتايج حاصل از شبيه سازي سايش و تدوين يك كد كامپيوتري برای پردازش
اطالعات و محاسبه هزينه هاي تحميل شده بواسطه ترميم پروفيل چرخ و همچنين بهينه سازي فرآيند بازسازي چرخ
واگن مسافري به كمك جوشكاري تعميري ،دستورالعمل تعميراتي به گونه اي تدوين گرديده تا عالوه بر ارتقا و بهبود
عم��ر چرخ ،مدت زمان��ي كه ناوگان برای ايجاد مجدد پروفيل چرخ در اختيار مجموعه نيست ،كاهش يافته و شاخص
در دست��رس ب��ودن و قابليت اطمينان افزايش يابد .با اعمال اين دستورالعمل بهينه ،بيش از  %25به عمر سير چرخ در
محور ريلي جنوب افزوده شده است.
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رتبه دوم ابتكار

پژوهشگر :امین ترک زاده
عنوان طرح :طراحي بال هواپيماي فوق سبك با مكانيزم ايرفويل متغير
همكار :سیما قلمباز
مشاور :دکتر محمد رضا سلطانی

•

•

•

•

مؤسسه همكار :مركز تحقيقات آيروديناميك قدر دانشگاه امام حسین(ع)

•
چكيده طرح:

ب��ال پیچیده تری��ن وسیله جسم پرنده است که ب��دون آن پرواز ممکن نیست و دلیل پ��رواز می باشد .بسته به نوع
ماموریت هواپیما دارای یک سطح مقطعی است که باعث می شود خاصیت باالبرندگی پیدا کند و این سطح مقطع ،که
پیچیدگیهای بسیاری دارد ،دارای خواص متعددی است که جسم پرنده را سریع ،پرقدرت و یا کند می کند .سطح مقطع
ب��ال هواپیم��ا که به اصطالح ایرفویل نامیده میشود .ایرفویل های متفاوتی با استانداردهای مشخص وجود دارد که هر
کدام می تواند به هواپیما خاصیتی متفاوت ببخشد و طراحان هواپیما میبایست بسته به سطح توقعات و اهداف خود از
جس��م پرنده یک ایرفویل مناسب انتخاب نمایند که می تواند برای هواپیماهای چند منظوره باعث محدودیت شود زیرا
در بسیاری از هواپیماها طراحان خواهان آنند که بتوانند چند قابلیت را هم زمان داشته باشند .مانند هواپیماهای جنگنده
بمب افکن ،پهپاد ها و حتی هواپیماهای جت مسافربری .لذا محققان و دانشمندان سرگرم طرح های هستند که بتوانند با
تغیراتی در بال ها به هواپیماها چند منظورگی ببخشند مانند ساخت بال با قابلیت تغییر مساحت و یا تغییر زاویه حمله بال
و یا تغییر در ایرفویل هواپیما .موانعي نيز در طراحي مشكل ساز است همچون ناکارامدی در هنگام اجرا ،ضعف سازهای
و سنگینی بیش از حد و مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی و مطمئن نبودن مکانیزمها و عدم تکرار پذیری باال.
مزای��ای طراح��ی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر ،قابلیت ایجاد دو نوع ایرفویل استاندارد (از هر نوع
و ه��ر خان��وادهای) ،سادگی در اجرا ،سازهای استاندارد و مقاوم با ضريب اطمینان باال ،کاور کامپوزیتی چند الیه ،ساخت
ب��ا م��واد قابل دسترس ،توانایی انجام مکانیزم با موتورهای چرخشی موجود و ساده ،اختالف وزنی اندک با مشابه بال با
ایرفویل ثابت و قابلیت اجرا در پهپادهای ارزان قیمت می باشد.
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رتبه دوم ابتكار

پژوهشگر :علیرضا مهدیزاده ساری
عنوان طرح  :طراحي و ساخت سرمته ويژه براي ديوارهاي آجري
همكار :جمال  الدین برزویی

•

•

•

مؤسسه همکار :سازمان نوسازی مدارس کشور

•
چكيده طرح:

ه��دف از اين پژوهش ارائه تكنيك هاي اجرايي ،تجهيزات مناسب و طراحي سرمته براي حفر گمانه بدون تخريب
نازك كاري متناسب با تيپ مصالح بنايي موجود در ايران مي باشد .طراحي سرمته به گونه اي انجام شده كه ضمن حفظ
سرع��ت حف��ر گمانه خسارت وارد به ظاهر ساختمان به كمترين حد ممكن برسد .براي اين منظور در مجموع  4گمانه
ب��ا ارتف��اع هر گمانه برابر  7متر در يك ساختمان بنايي غير مسلح ب��ه وسيله ده مته ( سرمته و استابياليزر) مختلف و
دو دستگاه حفاري حفر گرديد که در نهايت با طراحی سرمته اي كه تركيبي از سرمته  Coring , Non-Coringبه
بهترين نتايج حاصل شده است.
کاربرد این روش در ساختمان هاي فاخر مذهبي – تاريخي از ارزش ویژه ای برخوردار است.
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رتبه دوم ابتكار

پژوهشگر :حاتم قضائی
عنوان طرح  :ماشين دانه كار در سيني نشا
همكار :مهرشاد حاجی امیر خانی
مؤسسه همكار :سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

•

•
چكيده طرح:

•

•

یک��ی از مهم تری��ن قسمت های کش��اورزی مدرن کشت بذر و تولید نشا می باشد  .کشت ب��ذر و تولید نشا در عمده
م��زارع کش��ور به صورت سنتی و به اصطالح در خزانه های نشا انجام می شود که این روش دارای اشکاالت فراوانی از
جمل��ه محص��ول دیر  رس ،انتقال بیماری ها و مصرف بذر زیاد می باشد .برای رف��ع این مشکل ماشین بذرکار در سینی
نشا با فن آوری بومی در کشور طراحی و ساخته شده است .این ماشین توانایی کشت انواع بذر سبزیجات ،صیفی جات،
گل های زینتی و گیاهان دارویی را با سرعت باال فراهم می کند .روش کار این ماشین به این صورت است که سینی های
کشت نشا حاوی کوکوپیت (نوعی بستر کشت استریل) از یک سمت ماشین وارد شده و به طور خودكار فرایند کوبش
بست��ر کش��ت و کشت بذر در آن انجام شده و سینی های کشت شده از سمت دیگر ماشین خارج می شوند  .بدین ترتیب
کش��اورز می تواند با سرعت و قابلیت انعطاف ب��اال به تولید نشا درجه
يك بپ��ردازد .از دستاوردهای ویژه این ط��رح می توان ،قابلیت کشت
بیش از  20.000بذر در ساعت ،قابلیت کشت انواع بذر (از کوچک ترین
ت��ا بزرگ ترین)  ،قابلیت کشت در تمام��ی سینی های استاندارد موجود
در ب��ازار  ،مص��رف برق ناچی��ز (حداکثر  2آمپر تک ف��از) ،عدم نیاز به
کمپرس��ور باد و دستگاه های جانبی دیگر ،راب��ط کاربر دیجیتال کام ً
ال
فارسی    جهت     اعم��ال تغیی��رات در پارامتره��ای ماشی��ن ،بومی سازی
فناوری موجود    ،پایین آوردن هزینه های کشاورزی را می توان نام برد.
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رتبه دوم ابتكار

پژوهشگر :مرضيه اتفاقي داريان
عنوان طرح  :تصويرسازي هفتخان رستم

•

•

چكيده طرح:

ب��ا توج��ه به داستان هفت خوان رستم شخصیت ها به گونه ای تصویرگ��ری شده اند که حس یک داستان قدیمی و
اساطیری را درذهن تداعی می کند و حاالت آن ها همخوانی کامل با داستان دارد .برای تداعی آثار مصور قدیمی ایرانی
از ترکیب بندی شلوغ  ،با تنوع رنگی و کنتراست باال استفاده شده است .علت دیگر شلوغی در طرح جلوه ی بیشتر آن در
اج��رای تکنی��ک است  .دراین تکنیک شلوغی و وجود شخصیت های متنوع و زیاد در کادر باعث جلوه و افزایش زیبایی
بصری آن می شود  .این شلوغی در طراحی نه تنها آزار دهنده نیست بلکه کنجکاوی انسان را به دنبال اتفاق های جالب
داست��ان بر می انگیزد  .اهدف از انتخاب ای��ن موضوع زنده نگه داشتن داستان های کهن ایرانی و بیان دقیق رویدادهای
داستان در قالب تصویر برای کودکان و نوجوانان است که اطالعات و شناخت زیادی در مورد داستان های ملی قدیمی
ندارند و چه بسا بهتر است که این شخصیت ها مطرح شوند تا الگوی مناسب تری برای کودکان و نوجوانان ایرانی باشد.
تکنی��ک :یکی از ویژگی هایی که موجب زیبایی بیشتر آن ش��ده ،برجسته بودن و استفاده از حجم است .این شیوه
شام��ل ک�لاژ با ضخامت های متفاوت با ورقه های چ��وب پنبه است که بر اساس زی��ر و رو  ،دوری و نزدیکی  ،با تمام
جزیی��ات و ریزه کاری ها حجم س��ازی شده است .وزن سبک  ،سهولت در حمل
حت��ی در ابعاد خیلی ب��زرگ  ،نصب آسان  ،عدم شکست در ص��ورت افتادن یا
ضرب��ه خوردن ،عدم واکنش نسبت به سرم��ا و گرما از مزایای دیگر آن است.
آماده سازی این تکنیک نیازمند کارگاه های بزرگ و وسیع با مصالح یا ابزار زیاد
ب��ا ارزش ریالی باال ،حتی در ابعاد بزرگ نیست و اجرای آن در فضای محدود ،
کارگاه های کوچک و خانگی ،با ابزار محدود و بدون ایجاد صدا ،به راحتی امکان
پذیر است.
رن��گ :استف��اده از پاست��ل روغن��ی ب��راي رنگ آمی��زی و حجم پردازی
برجستگی ه��ا کم��ک زیادی به ج��ذب مخاط��ب و درک آن به گونه ای خیلی
ساده ت��ر و شیرین تر می گردد ،زیبای��ی و متفاوت بودن تکنیک تاثیر زیادی در
انتخاب کتاب توسط مخاطب دارد.
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رتبه سوم ابتكار

•

چكيده طرح:

پژوهشگران :محمد مهدی ناصری مجرد و امین امام زاده اسمعیلی نژاد
عنوان طرح  :چاپگر دفاتر اسناد رسمي
مؤسسه همکار :دانشگاه شیراز

•
•

وجود دفاتر بزرگ در دفتر خانه ها و ادارات ثبت اسناد و امالک که به موجب ماده  69بخش نامه های ثبتی ،اطالعات
را در آن ه��ا درج میکنند ،موج��ب کاهش سرعت و افزایش هزینه های امور ثبتی می گردد و مهم تر از همه باعث بروز
اشتباهات��ی می ش��ود .به منظور حل اين مشكل و بر اساس تحقيقات انجام گرفته پژوهشگران موفق به طراحی ،ساخت
و تولید محصول کامال بومی و بر اساس نیازهای داخلی شدند .محصول نهایی که چاپگر دفاتر اسناد رسمي نام دارد با
نیازهای موجود در دفاتر و درخواست های سردفتران مطابقت دارد ،از جمله این موارد طراحی نرم افزار بسیار پیشرفته ای
است که با نرم افزارهای موجود در دفاتر ثبت اسناد و دفاتر ثبت امالک سازگاری دارد و به راحتی قابل استفاده بوده و
نیاز به مهارت ویژه ای ندارد .این دستگاه مدت زمان نوشتن یک سند را تا هشتاد درصد و مصرف دفاتر را پنجاه درصد
کاهش می دهد.
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رتبه سوم ابتكار

پژوهشگر :فرهاد گچلو
عنوان طرح  :تريلر سواري كش دو كاره براي حمل خودرو و بار سنگين كفي

•

•

چكيده طرح:

در صنعت حمل و نقل جادهای حمل بار از مبدأ به مقصد و بالعكس از اهميت ويژه اي به لحاظ اقتصادي برخوردار
اس��ت در تريلره��اي حمل خودروهاي سواري به لحاظ نوع بار (خودرو) امكان بارگيري نوع دیگری از بار پس از تخليه
خ��ودرو وج��ود ندارد طرح مذكور طوري طراحي و ساخته شده است كه پس از حمل خودرو به مقصد و تخليه كردن آن
امكان بارگيري مجدد بصورت كفي وجود دارد .این تریلر دارای دو شاسی از جنس فوالد  st52است که می تواند توسط
جک ه��ا بص��ورت دوطبقه در آمده و تبدیل به سواری کش ش��ود و در برگشت با پایین آمدن شاسی باال تبدیل به کفی
شود .این تریلر بصورت سه محور ساخته شده و دارای مزایای زیادی است.
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رتبه سوم ابتكار

پژوهشگر :اسماعیل سلطانی تیرانی
عنوان طرح  :سامان تبدیل دور هيدروليكي

•
•
چكيده طرح:

ای��ن يك سامان��ه کامال هیدرولیکی می باشد و بدون استفاده از چرخ دنده عم��ل تغییر سرعت و قدرت را انجام
می دهد و به کمک یک سامانه کنترل الکترونیکی حلقه بسته می تواند سرعت و قدرت خروجی را کنترل و تغییر دهد.
نی��روی محرک��ه ورودی به شفت ورودی اعمال ش��ده و در داخل سامانه با مکانیزم منحصر بف��ردی به جریان روغن
هیدرولیک��ی تبدی��ل می شود .مقدار این جریان روغن بنا به نیاز به وسیله سیستم کنترل ،تغییر میکند .و در نهایت این
جری��ان دوباره به حرک��ت دورانی تبدیل شده و به شفت خروجی کوپل می شود .مکانیزم خاص این سامانه به گونه ای
اس��ت که با کنترل جریان روغن هیدرولیکی (به جای استف��اده از چرخ دنده) تغییر سرعت و قدرت را محقق می سازد.
سیست��م کنترل از یک پردازن��ده بهره میبرد که با اندازه گیری سرعت ورودی و خروجی و مقایسه آنها با مقدار دلخواه
فرمانهای کنترلی را صادر میکند تا سرعت خروجی به اندازه معین برسد .همچنین قابلیت اتصال به رایانه براي کنترل
توسط آن نیز وجود دارد که در سیستم های اتوماسیون صنعتی بسیار مهم است.
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رتبه سوم ابتكار

پژوهشگر :جواد حاجي زاده رينه
عنوان طرح  :آنژيوكت هشدار دهنده براي جلوگيري از خطاي تزريق داخل شرياني
مشاور  :دکتر شهنام صدیق معروفی
مؤسسه همکار :دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران  -بیمارستان شهید رجایی

•

•

•

•

چكيده طرح:

تزریق سهوی داخل شریانی دارو یکی از خطرناکترین قصورات پزشکی است که به علت اسپاسم شریان و تشکیل
کریستال می تواند صدمات جبران ناپذیری (حتی تا گانگرن و قطع عضو) به عروق و بافت ،دیستال (دور از مرکز بدن)
ب��ه ناحی��ه تزریق وارد کند .چون درد از عالئ��م اولیه است بنابراین بیماران تحت بیهوش��ی عمومی ،تهویه مکانیکی و
نات��وان ذهنی مقادیر بیشت��ری از دارو را دریافت می کنند و احتمال آن وجود دارد که تا هنگام بروز عالئم شدید پی به
این موضوع برده نشود .براي رفع اين مشكل اقدام به طراحي سيستمي بنام آنژيوكت گرديد كه مشخصات فنی آن به
ش��رح ذيل مي باشد :اين آنژيوكت دارای یک بیزر کوچ��ک  3ولتی اسیالتوردار است .نیروی بیزر توسط یک باطری 3
ولتی لیتیمی تامین می شود .در پورت تزریق آنژیوکت یک ابزاز پیستون مانندی که دارای محلی برای تزریق می باشد
تعبی��ه شده است .برای طراحی پیستون از دو لول��ه پالستیکی (  ) PVCبا دیامتر های مختلف استفاده شده که که لوله
کوچک ت��ر درون لوله ب��زرگ حرکت می کند .به منظ��ور حداکثر سازگاری با بدن انس��ان از لوله های نمونه گیری
خون ( )vacuum blood collection tubeاستفاده شده است .در زیر لوله ی کوچک تر و در در امتداد قطر داخلی
لوله بزرگتر یک فنر با ارتفاع يك سانتي متر تعبیه شده است که مجموع این سه قطعه به همراه روپوش پالستیکی که
دارای سوراخی(پ��ورت) ب��ه ان��دازه ی پورت خ��ود کاتتر می باشد بر روی ی��ک قطعه فلزی و پالستیک��ی که در پایین
و دور مح��ل پورت اصل��ی کاتتر ق��رار دارد ثابت می شوند.
هدف از طراحی پیستون تشخیص ورود سرنگ برای تزریق
می باشد .در سطح زیرین روپوش پالستیکی یک سر اتصال
به سیست��م هشدار دهنده تعبیه شده اس��ت و در دور محل
پ��ورت اصلی یک پذیرنده اتصال با قطر دو میلی متر که به
هشدار دهنده متصل اس��ت وجود دارد .با قرار دادن سرنگ
در پورت روپوش و فیکس کردن آن حرکت پیستون باعث
اتصال connectorها به هم و ایجاد هشدار می شود.
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رتبه اول اختراع

پژوهشگر :مجتبي پاكباز مياب
عنوان طرح  :پمپ جديد انژکتور فشار قوی دیزل با توان مصرفی کم
همکاران :القار عبداللهی و رضا مرادی
استاد راهنما :مهندس سید مصطفی میرسلیم
اساتید مشاور :دکتر لطف اهلل سوادکوهی ،مهندس رضا مرادی
مؤسسه همکار :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

•

•
چكيده طرح:

•

•
•

•

پم��پ انژكتور فشار قوي ديزل با توان مصرفي كم( ،Compressive Injection Pump (CIPیک روش جدید
برای پمپ کردن سوخت به داخل سیلندر موتورهای دیزلی میباشد که از لحاظ پمپاژ و نحوهی افزایش فشار سوخت ،با
سای��ر روشهاي سوخت رسانی تفاوت دارد .هدف از طراحی و ساخت این پمپ انژکتور ،کاهش توان مصرف شده توسط
پمپ انژکتور و در نتیجه افزایش توان خروجی موتور می باشد .سیستم سوخت رسانی  ،CIPبر اساس فشار تراکم داخل
محفظ��هی احت��راق عمل می کند و سوخت ارسالی به موتور را تحت کنت��رل الکترونیکی از طریق انژکتور برقی به داخل
محفظ��ه احتراق پاشش می کند .برای اجرایی کردن طرح مذک��ور ،از یک موتور دیزل تک سیلندر استفاده شد .در مرحله
اول ،پس از محاسبات ،مدلسازی و تحلیل های نرم افزاری ،یک سرسیلندر از جنس آلومینیوم ریختهگری شد و پس از
نص��ب ب��ر روی موتور دیزلی تک سیلندر ،نتایج قابل قبولی بدست آمد .در نهایت برای آزمایشهای نهایی و تست موتور
توسط دستگاه دینامومتر ،سرسیلندر نهایی از جنس فوالد  st52ماشین کاری شد .در سیستم سوخت رسانی طراحی شده،
از ی��ک پیستون که دارای دو سطح مقطع متفاوت م��ی باشد استفاده شده است
ک��ه در یک طرف آن فشار گازه��ای متراکم شده داخل محفظه احتراق در پایان
زم��ان تراکم مع��ادل  35 barمیباشد و در طرف دیگ��ر پیستون ،فشار سوخت
ارسالی به  bar690خواهد رسید .در این سیستم سوخت رسانی با استفاده از فشار
گازه��ای متراکم شده در پایان زمان تراکم ،فشار سوخت ارسالی را تا اندازه نیاز
افزایش می دهیم .در نهایت با استفاده از روابط ترمودینامیکی و دستگاه دینامومتر،
اختالف ت��وان مصرفی پمپ انژکتور ردیفی موتور و پم��پ انژکتور طراحی شده
( )CIPرا مشاهده خواهیم نمود .در صورت استفاده از این پمپ انژکتور به جای
پمپ های رایج در موتورهای دیزلی ،توان مفید تولیدی موتور افزایش خواهد یافت
و همچنین مصرف سوخت موتور کاهش خواهد یافت.
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چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سخن دبير
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

به نام خداوند جان و خرد
کز این برتر ،اندیشه برنگذرد
حض��ور گسترده و فع��ال پژوهشگران و نوآوران جوان دانشآموز در عرصۀ علم و فناوری کشور ،واقعیت امیدبخش
و شوقآفرین��ی اس��ت که جلوهه��ای زیبا و گوناگون آن باره��ا و بارها در طول سالیان اخیر رخ نم��وده است .جشنوارۀ
ج��وان خوارزم��ی ،به عنوان فراگیرترین عرصۀ حضور و رقابت این جوان��ان پرتالش در سراسر کشور ،شاهدی است بر
شایستگیه��ا و توانمندیه��ای نسل پرشوری که در آیندهای نزدی��ک ،نقشهای کلیدی را در عرصۀ علم و پژوهش و
نوآوری بر عهده خواهند گرفت.
ملت��ی ک��ه از موالی خود ،حضرت امیر مؤمن��ان علی ـ علیهالسالم ـ چنین آموخته است ک��ه« :العلم سلطان؛ من
وجده صال و من لم یجده صیل علیه» و در چشمانداز پیش رو ،خود را «برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم
و فن��اوری ،متک��ی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تولید مل��ی» میبیند و میخواهد ،بایسته است که
فرزندان سختکوش خود را قدر بشناسد و راه رشد و تعالی آنان را بگشاید .البته پیداست که مسیر پیشرفت این جوانان
آیندهس��از ،با وج��ود همۀ تالشهایی که برای زمینهسازی فعالیتهای آنان در دست��ور کار است و خواهد بود ،خالی از
سختیها و نارساییها نمیتواند باشد .لذا سخن از «جهاد علمی» و «جهاد اقتصادی» به میان میآید و صحنۀ تکاپوی
علمی دانشآموزان و دانشجویان و پژوهشگران ایران اسالمی را به عرصۀ مستمر «دفاع مقدس» ملت مسلمان ایران
از ارزشها و باورهای الهی خود پیوند میزند.
ب��ه حول و قوۀ الهی« ،چهاردهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی» که ب��ا بهرهگیری از تجارب دورههای پیشین ،برای
نخستی��ن ب��ار در مجموعۀ مرکز ملی پرورش استعداده��ای درخشان و دانشپژوهان ج��وان وزارت آموزش و پرورش
برنامهری��زی و برگزار گردید ،شاهد استقبال گستردۀ دانشآموزان و رشد کیفی طرحهای ارسال شده به دبیرخانه بود و
داوران و دستاندرکاران جشنواره نیز نهایت دقت و وسواس را در بررسی و انتخاب طرحهای برتر مصروف نمودند .امید
است که این تالشهای مخلصانه و مجاهدانه ،در کارنامۀ عمل همۀ این عزیزان درج و قبول گردد و ثمرات آن ،مسیر
دستیابی جامعۀ اسالمی به قلههای «پیشرفت و عدالت» را هموار گرداند.
محمد نستوه
                                                                             دبير بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني
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گزارش دبيرخانه  -نمودارها و جداول آماري
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

باسمه تعالی

مراس��م تجلي��ل از برگزيدگ��ان چهاردهمين جشنواره ج��وان خوارزمی ،ويژه آموزش و پ��رورش (دانش آموزان
شاخه ه��ای نظ��ری ،فنی و حرف��ه ای و کاردانش و دانشجويان دوره کاردانـی امسال نيز ب��ه اتفاق بخش وزارت علوم،
تحقيق��ات و فناوری (دانشجويي و آزاد) جشن��واره جوان خوارزمی ،با حضور مقامات عالي رتبه كشوري ،وزرای آموزش
و پرورش و علوم  ،تحقيقات و فناوری و ساير شخصيت های علمی ،فرهنگی و سياسی کشور در روز شنبه 28 ،آذر ماه
سال  1391در مجتمع عصر انقالب برگـــزار می گردد.
امس��ال نيز همانند سنوات گذشت��ه ،حمايت علمي و مادي آموزش و پرورش در سطح ستاد و استان ها موجب رشد
قابل مالحظه حضور جوانان در اين عرصه علمي و پژوهشي شده است .همان طور كه در مقدمه بيان شد ،اين امر ،ضمن
آنك��ه نويد بخش توسعه و تروي��ج روحيه پژوهش و نوآوري در سطح واحدهاي آموزش��ي مي باشد ،رسالت و مسئوليت
برنامه ريزان ،صاحب نظران و عوامل اجرايي را بيش از پيش خطيرتر و سنگين تر مي سازد.
در س��ال ج��اری تعداد  19195طرح دانش آم��وزی و دانشجويي دوره کاردانی آموزش و پ��رورش به دبيرخانه های
استانی جشنواره جوان خوارزمی ارائه گرديد .طرح ها پس از بررسی کارشناسی استانی  ،در گروه های تخصصی داوری،
مورد ارزيابی قرار گرفتند .از اين تعداد 1087 ،طرح برتر  ،به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله کشوری راه پيدا
کردند .طرح های مذکور در گروه های تخصصی داوری «برق و الکترونيک ،کامپيوتر ،مکانيک ،فيزيک و نجوم ،شيمی،
رياضی ،عمران ،علوم زيستی و پزشکی ،کشاورزی و منابع طبيعی ،زبان و ادبيات فارسی ،علوم اجتماعی ،علوم اسالمی،
فلسف��ه و ادي��ان ،هنر و معماری ،نانو تكنولوژي ،روباتيك و ساير زمينه های علمی» ،مورد بررسی و ارزيابی مجدد قرار
گرفته و پس از دفاع حضوری داوران استانی و طراحان ،تعداد نود و پنج طرح برتر به مرحله داوری نهايي جشنواره (كه
با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران و هيأت داوران مشترک بين دو وزارتخانه برگزار شد) راه يافتند.
در نهاي��ت ،تع��داد چهل و پنج طرح ،به عنوان طرح های برگزيده کشوری چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی (بخش
دانش آموزی و دوره های  کاردانی آموزش و پرورش) انتخاب گرديدند.
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جدول زير ،تعداد طرح های جشنواره جوان خوارزمی ،بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش را
از سال  1385تا کنون به صورت مقايسه ای نشان می دهد.
جدول شماره   - 1مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش
جشنواره (ازسال 1385لغايت )1391
سال
مقطع تحصيلی

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

دانش آموزی

21602

20672
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دوره های کاردانی
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4
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نمودار شماره  - 1مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش
جشنواره جوان خوارزمی (از سال  1385لغايت )1391
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در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی ،از مجموع  19،195طرح رسيده به دبيرخانه های جشنواره استانی ،تعداد
 19،191طرح ،دانش  آموزی و تعداد  4طرح ،مربوط به دوره های کاردانی می باشد .جدول شماره ( ،)2طرح ها را به
صورت مقايسه ای و به تفکيـک گروه های علمی نشان می دهد.
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جدول شماره  - 2مقايسه طرح ها به تفکيک گروه های علمی از سال  1388لغايت 1390
برق والکترونيک

کامپيوتر

مکانيک

فيزيک و نجوم

شيمی

عمران

رياضی

علوم زيستی و پزشکی

کشاورزی و منابع طبيعی

زبان و ادبيات فارسی

علوم اجتماعی

علوم ا سالمي ،فلسفه و اديان

هنر و معماری

نانو تكنولوژي

روباتيك

سايرزمينه هاي علمي

دانش
آموزي

1390

2996

820

2822

1566

1175

408

679

2131

730

3353

1574

1052

2646

268

719

1037

23976

1391

2279

841

2500

1192

848

259

419

1732

327

3382

1101

634

2617

293

-

767

19191

1389

156

178

198

76

57

42

24

14

36

40

27

12

228

-

-

24

1112

دوره
های
كارداني

1390

104

41

317

27

33

31

26

16

16

29

17

19

161

5

13

29

884

1391

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

4

1389

3081

1109

2871

1791

1191

341

590

1929

667

3277

1801

950

2650

-

-

1076

23324

جمع

1390

3100

861

3139

1593

1208

439

705

2147

746

3382

1591

1071

2807

273

732

1066

24860

1391

2279

842

2501

1192

848

259

419

1733

327

3382

1101

634

2618

293

-

767

19195

جمع

1389

2925

931

2673

1715

1134

299

566

1915

631

3237

1774

938

2422

-

-

1052

22212

   زمينه علمی
مقطع
تحصيلی و
سال

نمودار شماره ( -)2تعداد کل طرح ها به تفکيک گروه های علمی  -سال 1390
3382

3500

3382

3000
2500

2617

2501 2500
2279
1732

2000
1500
1000
500
0

2618

1192
842

1733

1192
848

1101
848

259 259

419 419

327
327

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯی

1101
767
767

634
634

ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﯽ
ﺟﻤﻊ

293
293
0

0

با توجه به ارسال بعضی از طرح ها به صورت گروهی ،تعداد  19195طرح توسط  25560نفر به بخش دانش آموزی
و دوره ه��ای کاردان��ی آموزش و پرورش جشنواره ارائه گرديد .از اين تعداد  16420نفر ( 64/2درصد) دختر و  9140نفر
( 35/8درصد) پسر هستند .اين آمار ،بيانگر آن است که ميانگين افراد در هر طرح  1/33نفر می باشد.
پس از داوری طرحها در گروههای تخصصی داوری استانها ،تعداد  1087طرح به عنوان طرحهای منتخب استانی،
به مرحله کشوری جشنواره معرفی و آثار آنها به همراه مستندات الزم ،به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال گرديد.
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گزارش دبيرخانه  -نمودارها و جداول آماري
  جدول شماره ( -)3مقايسه طرح های منتخب استانی به تفکيک گروه های علمی از سال های
 1389لغایت 1391
برق والکترونيک

کامپيوتر

مکانيک

فيزيک و نجوم

شيمی

عمران

رياضی

علوم زيستی و پزشکی

كشاورزي و منابع طبيعي

زبان و ادبيات فارسی

علوم اجتماعی

علوم اسالمی ،فلسفه و اديان

هنر و معماري

نانوتكنولوژي

روباتيك

سايرزمينه هاي علمي

1390

122

35

169

31

47

26

35

122

37

183

68

47

154

26

284

21

1407

تعداد
طرح

1391

103

44

152

40

60

18

25

108

41

177

62

44

168

30

-

15

1087

جمع

1389

119

47

127

46

35

15

21

77

32

129

47

18

127

-

357

7

1204

زمينه علمی
تعداد طرح
و سال

پ��س از بررس��ی طرح هاي منتخب استان��ي در گروه هاي تخصصي داوري ستاد جشن��واره و دفاع حضوري داوران
استان��ي و طراح��ان ،تعداد  95طرح به مرحله نهايي داوری راه يافتند که پس از داوری در هيأت داوران مشترک وزارت
عل��وم ،تحقيقات و فناوری(سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اي��ران) و وزارت آموزش و پرورش (معاونت آموزش
متوسطه -مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان) ،تعداد  45طرح به عنوان طرح های برگزيده
کشوری در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی انتخاب گرديدند.
ج��دول شماره( ،)4تعداد طرح های برگزي��د چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی را ب��ه تفکيک مقطع تحصيلی و
گروه های علمی نشان می دهد.
جدول شماره ( - )4مقايسه تعداد طرحهای برگزيده کشوری به تفکيک مقطع تحصيلی و گروههای علمی
از سال  1389لغايت 1391
برق والکترونيک
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1391

کامپيوتر

مکانيک

فيزيک و نجوم

جمع

-

-

-

شيمی

1390

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

4

-

عمران

1389

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

6

-

رياضی

1391

5

-

6

2

3

-

2

2

4

6

4

2

7

2

-

-

45

-

علوم زيستی و پزشکی

کشاورزی و منابع طبيعی

زبان وادبيات فارسی

دوره
کاردانی

علوم اجتماعی

علوم اسالمي ،فلسفه و اديان

هنرو معماري

دانش آموزي

-

-

-

-

-

-

نانوتكنولوژي

روباتيك

سايرزمينه هاي علمي

1390

1

3

2

1

1

1

2

1

7

8

2

1

6

1

10

-

47

مقطع تحصيلی
و سال

-

-

-

-

جمع

1389

4

2

2

-

3

-

2

4

3

8

2

1

-

-

18

-

49

زمينه طرح

-

1389

4

3

3

-

3

-

2

4

3

8

2

1

4

-

18

-

55

1390

2

3

3

1

1

1

2

1

7

9

2

1

7

1

10

-

51

1391

5

-

6

2

3

-

2

2

4

6

4

2

7

2

-

-
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ج��دول شماره ( ،)5رتبه طرح های برگزي��ده کشوری چهادهمین جشنواره ج��وان خوارزمی (بخش دانش آموزی و
دوره های کاردانی آموزش و پرورش) را به تفکيک مقطع تحصيلی نشان می دهد.
جدول شماره ( – )5تعداد برگزيدگان بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش
										
رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

رتبه اول
رتبه                           

دانش آموزی

3

12

30

45

دوره های کاردانی

-

-

-

-

جمع

3

12

30

45

مقطع تحصيلی

تعداد  45طرح برگزيده کشوری ،توسط  66نفر طراح ارائه شده است .ميانگين تعداد افراد شرکت کننده در هر طرح
در سط��ح کش��ور (  1/47نفر) است .جدول زير نشان می دهد که شرکت افراد در طرح های انفرادی بيشتر از طرح های
گروهی می باشد.
جدول شماره ( - )6تعداد و درصد طرح هاي برگزيده كشوري
به تفکيک رتبه و طرح های انفرادی و گروهی

رتبه
نوع طرح ها

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

انفرادی

3

10

15

28

62/2

گروهی

-

2

15

17

37/8

جمع

3

12

30

45

100

از تعداد  66نفر برگزيده کشوری تعداد  36نفر پسر (  )54/5و  30نفر دختر (  )45/5می باشند .
جدول شماره ( - )7تعداد برگزيدگان کشوری به تفکيک رتبه و جنسيت
رتبه
جنسيت

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

درصد

دختر

3

6

13

30

45/5

پسر

0

8

28

36

54/5

جمع

3

14

49

66

100
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با عنايت به رقابت قشر عظيم دانش آموزی و دانشجويي در عرصه پژوهش و نوآوری و هدف اصلي و اساسي
جشنواره در به چالش كشيدن همه جوانان در عرصه خالقيت و نوآوري ،ضرورت دارد تا عالوه بر تجليل از تعداد
محدودي از طرح ها به عنوان رتبه هاي اول تا سوم كشوري ،ساير طرح هاي برگزيده استاني به نحوي توسط ستاد يا
دبيرخانه هاي استاني جشنواره مورد تقدير و تشويق قرار گيرند ،تا بدين طريق ،زمينه های الزم برای بروز ،پرورش ،رشد
و شکوفايي استعدادها و خالقيت های نوجوانان و جوانان ،و همچنين توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوری در آنان
فراهم گردد؛ به همين دليل ،تعدادی از طرح ها که به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال شده و حائز شرايط رتبه هاي اول
تا سوم كشوری نشدند ،وليکن از لحاظ علمی و پژوهشی ،دارای قابليت ها و ويژگی های خاصی هستند ،در رتبه های
چهارم تا ششم کشوری ،توسط وزارت آموزش و پرورش مورد تقدير قرار مي گيرند.
بدين  وسيله از جوانان پژوهشگر ،نوآور ،مخترع ،مبتكر ،اديب و هنرمند ،که با ارسال طرح های خالقانه ،ابتكاري و
بديع ،اين جشنواره را در نيل به اهداف خود همراهی کردند و به آن شكوه و غناي خاص بخشيدند و نيز از مديران كل،
معاونان و اعضای محترم دبيرخانه های جشنواره جوان خوارزمی ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي سراسر کشور،
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،باشگاه دانش  پژوهان جوان و گروه هاي محترم داوري که زمينه های علمی ،اجرايي
و برگزاری هرچه با شکوه تر چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی را فراهم کردند ،صميمانه تشکر و قدردانی می شود.
                                                                                         دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمی
                                                                                       بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی
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اعضاي ستاد ،كميته علمي و اجرايي و همكاران دبیرخانه

بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

اعضاي ستاد
• مهري سويزي
• مهندس محمد نستوه
• مهندس حسن ساعي دهقان

• دكتر عباس حقاللهي
• مهندس محمد شريف زاده
• نعمتاله كاظمي فرامرزي

•
•

منوچهر فضليخاني
مهندس قربانعلي افشاني

اعضاي كميته علمي و اجرايي
• نعمتاله كاظمي فرامرزي :مدير كميته علمي و اجرايي بخش دانشآموزي و دوره كارداني

•
•
•

دكتر حميدرضا عظمتي
اميرعباس شاهعلي
حميدرضا پازوكي

همکاران دبیر خانه
• اسماعيل احمدي
• محمود احمدي شريف
• اميرحسين اسدي
• محمد اسفنديار
• رضا افقري
• حسين اناري
• فريبا ايجوي
• مسیب باقرزاده
• محمد تقی بابامرادی
• نادر بختياري
• جواد بختیاری
• جواد بغدادی
• فاطمه تقوایی کارمزدی
• عباسعلی جعفری
• محمدرضا جعفر پناه
• غالمحسین حمیدی
• مهین بانو حفظی صالحی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عباس رحمتي
محسن كشاني
مهندس نيلوفر ناصري

شهین رادمهر
ملکه ربیعی
هیوا رخشان
جمیله رضایی
علیرضا رییس دانایی
قاسم ريوندي
محسن زارعی
علي زالي
عاطفه زاغری
مریم زراعتکار
مهندس مهري زينعلي
مصطفي سليماني
حمید رضا سلطان زاده
شهرام طهماسبی
مرضيه عبدالملكي
محمد عظیمی
سيد محمود عقيليان

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فاطمه اميدي
بيتا اسدي

موسی فرهنگ نیا
نيره فيروزي
فرنام کاظمی فرامرزی
حسین قاضی
محسن کشانی
رضا گلشن مهرجوی
محمد محالتی پور
مهندس عليرضا مظلوميان
محمعلی معلم زاده
صمد منوچهری
برهان ناشر
حمید نظری
سیدعلی نورانی
ماندانا نوروزی
مهندس حبيب نوري
رضا وهاب آهاري
نرگس هاشم زاده
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گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

• مسئول گروه های تخصصی  :دکتر عباس حق اللهی
گروه تخصصی برق و الکترونيک
• مسئول گروه  :دکتر سعيد عليايي
• دكتر محمد شمس اسفندآبادي
• مهندس كاظم رخصت طلب
گروه تخصصی کامپيوتر
• مسئول گروه  :دکتر رضا ابراهیم پور
• دكتر علي نوراله
• دكتر نگین دانشپور
• دكتر عليرضا زارعی

     • دكتر علي  اكبر مطيع بيرجندي
   
   • دكتر پرويز اميري

• دكتر نصور باقری
   • مهندس علی هوشیاری

گروه تخصصی مكانيك
• مسئول گروه  :دکتر علي پور کمالی انارکی
• دكتر محمد رضا علي گودرز
            •
• دكتر شعبان علياري
        •
• دكتر نصراله بني مصطفي عرب
   •
• دكتر فرامرز آشناي قاسمي
          •
• دكتر يوسف ذوالفقاري
        •
• دكتر میراعلم مهدی
    •
• دكتر علی رحمان هنزکی

دكتر غالمحسن پايگانه
دكتر كريم مقصودي مهربان
دكتر محمد رضا ارباب تفتی
دکتر صياد نصيري
دکتر تورج عباسیان
دکتر محمد حسین پور

گروه تخصصی فيزيك و نجوم
• مسئول گروه  :دکتر مهدي سعادت
• مهندس محمد حسين لطف زماني       • دكتر ايوب اسماعيل پور
         • دكتر رضا رشيدي
• دكتر منصور وصالي
• دکتر جاوید ضمیر انوری
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بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

گروه تخصصی شيمي
• مسئول گروه  :دکتر رسول عبداله ميرزايي
• دكتر مريم صباغان
      
• مهندس محمد سعيدي
   • دكتر متین پروری
    
• دکتر علیرضا کرمی
• دكتر اعظم اناركي
گروه تخصصی رياضي
• مسئول گروه  :دکتر حميد مسگراني
                       •   دكتر مهدي نجفي خواه
• دكتر حميدرضا ميمني
• دكتر علي زعيم باشي
• دكتر احمد رضا فروغ
گروه تخصصی علوم زيستي و پزشكي   	
• مسئول گروه  :دکتر عليرضا ذاكري
• دكتر امير حسين براتي                • دكتر آذر معزی
• دكتر جالل ولي اللهي                  •   دكتر نجف طهماسبی پور
            •   دكتر فائزه فاضلي
• دكتر الهه پور مسعودي    
             • دكتر اسحاق شايگان
• دكتر محسن عباسي     
                     
گروه تخصصی هنر و معماري
•    مسئول گروه  :دکتر جمال الدين مهدي نژاد
     • مهندس هادي عارفي
        
•     دکتر سوسن خطايي
•دکتر سینا رزاقی اصل
  
• دكتر اسماعيل ضرغامي
• مهندس سعید نوروزیان
• دكتر محسن حسن پور
          • دکتر محسن فیضی
• دكتر علی یاران
•   دكتر علی شرقی
گروه تخصصی علوم اجتماعي
• مسئول گروه  :دکتر صادق نصري
• دكتر سيد محمدرضا امام جمعه کوبنا   

• دكتر رضا ساكي
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گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

• محمد كاظمي پوران
• نعمت اهلل كاظمي فرامرزي
• الماس ساسانيان     
• دكتر عبداهلل صلواتي
   
• مجيد ابراهيم دماوندي
•     دكتر فريده حميدي
• رضوان روح بخش

       •
     •
•
   •
  •
•

عباس قندي
دكتر عبدالحسين كرمپور
دكتر جمشيد جراره
نصرالدين امين ورزلي
دكتر فرشید طهماسبی پور
دكتر علیرضا عصاره

گروه تخصصی علوم اسالمي 	
• مسئول گروه  :دکتر عين اهلل خادمي
         • دكتر حسین صفره
• دكتر علي اكبر شايسته نژاد
• دكتر زهرا كاشاني ها
گروه تخصصی زبان و ادبيات فارسي
• مسئول گروه  :دکتر يداله بهمني مطلق
•     دكتر شيرزاد طايفي
   •
• دكتر مجتبي بشردوست
•
• دكتر رسول چهرقاني منتظر             •
• مالحت نجفي عرب
•

بلقيس سليماني كهنوج
دكتر صغري سلمان نژاد مهرآبادي
دكتر منوچهر اکبری
علیرضا حاجیان نژاد

گروه تخصصی عمران
• مسئول گروه  :دکتر موسي محمودي صاحبي
• مهندس نادر افشار
• مهندس مير احمد ميرقاسم پور
• دکتر حامد ارزانی
• دكتر سعيد غفارپور جهرمي
     • دکتر محمدعلی ارجمند
• دکتر شهرام وثوق
• دکتر امید طریقت
گروه تخصصی نانوتكنولوژي
•      مسئول گروه  :دکتر مجتبي قرباني
• پرفسور سید عليرضا اشرفي	      
• دكتر جواد بهشتيان
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•    دكتر مريم صباغان
• دكتر اعظم اناركي فيروز

گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

گروه تخصصی كشاورزي و منابع طبيعي   	
• مسئول گروه  :دکتر محمد غفراني
• دكتر برات قباديان
      •
• دكتر جاماسب نوذري
       •
• مهندس حبيب نوري
  •
• دكتر حسين رنگ آور
            •
• دكتر اكبر عرب حسيني
         •
• دكتر فائزه فاضلي
   •
• دكتر مصطفی حاج نصراله
•
       
• دكتر محمدعلی سحری

دكتر كورس خوشبخت
دكتر جالل ولي اللهي
دكتر محمد حسين كيان مهر
دكتر غالمحسین نجفی
دكتر مرتضی ضرابی
دكتر حسین دهقانی سن  ایچ
دكتر غنچه رسام

ساير گروه هاي علمي
• مسئول گروه  :دکتر حسين رنگ آور
          • دكتر سید محمد رضا امام جمعه
• دكتر رضا نجاتي
     • دكتر عربی
• دکتر علی رحمانی هنزکی
    •      محمود احمدی شریف
• عباس بنیان
  • مهندس میر احمد میر قاسم پور
• دكتر علی اکبر افراسیاب پور
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دبيران ادارات كل آموزش و پرورش استان ها
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني

•آذربايجان شرقي :ناصر مميپور
•آذربايجان غربي :حجت عنصري
•اردبيل :هوشنگ گلي نيا
•اصفهان :محسن شكراني
•البرز :سيدعبدالناصر ميرغياثي
•ايالم :عبدالعباس شيرخاني
•بوشهر :عبدالرضا عرب زاده
•چهارمحال بختياري :سيدفرود حجازي
•خراسان جنوبي :محمد آزادي مود
•خراسان رضوي :محمود جوازي طرقي
•خراسان شمالي :ناصر عليزاده نيكنام
• خوزستان :عليرضا بنينعمه
• زنجان :حميد اخوان
• سمنان :حسين اديبينيا
• سيستان و بلوچستان :سيامك جهان تيغ
• شهر تهران :گوهر پيرايش فرجي
• شهرستانهاي تهران :اشرف سادات صياد ميري
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• فارس :مصطفي قاسمي
• قزوين :محمد حاجي محمدي
• قم :حسين كرمي
• كردستان :عبدالمحمد واعظي
• كرمان :محمدحسن شمسي
•كرمانشاه :علي مرادي
• كهگيلويه و بويراحمد :محمدتقي اسدپور جهان آباد
• گلستان :سيد قاسم حسيني
• گيالن :نيره دوگوهراني
• لرستان :هوشيار ملكي طوالبي
• مازندران :اكبر عالمي
• مركزي :سيدتقي حسيني
• هرمزگان :محمود عسگري
• همدان :رضا هاشمي
• يزد :مهدي مستقلچي
• مدارس خارج از كشور :اطهر مقيمي اردكاني

معرفی طرح های برگزيده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
بخ
ش
د
ا
ن

شآ
و دورههـا مــوزي
ي
كـارداني
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رتبه دوم برق و الكترونيك

عنوان طرح :سیستم هوشمند تنظیم زاویه
طراح :محبوبه محمود دهنوی
استان :اصفهان
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد حضرت مهدی(عج) ناحیه  5اصفهان
استاد/دبیر راهنما :رضا رحمانی
سطح :دانش آموزی

•

•

چكيده طرح:

•

•

•

•

در ای��ن ط��رح از آرای��ه  ای از حسگرهای نوری که توسط شیارهایی زاویه دید هر ی��ک از آن ها محدود شده است،
استفاده می شود .با طراحی بخش بدنه دستگاه ،زاویه دید هر حسگر حدود  20درجه تنظیم شده است .در این سامانه با
جابه ج��ا ش��دن فرستنده فروسرخ ،حسگری که در زاویه دید آن قرار می گیرد ،پرتو را دریافت و متناسب با آن ،سیگنال
مربوط به منظور حرکت چرخشی موتور ارسال می شود .این سامانه روی دستگاه های مختلف قابل نصب است و نمونه
ارائه شده ،روی تلویزیون آزمایش شده است .یکی از ویژگی های مهم این سامانه ،مستقل بودن عملکرد آن نسبت به
ن��وع مدوالسی��ون و دوره کار آن است .چرخش بخش مکانیک با ی��ک موتور گیربکس دار  10RPM DCو با فرامین
دریافتی از میکروکنترلر  AVRانجام می شود .حسگرها با استفاده از میکرو به صورت دائمی جاروب شده و با تحریک
یکی از آن ها ،با استفاده از درگاه سریال ،سیگنال راست گرد یا چپ گرد ارسال می شود.
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رتبه دوم برق و الكترونيك

عنوان طرح :سیستم کمک یارراننده
طراح :ساسان شریف زاده نائینی
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان غیر انتفاعی دین و دانش منطقه1
سطح :دانش آموزی

•
•

•

•

•

چكيده طرح:

در ای��ن طرح با استف��اده از حسگرهای آلتراسونیک برای مسافت سنجی ،قابلیت پارک خودکار بدون دخالت راننده
فراهم شده است .برای این منظور ،فرمان ،ترمز و گاز خودرو بدون نیاز به ارتباط با  ،ECUدریچه تراتل و حسگرهای
خودرو   ،کنت��رل می شون��د .این سامانه با استف��اده از موتورهای گیربکس  DCروی خ��ودروی پراید به صورت پایلوت
آزمایش��ی ،پیاده س��ازی و آزمایش شده است .با استفاده از حسگرهای تعبیه شده در بدنه خودرو ،فاصله های مختلفی از
نق��اط مختل��ف خودرو با سایر خودروها اندازه گیری و فضای موجود برای پارک تخمین زده می شود .این سامانه پس از
نصب روی یک خودروی مدل ،تکمیل و سپس روی یک خودروی واقعی آزمایش شده است.
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رتبه سوم برق و الكترونيك

عنوان طرح :طیف نگار خواص سیاالت توسط امواج مکانیکی
طراحان :محمد رضا جوانمردی و محمد مهدی جوانمردی
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان شهید دستغیب و مجتمع آموزشی حافظ ناحیه 2شیراز
واحد همكار :پژوهش سرای رازی
استاد/دبیر راهنما :احسان کد خدایی
سطح :دانش آموزی

•
•

•

چكيده طرح:

•

•
•

•

در ای��ن طرح با استفاده از امواج مکانیکی (صوت) حاصل از سلول های پیزوالکتریک ،امواج صوتی با فرکانس های
متف��اوت تولی��د می شود .با عبور این صوت مایع مورد اندازه گیری و ظ��رف پالستیکی یا کوارتزی ،مشخصات تضعیف
سی��ال استخراج می شود .اطالعات خروجی در یک نمودار دو بعدی در محیط  MATLABبا استفاده از فانکشن های
استاندارد نمایش داده می شود .این طرح عالوه بر در نظر گرفتن پاسخ فرکانسی حسگر ،قابلیت کالیبراسیون خودکار را
نیز دارد .در آزمایش های انجام شده ،از ظروف مختلف استفاده شده و تاثیر آن بر عملکرد حسگر تشریح شده است .از
جمله این موارد می توان به ظرف کوارتزی با قابلیت جذب صفر اشاره کرد.
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رتبه سوم برق و الكترونيك

عنوان طرح :دستگاه تولید مکانیزه فیبر مدار چاپی
طراحان :یاسین ذیحیات کرمانی و امیر علی فروزنده
استان :کرمان
واحدآموزشي :دبیرستان دکتر علی شریعتی کرمان
واحد همكار :پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان
استاد/دبیر راهنما :عاطفه قربانی
سطح :دانش آموزی

•
•

•
•

•

•

•

چكيده طرح:

این سامانه به منظور تولید فیبر مدار چاپی ( )PCBبه صورت یک مجموعه  CNCتهیه شده و به صورت سه درجه
آزادی (جز ابزار سوراخ کاری) قابلیت حرکت در فضای  Xو  Yو کنترل میزان نفوذ در محور  Zرا داراست .از خصوصیات
مهم این سامانه ،قابلیت اتصال به نرم افزار پروتل و انجام سوراخ کاری متناسب با فایل  PCBطراحی شده در نرم افزار
پروت��ل اس��ت .همچنین به کمک نرم افزارهای گرافیک��ی ،قابلیت تراش تصویر رو سطح کار افق��ی را دارد .برای این
منظور ،تصویر با فرمت  JPGبه کدهای قابل دریافت برای  CNCتبدیل میشود .دقت مجموعه در حدود 0.5mm
اندازه گیری شده است .این سامانه در دو نمونه آزمایشگاهی و مهندسی طراحی ،ساخته و با موفقیت آزمایش شده است.
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رتبه سوم برق و الکترونیک

عنوان طرح :ربات دیوار نورد ACEDEMO

•

•طراحان :علی سیوندی پور  ،محمد رضا زنگی آبادی و علیرضا جودان
•استان :کرمان
•واحدآموزشي :هنرستان رسالت کرمان
•واحد همكار :پژوهشکده تعلیم وتربیت کرمان
•استاد/دبیر راهنما :عاطفه قربانی
•سطح :دانش آموزی

چكيده طرح:

ای��ن روب��ات بر مبنای تخلیه هوا و خاصیت چسبندگی به کمک شش بازو عمل می کند .این روبات بر روی سطوح
عم��ودی صیقل��ی چسبی��ده و با تعویض متوالی بازوها و ایج��اد مکش و تخلیه هوا و تکرار ای��ن عمل به حرکت ادامه
می ده��د .در بخ��ش الکترونیک از میکروکنترلر و درایور مدوالسیون ع��رض پالس ( )PWMاستفاده شده است .برای
راه اندازی موتور از پل  Hو تراشه  L298استفاده شده است .همچنین سامانه طراحی شده ،مجهز به قطب نما و رابط
بلوت��وث و موتور  DCگیربک��س دار است .استفاده از بلوتوث به منظور ارتباط بین رایان��ه و روبات است که با پروتکل
سریال به میکروکنترلر ارتباط برقرار می کند .به منظور کاهش تزویج نویز بخش موتور به سایر بخش های الکترونیکی،
از اپتوکوپلر استفاده شده است.
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رتبه دوم مكانيك

عنوان طرح :گیاه کن نیمه خودکار
طراح :رضا زروج شعبانی
استان :مازندران
واحدآموزشي :دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی تنکابن
استاد/دبیر راهنما :محمد باقر زروج شعبانی
سطح :دانش آموزی

•

•

•

•
•
•

چكيده طرح:

جابجایی گیاهان از گلخانه ها به باغات و محل کاشت آنها همواره با آسیب ها و مشکالتی روبرو بوده و اگر با بیل
به روش های سنتی سعی در خارج کردن گیاهان و درختان کوچک از خاک گلخانه اقدام شود احتمال آسیب رساندن به
ریشه و خشک شدن آن ها بوده و اگر هم کار به درستی انجام شود بسیار کند است و هزینه های آن باال می رود و در
ص��ورت ایجاد آسیب و خش��ک شدن نهال ها خسارات وارد می شود .با این دستگاه که از یک الکتروموتور  DCبا یک
منب��ع تغذی��ه ( باطری) به عنوان محرک استفاده می شود و با چند چرخن��ده دور خروجی آن تقلیل یافته و با استفاده از
 2میکروسوئیچ حرکت دورانی تیغه کنترل می شود که دوران کامل نکند چرا که تنه گیاه قطع می شود و امکان دوران
تیغه در دو جهت مهیا است و با زدن دکمه خاص جهت چرخش موتور عکس می شود .امکان تعویض تیغه با توجه به
عم��ق ریشه گیاهان مختلف نی��ز وجود دارد .به منظور ایجاد تعادل جانبی از یک شانه در پشت تیغه انحنا دار و دو خار
نوک تیز استفاده شده است که در محل مورد نظر در اثر وزن مجموعه پهنا در زمین فرو رفته و شانه نیز درگیر می شود
و سپس با چرخش حدود  180درجه تیغه  ،ریشه گیاهان با سالمت خارج می شود.
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رتبه سوم مكانيك

عنوان طرح :جک ضد سرقت موتور سیکلت
طراح :امین کالنی
استان :اصفهان
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد ایثار ناحیه  3اصفهان
واحدهای همكار :گروه فنی مهندسی جاوید و پژوهش سرای شهید نساجی
استاد/دبیر راهنما :علیرضا نصر اصفهانی
سطح :دانش آموزی

•

•
چكيده طرح:

•

•

•
•

•

ای��ن ط��رح نصب یک قفل بر روی جک دو طرف��ه موتور سیکلت است .بدین گونه که وقت��ی راکب موتورسیکلت
رابرروی جک دو طرفه اش قرار می دهد ,جک به طور خودکار قفل می شود (مانند قفل پدال خودروها) .حال اگر کسی
بخواهد موتور را از روی جک به روی زمین آورده ,آن را روشن کرده و حرکت کند ,نخواهد توانست.
ط��رح بسیار ساده و بسیار ابتکاری و مانعی درخور توجه ب��رای جلوگیری از سرقت موتور سیکلت هاست .این طرح
قابلیت کاربردی شده را نیز به علت قیمت ارزان آن دارا می باشد.
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رتبه سوم مكانيك

عنوان طرح :دم كن كشمش
طراحان :علي ساالر باباخاني و طوبي ساالر باباخاني
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبيرستان غیر انتفاعی امام رضا(ع) ناحیه 4و دبیرستان فرزان ناحیه 6مشهد
واحد همكار :پژوهش سراي امام رضا(ع)
استاد/دبیر راهنما :محسن راستگو
سطح :دانش آموزی

•

•

•

•

•
•

•

چكيده طرح:

در این دستگاه کشمش از باال وارد شده و توسط یک استوانه ی توخالی و دارای سوراخ هایی در سطح مکش انجام
می ش��ود .کشمش ها به سطح استوانه چسبیده و با دوران استوانه به همراه استوانه چرخیده در یک موقعیت توسط یک
میل��ه نزدی��ک به استوانه از استوانه جدا ش��ده و داخل یک سطح شیب دار دارای شیار می افتن��د .در جریان این افتادن
کشمش ه��ا ی��ا به سر یا به دم داخل شی��ار می افتند و به پایین سطح شیب دار می رسن��د .در پایین یک مکانیزم قیچی
دم کشمش های��ی که با دم به سمت پایین هستند کن��ده شده و کشمش ها مجددا در سطح شیب دار دارای شیار بعدی
می افتن��د ت��ا کمشش ها کنده نشده است در مرحل��ه بعد توسط مکانیزم بعدی که شبیه مکانی��زم اول است کنده شود.
دستگاه توسط جک های نیوماتیک و موتورهای  DCکار می کند.
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رتبه سوم مكانيك

عنوان طرح :دوچرخه باالبر
طراح :آرین جلیلی ذوالفقاری
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان غیر انتفاعی سالم منطقه  1تهران
استاد/دبیر راهنما :حسین قربانی
سطح :دانش آموزی

•
•

•

چكيده طرح:

•

•

•

به منظور اجتناب از استفاده خودروهای حامل جرثقیل در خط سرعت بزرگراه ها و خیابان ها به منظور انجام تعمیرات
و تعوی��ض روشنای��ی تیرهای چراغ برق با ایجاد تغییرات در دوچرخه معمول��ی امکان حرکت به سمت باال روی تیر به
ص��ورت تعادل��ی و خوب برای دستگاه فراهم ش��ده است و با این کار از خطرات ناش��ی از تصادفات و ایجاد ترافیک و
کنترل حرکت اجتناب شده است  .بدین منظور با استفاده از زنجیر مجزا و انتقال قدرت به قسمت جدیدی که در انتهای
دوچرخ��ه نص��ب شده است و نیز با اتکا به اصطکاک در الیه الستیکی روی یک غلتک و نیز امکان حرکت عمودی در
اث��ر رک��اب زدن فراهم شده و برای ایجاد تعادل از اهرم خاصی در طراح��ی کمک گرفته اند و ترمزهایی نیز برای عدم
حرکت ناخواسته به سمت پایین استفاده شده است و پس از اتمام کار با رکاب زدن در جهت معکوس دوچرخه عامدانه
پایین می آید و برای سهولت استفاده زین مستقلی نیز برای رکاب زدن صعودی در نظر گرفته شده است.
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رتبه سوم مكانيك

عنوان طرح :در آورنده چرخ خودرو از چاله
طراحان :علی برزگر پاریزی و محمد مهدی یزدی پاریزی
استان :کرمان
واحدآموزشي :مرکز استعدادهای درخشان آیت اهلل خامنه ای
واحد همكار :نو اندیشان سیرجان
استاد/دبیر راهنما :عباسعلی قنبر پور
سطح :دانش آموزی

•
•

•

•

•
•

•

چكيده طرح:

این طرح بسیار ساده که از دو صفحه پالستیکی  PVCاستفاده شده است که با استفاده از آن دو صفحه با
شکل خاص می تواند اتومبیل را که در گل و الی یا حفره ای گیر کرده است با افزایش سطح تماس الستیک ماشین
بتواند خودرو را خارج کند.
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رتبه سوم مکانیک

عنوان طرح :شیر آب زمان دار مکانیکی
طراح :روح اله خواجویی راوری
استان :یزد
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد شهید رجایی بافق
سطح :دانش آموزی

•

•
چكيده طرح:

•

•

•

با استفاده از یک مکانیزم تایمری برای میزان برقراری جریان آب طراحی شده است .یک شیر ساخته شده است و
با استفاده از تایمر مربوط امکان اینکه اجازه ی عبور آب در یک زمان مشخص شده بدهد را دارد.
در ای��ن ط��رح با استفاده از شیر فشاری از نوع شیرهای آب سرد ک که توس��ط خود طراح ساخته شده است و نیز
استفاده از یک تایمر امکان زمان دار نمودن برقراری آب فراهم شده است.
مکانیزم ساخته شده بسیار ساده بوده و با استفاده از متعلقات ابتدایی امکان این کار فراهم شده است .آزمایش عملی
این طرح صورت پذیرفته و نتیجه آن مثبت بوده است .این طرح یرای مکان های که بدون حضور فرد نیاز به استفاده از
آب برای یک مدت مشخص وجود دارد کاربرد موثری دارد.به عنوان مثال در آبیاری فضای سبز محوطه ها و پارک ها.
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رتبه اول علوم زیستی و پزشکی

•عنوان طرح :بررسی اثر  HDLخالص شده از زرده تخم مرغ بر پالک آترواسکلروز خرگوش نر
•طراح :شیما افتخار

•استان :خراسان رضوی

•واحدآموزشي :دبیرستان مهشید مصلی نژاد تبادکان
•واحد همكار :پژوهش سرای خوارزمی تبادکان

•استاد/دبیر راهنما :دکتر موسی الرضا حاج زاده

چكيده طرح:

•سطح :دانش آموزی

با توجه به مقاالت متعدد بين المللي ،افزايش آپوپروتئين ( Aپروتئين گيرنده در سطح  )HDLباعث كاهش پالك
آترواسكلروز مي شود .اين موضوع به صورت كلي تر در برخي از مقاالت ذكر نموده كه افزايش  HDLدر خون انسان
ي��ا حي��وان آزمايشگاهي سبب كاهش پالك آترواسكلروز مي شود .اما در هيچ يك از اين مقاالت  HDLخالص سازي
نشده بود و نشان دهنده حذف پالك آترواسكلروز نبود.
در صورتي كه در اين طرح  HDLزرده تخم مرغ را با خلوص باال جداسازي نموديم .طي اين روش از موادي استفاده
شده است كه در صورت مصرف هيچگونه عوارض جانبي به دنبال نخواهد داشت ،زيرا تنها ميزان  HDLخون افزايش
پيدا مي كند و باعث حذف و يا كاهش پالك آترواسكلروز ميشود كه در نهايت از سكته قلبي جلوگيري مینماید.
در اي��ن مطالع��ه  30خرگ��وش را به پنج گروه شش تايي تقسي��م مي كنيم .گروه ه��اي اول و دوم آترواسكلروتيك
هستن��د و دوز ي��ك و دو  HDLرا مصرف مي كنند .گروه بعدي گروه كنترل كلسترول و گروه چهارم كه آترواسكلروز
نش��ده ام��ا  HDLمصرف مي كند و گروه كنترل سالم .نتايج نش��ان داد  HDLجداسازي شده براي كاهش و حذف
پالك آترواسكلروز مؤثر مي باشد .همچنين در گروهي كه آترواسكلروتيك نشدند نيز افزايش  HDLاز تشكيل پالك
آترواسكلروز جلوگيري مي كند و عوارض جانبي هم براي اين گروه در بر نداشت.
در واقع ابتكاري كه در اين طرح به كار گرفته شده ،روشي نوين در تخليص  HDLاز زده تخم مرغ (داراي ميزان
ب��االي  )HDLو همچنين ماده اي ك��ه بتواند از تشكيل و پيشروي پالك آترواسكلروز در شريان ها جلوگيري نمايد و
در نهايت از بروز سكته قلبي در بيماران قلبي و همچنين افراد سالم جلوگيري مي كند.
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رتبه سوم علوم زيستي و پزشكي

•عنوان طرح :روش جديد رنگ آميزي هسته سلول گياهي و جانوري
•طراح :نرجس ماليجردي
•استان :خراسان رضوی
•واحدآموزشي :دبيرستان حضرت فاطمه  (س) جوین
•استاد/دبیر راهنما :سليمان خطيبينژاد
•سطح :دانش آموزی

چكيده طرح:

زماني كه دانشآموزان سلول و هسته را ميبيند و لمس ميكند ،بهتر از زماني ياد ميگيرند كه تنها كتاب را مطالعه
كرده باشند .براي مشاهده هسته الزم است آن را رنگآميزي كرد ،تا به صورت واضح قابل مشاهده باشد .رنگهايي كه براي
رنگآميزي هسته سلول به كار ميروند در آزمايشگاههاي مناطق محروم و نيمه محروم وجود ندارند .رنگهاي روتين آزمايشگاه
مثل فوشين ،هماتوكسيلين ،متيل بلو ،كريستال ويولت... ،منشا شيميايي دارند  .وارداتي هستند و قيمتهاي بسيار بااليي دارند.
دانشآموزان مخصوصا در ردههاي سني پايينتر در حين كاركردن با مواد آزمايشگاهي نكات ايمني را رعايت نميكنند چون
آشنايي كامل با مواد شيميايي ندارند و در صورت تماس دست يا استنشاق بخار اين رنگ ها دچار آلرژي ميشوند.
از اين رو در صدد برآمديم تا روشي ارزانتر ،با منشا طبيعي و در دسترس براي رنگآميزي هسته سلول ابداع كنيم.
طرح حاضر كه نتيجه دو سال كار آزمايشگاهی است استـفاده ،از عصاره گياهان
و ميوههاي بنفشرنگ برای رنگ كردن هـسته سـلول گياهی و جانوری است.
دراین طرح از عصاره گياهان و يا ميوههاي بنفش رنگ ،برای رنگ نمودن
هسته سلول گیاهی و جانوری استفاده می شود  .به این صورت که ابتدا قسمتی
از گیاه و يا ميوهاي که بنفش رنگ باشد را انتخاب می کنیم .سپس با له کردن
بافت مذکور ،عصاره آن را خارج كرده    PHعصاره را اسيدي ميكنيم( .در
حالت خنثي و قليايي تاثيري بر هسته ندارد ).میتوان با افزودن این مـاده به
الم حاوی گســترده سلول جانوری و يا گياهی   ،پس از چند دقیقه هسته های
موجود در نمونه را بسیار واضح مشاهده نمود .در اين طرح ميتوان از هر گياه
و يا ميوه بنفش رنگ استفاده كرد .در هر فصل از سال به آساني گياه و ميوه
بنفش رنگ را ميتوان تهيه نمود .از مزيتهاي اين روش رنگآميزي هزينه
اجراي بسيار پايين ،كيفيت بسيار باالي رنگآميزي ،سرعت عمل ،اختصاصي
عمل كردن اشاره كرد.
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رتبه دوم كشاورزي و منابع طبيعي

عنوان طرح :تیغ زن زیتون
طراح :حمید رضا مزکوری اردکانی
استان :يزد
واحدآموزشي :دبیرستان سیدالشهدا اردکان

•
•

•

•

سطح :دانش آموزی

•

چكيده طرح:

زيتون بصورت كنسروي و روغني قابل استفاده است بزرگترين مشكل زيتون كنسروي شيرين كردن آن مي باشد
شيرين كردن توسط مواد شيمايي (سود) يا شكستن زيتون صورت مي گيرد كه عالوه بر وارد شدن ميكروب ها و مواد
شيميايي به درون بافت زيتون باعث بد شكل شدن و از دست دادن بازار پسندي زيتون مي شود در طرح ارائه شده
قسمت تيغ زن چهار برش از سطح به عمق(تا هسته زيتون) در امتداد بزرگترين طول آن صورت مي گيرد و بدون اينكه
فرم زيتون بهم بخورد باعث شيرين شدن آن در زمان كوتاه و بازار پسندي زيتون خواهد شد.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي

عنوان طرح :دستگاه مكانيزه پرس و بسته بندي پنبه
طراحان :اميد نظري  ،علي نصراللهي و قاسم قرباني
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه اي فسا
واحد همكار :پژوهش سرای مهدی نظامی فسا
استاد/دبیر راهنما :علي شكرگو
سطح :دانش آموزی

•
•
•

چكيده طرح:

•

•

•

•

يكي از هزينه هاي مهم پنبه هزينه حمل  و  نقل پنبه چيده شده از مزرعه تا محل كارخانه به علت پايين بودن چگالي
پنب��ه مي باش��د .دستگاهي طراحي شده است كه توسط تراكتور قابل حمل ب��ه سر مزرعه است و اين دستگاه از نيروي
هيدروليك تراكتور كمك گرفته و چگالي اوليه پنبه را به چهار برابر افزايش مي دهد .بسته های فشرده به شكل استوانه
بوده و به راحتي قابل حمل مي باشد .عالوه بر پنبه امکان تراكم كاه و ...هم وجود دارد .با استفاده از این دستگاه ،هزينه
توليد پنبه مي تواند حدود  10تا  15درصد كاهش يابد .امکان ساخت دستگاه در داخل كشور نيز وجود دارد.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي

عنوان طرح :دستگاه تزریق مستقیم عناصر غذایی و مواد شیمیایی به درختان
طراحان :امیر هوشنگ امیری خراسانی و نرجس امیری خراسانی
استان :كرمان
واحدآموزشي :دبیرستان غیر انتفاعی علوی
واحد همكار :امام محمد باقر رفسنجان
استاد/دبیر راهنما :حمید خالقی نژاد
سطح :دانش آموزی

•

•

•
•
•

•

•

چكيده طرح:

براي برداشت محصولي سالم نياز به درختان سالم و شاداب است بنابراين ضروري است كه با بيماري ها مبارزه و
مواد مورد نياز از قبيل عناصر غذايي برخي سموم آنتي بيوتيك ها و اسانس ها را در اختيار درخت نهاد و در سال هاي
اخير با بهره گيري از منابع خارجي به ترزيق آوندي روي آورديم .تنها راه مبارزه تزريق سم و دارو و از طريق تنه درخت
است كه اين دستگاه طراحي و ساخته شده كه مي تواند به راحتي و با سرعت عمل باال تزريق را انجام داد .در اين
تزريق قارچكش از طريق آوند به محل بيماري رسيده و از مرگ گياه جلوگيري مي كند.
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رتبه سوم كشاورزي و منابع طبيعي

عنوان طرح :وسیله ای برای پخت نان بدون لبه
طراحان :انسیه گودرزی و فاطمه خاقانی
استان :همدان
واحدآموزشي :دبیرستان حاج غفار رسولی تویسرکان
سطح :دانش آموزی

•
•
•

چكيده طرح:

•

•

در این طرح لیفته جدید وسیله ای است که از آن در نانوایی های لواش یا تافتون برای پخت نان استفاده می کنند.
در نانوایی های لواشی یا تافتونی سنتی از این وسیله برای چسباندن خمیر پهن شده به دیواره تنور یا سطح فر پخت
استفاده می شود که معموآل سطحی محدب دارد .ولی لیفته ی جدید با لیفته هایی که اکنون در نانوایی های لواشی
استفاده می شود اندکی تفاوت دارد .این لیفته شکل تحدب خود را از دست داده و دارای شکلی نسبتا مقعرشده است و
همین تقعر موجب می شود نان پهن شده و در نهایت نان پخته شده ضخامتی یکسان داشته باشد .این در صورتی است
که نان خروجی حاصل از لیفته های موجود به دلیل تحدب دارای لبه های کلفت ،خمیر و نیم پز باشد و از طرفی موجب
سوخته یا خشک شدن قسمت میانی گردد.
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رتبه دوم فيزيك و نجوم

عنوان طرح :آب سرد کن سفالی
طراحان :علی قدیری و مرتضی پورسلطان
استان :خراسان جنوبی
واحدآموزشي :دبیرستان شبانه روزی امام رضا (ع) بشرویه
استاد/دبیر راهنما :علي قليان اول
سطح :دانش آموزی

•

•

•

•

•

•

چكيده طرح:

طرز کار این آب سرد کن شبیه کوزه های سفالی است.کوزه های سفالی بر اساس تبخیر سطحی کار می کنند .آبی
که از جدار خارجی آن ها به بیرون نفوذ می کند در معرض هوا تبخیر می شود و مقداری از گرمای داخل کوزه را با خود
می برد و تا حدود  5الی  10درجه آب داخل کوزه از بیرون خنک تر است.
این آب سردکن حدود  115لوله ی سفالی به طول حدود  0.5مترقطرداخلی حدود  2سانتیمتر دارد .این لوله های
سفالی به وسیله ی لوله های قابل انعطاف پالستیکی به هم وصل شده اند.
آب از طریق لوله (لوله کشی ساختمان) وارد وا پس از عبور از این لوله های سفالی خارج می شود .در اثر نشت آب
واز جدار خارجی لوله ها مقداری از دمای اب داخل لوله ها کاسته می شود و آب خنک می شود .یک فن برقی با دمیدن
هوا به ال به الی لوله ها تبخیر را تسریع می کند.الزم به ذکر است که لوله های سفالی ساخت خود طراحان است.
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رتبه سوم فيزيك و نجوم

عنوان طرح :آموزش نجوم به نابینایان
طراح :زهرا آزاد بخت
استان :همدان
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد بنت الهدی تویسرکان
واحد همكار :پژوهش سرای دانش آموزی
استاد/دبیر راهنما :محمد حسین صالحی
سطح :دانش آموزی

•

•

چكيده طرح:

•
•

•
•

•

از انجا که افراد نابینا اطالعات و دانش خود را عمدتا از طریق شنیدن به دست می آورند ،طراح سعی کرده است
برخی از پدیده های نجومی ساده را با ساخت وسایل و اشیائ قابل لمس و نیز تولید فایل صوتی در اختیار آنان قرار دهد.
طراح در کنار ماکت هایی که به عنوان اشیا قابل لمس از اهله ی قمر ,منظومه ی شمسی ,کهکشان راه شیری,
شهاب سنگ و برخی صور فلکی ساخته شده است ,نام آن ها را با خط بریل برای نابینایان نوشته است.
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رتبه دوم شيمي

عنوان طرح :تولید الکتریسیته بوسیله پیل سوختی میکروبی از پساب صنایع غذایی
طراح :آرش دراکی مهربانی
استان :شهرستان های استان تهران
واحدآموزشي :دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی ناحیه 2شهر ری
واحد همكار :پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت
استاد/دبیر راهنما :محمدرضا حسین پور
سطح :دانش آموزی

•

•

•
•

•
•

•

چكيده طرح:

تولید انرژی از منابع جدید از مباحث به روز دنیای علم است و امروزه تالش می شود تا بتوان این منابع انرژی را
توسعه داد .یکی از روش های تولید انرژی های نو استفاده از سیستم های پیل سوختی است که در این تحقیق به یکی
از این سیستم ها پرداخته شده است .پیل های سوختی بیو با پایه میکروب می تواند عالوه بر تولید انرژی به رفع مشکل
فاضالب هم به پردازد .برای این منظور پیل سوختی تک سل ساخته شده و سپس توده پیل سوختی طراحی گردید که
در این فرایند تا حد امکان سعی گردید از مواد موجود در داخل کشور و با بهره وری مناسب و قیمت پایین استفاده شود.
پس از طراحی و ساخت با خوراک فاضالب  ،عملکرد مناسبی از پیل سوختی مشاهده گردید .الزم به ذکر است که در
کاتد این پیل سوختی از صفحات توری استیل برای واکنش کاهش اکسیژن استفاده گردید.

81

رتبه سوم شيمي

عنوان طرح :ساخت محلول Fine Abrasive

•

طراح :مهال مهدی نژاد
استان :خراسان جنوبی
واحدآموزشي :دبیرستان عفاف بیرجند
سطح :دانش آموزی

•
چكيده طرح:

•
•

•

ام��روزه ب��رای تیز کردن و صیقل دادن مواد از ترکیبات متنوعی استفاده می شود که عمدتا در ساختار آنها الماس
به ک��ار رفت��ه اس��ت .در ازمایشگاه های طبی از تیغه فوالدی ب��رای نمونه برداری و تهیه برش ه��ای میکروسکوپی
استف��اده می ش��ود که برای تیز ک��ردن ان از محلول  Fine Abrasiveاستفاده می شود .در ای��ن تحقیق با مطالعه
ترکیب��ات موجود در ای��ن محلول و با افزودن مواد مناسب محلولی تهیه گردید که می تواند جایگزین محلول خارجی
موج��ود ش��ده و برای تیز کردن تیغه ه��ای فوالدی ذکر شده بک��ار رود  .عملکرد موثر این ماده ب��ا تهیه برش های
میکروسکوپ��ی ب��ر روی نمونه های موجود پس از فرایند تیز کردن تیغه مورد ارزیابی قرار گرفت که حاکی از عملکرد
مؤثر محلول ساخته شده بود.
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رتبه سوم شيمي

عنوان طرح :ساخت پالستیک زیست تخریب پذیر
طراحان  :گالره پوستی زاده و ساحل شفیعی دولت آبادی
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان فرزانگان  2منطقه  1تهران
استاد/دبیر راهنما :نرسی طوفانیان
سطح :دانش آموزی

•
•
•

•

•

•

چكيده طرح:

م��واد پالستیک��ی حاصل فرایند صنعتی شدن در زندگی ام��روزه ما است که فرایند از بین بردن آنها در طبیعت با
توج��ه ب��ه طول عمر زیاد آنها به ی��ک دغدغه تبدیل شده است .لذا سعی می شود تا م��واد پالستیکی از مواد طبیعی
ساخت��ه ش��ود تا با داشتن خواص مربوط   ،زمان ماندگاری کمتری در طبیعت داشته و به مرور تخریب گردند .نشاسته
از جمله مواد طبیعی است که می تواند برای این منظور بکار رود  .در این تحقیق با افزودن گلیسیرین و اسید استیک
ب��ه نشاست��ه خواص پالستیکی آن بهبود پیدا ک��رده و می توان به عنوان جایگزینی برای م��واد پالستیکی در برخی
موارد از ان استفاده کرد.
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رتبه دوم نانو تكنولوژي

عنوان طرح :دستگاه ساخت نانو لوله های کربنی
طراحان :محمد جواد ارفاق  -محمد سالمی
استان :خوزستان
واحدآموزشي :بزرگساالن فنی و حرفه ای پست و مخابرات-دبیرستان شاهد باقرالعلوم (ع)
واحد همكار :پژوهش سرای خوارزمی
استاد/دبیر راهنما :حجت اله معلمیان
سطح :دانش آموزی

•
•

•

چكيده طرح:

•
•

•

•

در این دستگاه  ،نانو لوله ها کربنی به روش های ترکیبی تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع به کمک کالیزور
اکسی��د نیک��ل و در محیط خال با استفاده از گاز آرگون و تخلیه ق��وس الکتریکی با اعمال میدان مغناطیسی چرخنده و
تشکی��ل پالسمای ان��د در دمای باالتر از  3000درجه سانتی گراد انجام شد .همچنی��ن با استفاده از تبخیر حرارتی میله
گرافیت��ی به کمک ن��ور خورشید توسط چهار عدسی قوی ب��ا فاصله های کانونی متفاوت و آین��ه مقعر بزرگ و المنت
حرارت��ی پی��ش گرم کننده به کمک سل��ول خورشیدی نانو لوله کربنی با درجه خلوص ب��اال ساخته شد .از کاربرد های
نان��و لوله های کربنی می توان استفاده در ترانزیستور ها  ،حسگر ها ،نمایشگر های گسیل میدانی ،حافظه های نانو لوله ای،
استحکام  دهی کامپوزیت ها ،ذخیره سازی گاز ها ،صنایع هوا و فضا ،افزایش ظرفیت باتری ها و پیل های سوختی ،افزایش
راندم��ان پیل های خورشی��دی ،جلیقه های ضد گلوله سبک و مستحکم کابل های ابر رسانا یا رسانای سبک ،رنگ های
رسانا ،روکش های کامپیوزیت��ی ضد رادار ،حصار
حفاظتی الکترومغناطیسی در تجهیزات الکترونی،
پلیمر های رسانا ،فیبر های بسیار مقاوم ،پارچه های
با قابلیت ذخیره انرژی الکتریکی برای راه اندازی
ادوات الکتریک��ی ،ماهیچه ه��ای مصنوع��ی،
صنایع نساج��ی ،افزایش کارایی سرامیک ها مواد
پالستیکی مستحکم نام برد.
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رتبه سوم نانوتكنولوژي

عنوان طرح :جداسازی نفت از آب با کمک نانو ذرات مغناطیسی آهن
طراحان :رویا زینلی و زهرا فالح مدوار
استان :یزد
واحدآموزشي :دبیرستان فرزانگان ناحیه 2یزد
واحد همكار :باشگاه علمی پژوهشی جوان
استاد/دبیر راهنما :امیرجواد احرار
سطح :دانش آموزی

•

•

•
•
•

•

•

چكيده طرح:

ام��روزه ب��ر اثر حوادث گوناگ��ون مانند صدمه دیدن لوله ه��ای استخراج نفت ،آسیب دیدن و ی��ا حتی غرق شدن
کشتی ه��ای نفت ک��ش مقدار زیادی نفت ب��ر سطح آب های آزاد جهان شناور می شود ک��ه در صورت عدم انجام اقدام
مناسب می تواند به محیط زیست ،دریا ،پوشش گیاهی و به دلیل چرخه ی غذایی می تواند به سالمتی انسان ها صدمه ی
جدی وارد کند و مشکالت زیادی را به وجود آورد.
از آن ج��ا که کشور ایران کشور نفت خیزی اس��ت درصد و احتمال آلودگی های نفتی بر سطح دریا زیاد می باشد و
باید برای رفع این مشکل اقدام جدی انجام شود.
تاکنون دانشمندان و مهندسان جهان توانسته اند با استفاده از پمپ ها و روبات ها با هزینه ای بسیار باال و بازده بسیار
پایی��ن ای��ن نفت ها را از چرخه ی طبیعت خارج کنند .برای مث��ال در روش جداسازی با استفاده از پمپ   مقدار آب جمع
شده همراه با نفت بسیار بیشتر از نفت آن است .برای حل
ای��ن مشکل و باال بردن درص��د نفت های جمع آوری شده
این روش ارائه شده است.
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رتبه سوم رياضي

عنوان طرح :تجامع بازی ها در شبکه
طراحان :کمال براتی ارداجی و سینا شهسواری
استان :اصفهان
واحدآموزشي :دبیرستان دکتر مفتح ناحیه 2و دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای ناحیه3
واحد همكار :خانه ریاضیات اصفهان-پژوهش سرای دکتر فقیهی
استاد/دبیر راهنما :پرهام شمس
سطح :دانش آموزی

•

•

چكيده طرح:

•

•

•

•

•

نظري��ه بازي ه��اي تركيبياتي است كه به دو قسمت عمده تقسيم مي شود .قسمت اول شامل مواد پروژه است
ك��ه ب��ه بيان تعريفي از بازي هاي تركيبياتي و قوانين موجود در آن به همراه چند بازي مشهور در اين زمينه مي پردازد.
ويژگي عمده و جالب اين بخش در آن است كه اين اصول و مباني در بستري جديد شامل پنج لوح باستاني پيدا شده در
جيرفت بيان مي شود .در ادامه به ابتكارات و ابداعات خود در اين زمينه كه شامل بازي مثلث به همراه تحليل آن و نيز
تجامع بازي ها در شبكه است مي پردازيم .تجامع بازي ها در شبكه سعي در وارد كردن مفهوم شبكه در نظريه بازي ها
داشت��ه و در واق��ع بازي ها را روي شبكه تعريف مي كند .عالوه بر اين تجام��ع بازي ها در شبكه تالش مي كند نظريه
كاربرد نظريه بازي ها را گسترش دهد و روش تحليل بازي ها و فرايند توليد يك بازي را ساده تر ،بهتر و ملموس تر كند.
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رتبه سوم رياضي

عنوان طرح :تعميم اعداد استرلينگ نوع دوم
طراحان :ياسين سعيدنژاد و محمد امين گيوري
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبیرستان غیر انتفاعی بعثت ناحیه 6مشهد
واحد همكار :پژوهش سراي ناحيه 6
سطح :دانش آموزی

•
•

•

•

•

•

چكيده طرح:

اع��داد استرلين��گ نوع دوم برابر تعداد راه هاي بخش بند يو تقسي��م مجموعه اي از  nتوپ برچسب دار به  kسلول
بدون برچسب و غير خالي است .با تعميم و توسعه اين مسئله ،فرض را بر اين ميگيريم كه b1b+bn2+.………+
توپ ه��اي م��ا هستند كه توپ هاي  1bبرچسب  1مي خورند ،توپ هاي  2bبرچس��ب 2و ....توپ هاي  bnبرچسب n
را درياف��ت مي كنن��د و خانه هاي  c1c+cn2+...…+خانه هاي ما هستند كه خانه  1cبرچسب  1و  2cبرچسب  2و....
خانه ه��اي  ckبرچس��ب  kرا مي خورد و سپس تعداد راه ه��اي تقسيم بندي مجموعه اي از اي��ن توپ ها را به اين نوع
خانه ه��ا مي شماريم .براي پاس��خ به اين مسئله فرمولي را به دست مي آوريم .در پاي��ان براي عدد صحيح و مثبت m
تعداد راه هاي نوشتن  mرا به صورت  2mk………m,1mرا به دست مي آوريم كه  -1kوmiعدد صحيح مثبت
و بزرگتر از  1است.
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رتبه اول زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح :مجموعه شعر«اینجا شروع رابطه ای تازه با خداست»
طراح :فاطمه زماني
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان دکتر مسیح محیط زاده ناحیه 2شیراز( فرهنگ)
واحد همكار :پژوهش سرای رازی
استاد/دبیر راهنما :رضوان رحیمی
سطح :دانش آموزی

•
•

چكيده طرح:

•
•

•
•

•

آشنای��ی شاعر با دنیای شعر کالسیک ،مشهود است و شواهد مختلف موجود در این مجموعه شعر ،گویای این باور
است .نگاهی به چگونگی ورود شاعر به حوزه های خیال و تصویر ،بیش از پیش به شکل گیری ذهنیت مخاطب در این
زمین��ه کمک می کند .دامنۀ آگاهی های شاع��ر تحسین  برانگیز است ،که این امر هم در شعرهای آیینی و هم غیرآیینی
توجه است و بر نکته سنجی های شاعر داللت دارد .مهارت های
ب��ه چشم می خورد .طنزهای فاخر موجود در شعر قابل ّ
برجست��ۀ زبان��ی ،بیش  از  پیش به بافت شعر انسجام بخشیده و باعث شده بهره گیری از مفاهیم روز به ساختار شعر لطمه
جنسیت گویای شاعر جا به  جا در شعر حضور دارد
توجه است.
نزند .جهان نگری ،انسان دوستی و زمان آگاهی شاعر ،قابل ّ
ّ
و همین امر به شکل گیری مضامین جدیدی نیز انجامیده است .شاعر در قالب رباعی نیز مهارت باالیی دارد و در بافت
و ساخت آن ها زبان و مفهوم را به موازات هم پیش برده است.
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رتبه دوم زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح :مجموعه شعر« دریا در آستین ماه»
طراح :آرزو سبزوار قهفرخي
استان :چهارمحال بختیاری
واحدآموزشي :دبیرستان عالمه امینی ناحیه 2شهرکرد
سطح :دانش آموزی
واحد همكار :انجمن ادبی آصف فرخشهر
استاد راهنما :احمد رضا الیاسی

•
•

•

•
•

•

•

چكيده طرح:

شاعر در حوزۀ شعر کالسیک ،بهخوبی با مقولههای وزن ،قافیه ،تصویر و خیال آشناست و در به کارگیری آنها مهارت
باالی��ی نشان داده است؛ بهگونهای ک��ه وجود تن ّوع وزنی ،فاصلهگیری از قافیهاندیش��ی و قافیهسازی ،تصویرسازیهای
شاعرانه و خیالپردازیهای هنری از شاخصههای بارز این مجموعه شعر محسوب میشود .با همآیی مو ّفق س ّنت و تج ّدد،
گویای شناخت شاعر از فراز و نشیب آگاهیهای قکری جامعه و محیط است ،و بیش از پیش بر پیشرو بودن طبقۀ شاعران
تأکید دارد .این امر ،به معنای وسعت دامنۀ آگاهی شاعر نیز است .ضمن اینکه باید افزود ،مخاطب محوری شعر ریشه در
همین خصیصه دارد .تعادل در رویکرد لفظی و معنایی ،ویژگی برجستۀ دیگری است ،که جا  به  جا نمود روشنی دارد ،و در
نهایت به انسجام قابل تحسین در محور افقی و عمودی شعر انجامیده است .شاعر ح ّتی در رباعیات خود نیز سعی می کند
با تکیه بر مضامین نو ،ضمن تأکید بر بافت و ساختار کالسیک ،مطابق هنجارهای زمانه پیش برود .تن ّوع موضوعی ،بسامد
باالی مضامین تازه به موازات انسجام موجود در این مجموعه شعر ،نشاندهندۀ سیمای یک شاعر مو ّفق است.

89

رتبه دوم زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح :مجموعه شعر« تنگي ته دريا»
طراح :حانيه دري
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبیرستان غیر انتفاعی مريم ناحیه 3مشهد
سطح :دانش آموزی

•

•
چكيده طرح:

•
•
•

تنگي ته دريا مجموعه اشعار دانش آموزي شاعر است كه در شش دفتر تهيه و در كتابي زيبا و شيوه اي هنري آماده
گردي��ده اس��ت .دفتر اول به اشعار عاشقانه اختصاص دارد ك��ه بيش از هر چيز زبان ساده و روان با احساس هاي لطيف
خواننده را جذب مي كند.
در دفت��ر دوم اشع��ار آييني به ويژه درباره حضرت مهدي (عج) و امام رض��ا(ع) بسيار تاثيرگذار سروده است .سپس
رباعيات ،اشعار مشترك و ديگر اشعار را آورده كه در مجموع بيش از بيست و هفت چهارپاره و چهارده غزل و پنج رباعي
و يك مثنوي را شامل مي شود كه انواع صنايع و بدايع ادبي را با آرايه هاي زيبا و تكنيك هاي خاص به كار برده است.
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رتبه دوم زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح :رودخانه ُدر یتیم جنوب
طراح :حدیث رضائی
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان دکتر مسیح محیط زاده ناحیه 2شیراز( فرهنگ)
سطح :دانش آموزی

•

•

•
•
•

چكيده طرح:

در اين طرح پژوهش ميداني و فراگير درباره روستايي به نام رودخانه صورت گرفته است كه در بخش رودان استان
هرمزگ��ان ق��رار دارد و داراي گويش و آداب و رسومي خ��اص بوده كه تا كنون مورد توجه قرار نگرفته است .نوآوري و
ابتكار طرح در اين مطلب نهفته است كه موضوعي دست نخورده را انتخاب نموده و گويشي ناشناخته را از خطر نابودي
حف��ظ نم��وده و تحقيقي درباره آداب و رسوم ،سنت ها و آيين هاي اي��ن روستا نيز انجام داده است .يك فصل را هم به
داستان ه��ا و بازي ها اختصاص داده كه برخي از آن ها جديد اس��ت .سپس ضرب  المثل ها ،چيستان ها ،چهارصد مدخل
واژگاني گويش اين روستا همراه با نكات دستوري بررسي گرديده كه تحقيقي برجسته به شمار مي آيد.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح :مجموعه داستان «اينجاست كه خدا لبخند مي زند»
طراح :عارفه عارفي پور
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد وليعصر نیشابور
واحد همكار :پژوهش سراي نيشابور
استاد/دبیر راهنما :عليرضا نيرآبادي
سطح :دانش آموزی

•

•

چكيده طرح:

•
•

•
•

•

مجموعه داستان های ارائه شده از ایجازی مناسب برخوردارند و دارای ایده های معنوی و اخالقی هستند که در تار
و پ��ود آنه��ا تنیده شده است و بر مخاطب تاثیر گذاشته و ازنماده��ای بومی و مذهبی بهره می برد تا جایی که می توان
آنها را داستان ایرانی نامید.
ای��ن داستان ها لطیف ،انسانی و سرشار از حس انسان دوست��ی هستند که با نثری روان و راحت و بدون دست انداز
نوشته شده اند.
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رتبه سوم زبان و ادبيات فارسي

عنوان طرح:مجموعه داستان « از گونه ای دیگر»
طراح :نيره دوستي
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان دكتر مسیح محيط زاده ناحیه 2شیراز(فرهنگ)
واحد همكار :پژوهش سرای رازی
استاد/دبیر راهنما :ابوتراب خسروی
سطح :دانش آموزی

•

•

•
•

•
•

•

چكيده طرح:

ط��رح ح��اوی هفت داستان کوتاه است  .نویسنده با پرداختن به جزییات و نشان دادن آن ها خواننده را با خود همراه
می کن��د  .در پرداخ��ت شخصیت ها و موقعیت ها درنگ کافی دارد  .شخصیت های نویسنده قابل تامل اند و برای خواننده
جذابیت و تازگی دارند  .فضاهای داستانی خوب پرداخت شده است  .نثر نویسنده ساده و سالم است .
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رتبه سوم علوم اسالمي ،فلسفه و اديان

عنوان طرح :واکاوی جنبش های شمال آفریقا و بیداری اسالمی
طراحان :سيد محمد علي صفدري و اميد دشتبان
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد معراج ناحیه 5مشهد
واحد همكار :پژوهش سراي ابوريحان
استاد/دبیر راهنما :دکتر فرامرز نودهی
سطح :دانش آموزی

•

•

•

چكيده طرح:

•
•

•

•

بي��داري اسالم��ي به عن��وان يك پديده اجتماع��ي از ديدگاه هاي مختلف م��ورد بررسي قرار گرفت��ه و محققين با
نگرش هاي مختلف آن را بررسي كرده اند اما تقريبا در همه موارد اسالم به عنوان سرمنشا و الهام بخش اين رستاخيز
شناخت��ه شده است .با مراجعه به شكل و محتواي جنبش ،سعي شده است ضمن كنكاش در سابقه تاريخي آن ،شواهد
حال حاضر آن در كشورهاي درگير اين جنبش تبيين شود تا نشانگر اهميت ماهيت اسالمي اين جنبش باشد .ضمنا با
توج��ه به اين مسئله كه اين پژوهش يك روند تطبيقي ب��راي بررسي عوامل حركت هاي اخير دارد ،سعي شده است با
مقايس��ه بين عوامل مختل��ف ،در نتيجه يك عامل واحد و مشترك را به عنوان ريشه اصلي حركت هاي اخير ارائه دهد
كه آن عامل اسالم و ارزش هاي اسالمي است.
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رتبه سوم علوم اسالمي ،فلسفه و اديان

عنوان طرح :بیداری اسالمی
طراحان :فاطمه صادقی نقدعلی ،زهرا یزدا نبخش و زهرا نیک  نیا
استان :فارس
واحدآموزشي :دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا جهرم
استاد/دبیر راهنما :فاطمه جباریان
سطح :دانش آموزی

•

•

•

•

•

•

چكيده طرح:

انق�لاب اسالمی ایران بزرگ ترین و عمیق تری��ن انقالب ارزشی و فکری بود که در عصر حاضر رخ داد .بنیان گذار
این نهضت اسالمی ,امام خمینی (ره) با پیروی از سید الشهدا (ع) و با کوتاه کردن دست های ستم و سلطه استکباری به
تحکی��م پایه های حکومت اسالمی پرداخت .از این رو این انقالب آغازگر جنبش تجدید حیات اسالم شد .این پدیده ی
جدید که به نام های مختلفی از جمله :بیداری اسالمی ,رستاخیز اسالمی و  ...معروف شده حرکتی مبنی بر بازگشت به
خویشتن و ارزش های دینی خود و تاکید بر هویت فراموش شده ی اسالمی بود .در واقع پدیده ی اسالم گرایی جنبشی
است که تمام جنبه های زندگی انسان را بر محور تعالیم اسالمی سوق می دهد.
مطالعه و بررسی بازتاب عمومی انقالب اسالمی بر نظام جهانی اسالم از
اهداف این پژوهش است که در فصل سوم آثار برون مرزی انقالب اسالمی
ر ابر جهان اسالم در دو بخش  ،در حوزه ی خلیج فارس و در حوزه ی شمال
آفریقا به صورت مجزا مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
بر اساس رهیافت این پژوهش درفصل پایانی به ترسیم چهره ی اسالمی
از جهانی ش��دن و نظام جهانی مهدوی (عج) پرداختیم که به دنبال پیروزی
نیروی حق در عصر ظهور ,حکومت اسالمی جهانی برقرار می شود.
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رتبه سوم علوم اجتماعي

عنوان طرح :نمادها و اسطوره هاي باران خواهي و باران كاهي
طراح :سجاد عربي نفطه
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :دبیرستان سيد  رضي مشهد
واحد همكار :پژوهش سراي ناحيه6
استاد/دبیر راهنما :دكتر زهرا فرخي
سطح :دانش آموزی

•

•
•
•

چكيده طرح:

•
•

•

در این طرح پژوهشی ،عروسک ها و مترسک ها به عنوان ابزارهای نمادین و مرتبط با اسطوره ها و دارای کارکردهای
خاص در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،ارتباط بین اسطوره ها و مناسک و شیوه معیشت و
نحوه زندگی مردم با عناصر مادی عروسک ها و مترسک ها مشخص گردید.
از دیگر ویژگی های این پژوهش ،ترسیم و و طراحی نقشه جغرافیایی توزیع و اشاعه این ابزارهای مادی فرهنگی و
تجزیه و تحلیل علت وجودی و کارکرد آن در اقلیم های متفاوت است .سومین ویژگی این تحقیق ،استخراج شباهت ها
و تفاوت های شکلی و کارکردی عروسک ها و مترسک ها در مناطق مختلف می باشد .همچنین ،باید از شناسایی عناصر
مشت��رک در باران خواهی و باران کاهی  ،به عنوان یکی دیگر از یافته های این پژوهش بنیادی اسطوره شناختی و مردم
شناختی یاد کرد.
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رتبه سوم علوم اجتماعي

عنوان طرح :بررسی تغییرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه
طراحان :فربد ترکمند  ،سینا کریمی و مهرشاد محمدزاده
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی منطقه 1تهران
استاد/دبیر راهنما :امیر حسین شیرازی
سطح :دانش آموزی

•

•

•

•

•

•

چكيده طرح:

هدف آزمایش شناسایی تغییرات خلق و خویی موش ها بر اثر قرار گرفتن در جامعه و یا به دور آن بوده است.
طرح تحقیق از نوع آزمایشی و با استفاده از موش ها در آزمایش گاه انجام شد .موش ها در گروه آزمایشگاهی (جامعه و
انزوا) قرار گرفتند وبا استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی متغیرهای وابسته تحقیق شامل جامعه پذیری ,شجاعت ,امید به
زندگی ,گوشه گیری ,نظافت شخصی ,هوش یادگیری و میزان کنجکاوی آن ها مورد سنجش قرارگرفت.
نتایج حاکی از تاثیرات منفی انزوا بر رفتار جامعهپذیری موشها بوده است .مدل حیوانی آزمایش میتواند داللتهایی
برای مدل های انسانی داشته باشد.
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رتبه سوم علوم اجتماعي

عنوان طرح :تاثیر ارتعاش بر رفتار و تعادل
طراح :سینا عربی
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان استعدادهای درخشان عالمه حلي منطقه11
استاد/دبیر راهنما :ابراهیم الری
سطح :دانش آموزی

•

•

چكيده طرح:

•
•

•

•

مشاهده ی افرادی که کارهای ساختمانی می کنند و با دستگاه  های راه  سازی و ساختمانی همراه با لرزش و ارتعاش
سر و کار دارند ,انگیزه ای برای محقق ایجاد شد تا اثرات لرزش و ارتعاش مداوم را به صورت آزمایشگاهی و با استفاده
از موش ها بر خشونت و پرخاشگری مورد مطالعی علمی قرار دهند .از سه دسته موش در دو گروه آزمایش و یک گروه
شاهد استفاده شد.
یک گروه در معرض لرزش قرار گرفتند و گروه آزمایشی دیگر عالوه بر دریافت لرزش داروی دیفن هیدرینات را
دریافت کردند .نتایج حاکی از تاثیر ارتعاش و لرزش بر افزایش پرخاش و خشونت در موش ها بود .داروی مورد استفاده
نیز کاهش قابل توجهی بر پرخاشگری و خشونت داشته است .مدل مناسب آزمایش ,به کارگیری ابزارهای آزمایشگاهی
برای متغیرهای مستقل و وابسته و نوآوری ها و خالقیت در موضوع از جنبه های مثبت طراح می باشد .نتایج می تواند
کاربردهای مناسبی در زندگی روزمره داشته باشد.
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رتبه سوم علوم اجتماعي

عنوان طرح :کفش درگذر زمان
طراح :ملیکا صیام پور
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :دبیرستان نرجس منطقه 17تهران
واحد همكار :پژوهش سرای امام هادی( ع )
استاد/دبیر راهنما :محمد ملک پور
سطح :دانش آموزی

•

•
•

•

•
•

•

چكيده طرح:

این طرح نوعی تحقیق تاریخی و میدانی است که با هدف بررسی تاریخچه کفش از گذشته تا به امروز و نقش
عوامل مختلف در انتخاب کفش انجام شده است .در ابتدا تاریخچه در کشورهای دیگر و ادوار تاریخی و قومیت ها
و خرده فرهنگ های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت .سپس به صنعت کفش و کفش گری پرداخته شده است و
استانداردهای انتخاب کفش مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط کفش با جنبه های مختلف سالمتی بررسی شد و پس
از مطالعه میدانی در این زمینه نظرات شرکت کنندگان در تحقیق در خصوص کفش و سالیق افراد در انتخاب کفش
مورد توجه قرار گرفته و در انتها پیشنهادات کاربردی در خصوص انتخاب کفش ارائه شده است.
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رتبه اول هنر و معماري

عنوان طرح :تصویر سازی
طراح :هما خسروی جلودار
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :هنرستان مهدیه منطقه 1تهران (نادره حق شناس)
واحد همكار :پژوهش سرای آسمان
استاد/دبیر راهنما :رامک پژمان پور
سطح :دانش آموزی

•

چكيده طرح:

•
•
•

•
•

•

ط��رح شامل چن��د مجموعه متفاوت است .مجموعه ي اول از تركيب كالژ  ،عكاس��ي است براي نشان دادن دنياي
واقعي و غير واقعي در قالب تصوير سازي .مجموعه دوم با استفاده از باسمه هاي قديمي كار شده و سعی گردیده فضاي
ايراني و قديمي با طرح مهرها نشان داده شود.
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رتبه دوم هنر و معماري

عنوان طرح :خاطرات يك قلم زن
طراح :افسانه صديقي
استان :خراسان رضوی
واحدآموزشي :هنرستان كوشا نیشابور
واحد همكار :پژوهش سراي نيشابور
استاد/دبیر راهنما :رباب لطفي
سطح :دانش آموزی

•

•
•
•

•
•

•

چكيده طرح:

طرح در برگیرنده نمادی از بارگاه امام رضا (ع) و نمادهای معروف شهرستان نیشابور شامل :شعرا ،عرفا و هنرمندان
برجسته ای همچون عطار ،خيام و كمال الملك می باشد و نیز به حديث گوهر  بار سلسله  الذهب مزين گردیده است.
همچنین فيروزه که از ديگر نمادهاي معروف نیشابور می باشد در طرح به کار گرفته شده است.
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رتبه دوم هنر و معماري

عنوان طرح :طراحی نقشه های گلیم ،فرش و گبه
طراح :نگار بخشی زاده برج
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :هنرستان شهید آوینی منطقه 4تهران
سطح :دانش آموزی

•
•

چكيده طرح:

•
•
•

اين طرح شامل  33نقشه گليم ،گبه يا فرش است كه  3بخش  :سنتي  ،مدرن ،داستان هاي شاهنامه را شامل
مي شود .بخش اول الهام گرفته از نقوش گليم هاي سنتي  ،بخش دوم تركيبي از طرح هاي مدرن و سنتي و گاه خالف
قاعده طراحي گليم و فرش و بخش سوم كه عبارت اند از صحنه يكي از داستان هاي شاهنامه كه بصورت شطرنجي
طراحي و با آبرنگ بر روي كاغذ  120رک اجرا شده است .در اين طرح شخصيت ها و اتفاق هاي داستان به صورت
نمادين است و از مرحله ي طراحي تا آخر اجرا از هيچگونه دستگاه الكترونيكي و رايانه استفاده نشده است.
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رتبه سوم هنر و معماري

عنوان طرح :چهره های آشنا
طراح :سیده شیما موسوی
استان :بوشهر
واحدآموزشي :هنرستان هاجر گناوه
استاد/دبیر راهنما :رحیم تقی زاده
سطح :دانش آموزی

•
•
•
•

•

•

چكيده طرح:

هدف به تصویر کشاندن افراد رنجدیده و زحمتکش در مناطق محروم با شرایط آب و هوایی نامساعد می باشد که
با وجود نامالیمات روزگار ،چهره هایشان پر از مهربانی است .
تصویر زیر نمونه ای از دست های پر چین و چروک مردمان زحمتکش می باشد.
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رتبه سوم هنر و معماري

عنوان طرح :تصویر سازی
طراح :یگانه قاسمی دولت سرا
استان :شهر تهران
واحدآموزشي :هنرستان مهدیه منطقه 1تهران( نادره حق شناس)
استاد/دبیر راهنما :نسترن نبوی
سطح :دانش آموزی

•

چكيده طرح:

•
•
•

•

•

مجموعه کارهای انجام شده  ،تصوير سازي كتاب كودكان و نوجوانان ،تصوير سازي برگرفته از داستان هاي كشتي
حضرت نوح در  3پالن ،كدو   قلقله  زن در  3پالن داستان نمكي در  2پالن و موضوع آزاد می باشد که با تكنيك هاي
مختلفی از جمله گواش ،مداد رنگي ،اسكرچ برد ،كالژ ،تلفيق كالژ با اسكرچ برد و آبرنگ بر روي سطوح مختلف به
کار گرفته شده است .

104

رتبه سوم هنر و معماري

عنوان طرح :تصویر سه  بعدی
طراح :سیده سوده مهیمنیان پور
استان :بوشهر
واحدآموزشي :هنرستان رازی بوشهر
استاد/دبیر راهنما :آذر ترک زاده
سطح :دانش آموزی

•
•
•
•

•

•

چكيده طرح:

در اين طرح سعي شده با توجه به شرايط اقليم محيط زندگيمان يعني جنوب ايران (بوشهر) و استفاده از سنگ هاي
شکل دار و رنگين ساحل دريا به خلق تصاويري سه بعدي پرداخته شود  .در واقع اين تصاوير شامل عناصر و موجودات
بومي و سنتي است كه بيشتر در جنوب ايران ديده مي شود .نظير مرغان دريايي  ،پوشش زنان و مردان جنوبي بازي هاي
محلي است  .همچنين سعي شده در همه اين تصاوير سه  بعدي ويژگي هاي بومي و سنتي بوشهر به نمايش گذاشته
شود.
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رتبه سوم هنر و معماري

عنوان طرح :آداب رسوم مردم گیالن
طراح :زهرا صادقی
استان :شهرستان های استان تهران
واحدآموزشي :هنرستان غیر انتفاعی مهدیه ناحیه 2شهر ری
سطح :دانش آموزی
واحدهمکار :پژوهش سرای بصیرت
استاد و دبیر راهنما :مریم رحمانیان ثابت

•

•

•

•
•

چكيده طرح:

•

•

در این تصویر سازی با استفاده از تکنیک اکرولیک بر روی سطوح چوبی که با چسب چوب و مل پوشانده شده به
معرفی فرهنگ مردم گیالن شامل :مراسم ماه محرم ،آئين تكلم ،چوگان بازي ،بندبازي ،كشتي گيله مردي و مراسم
ازدواج پرداخته شده است.
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پليس مبارزه با مواد مخدر حامي جشنواره جوان خوارزمي

آشنايي با مرکز تحقيقات پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران
در عص��ر حاضر شناخت علوم و فنون جديد و كارب��رد آنها در انجام پژوهش هاي مرتبط ،امری اجتناب ناپذیر و راهی روشن
برای دستيابي به اهداف و اجراي درست برنامهها است .رویکرد پژوهش محوری و جامعه محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر در
سال های اخیر حکایت از آن دارد که پلیس همگام با تحوالت علمي جهان امروز تالش مينمايد با نگرش و شیوه ای نوین و با
مدیریت علمی وظایف جاری و رسالت سازماني خود را محقق سازد.
مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر يكي از واحدهاي پيشرو در اين امر است كه فعالیتهای علمی و مطالعاتی مرتبط
با مأموریتهای پلیس ،پشتیبانی ،هدایت علمی و اطالع رسانی در خصوص نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته ،فعالیت
می نماید.
•برخي از مهم ترين وظائف مرکز تحقیقات عبارت است از :
• انجام تحقیقات و مطالعات در موضوعات مرتبط با وظايف و مأموریت های پلیس
• هدایت و پشتیبانی از طرح ها و پروژههای علمی کشور در زمینههای مورد نیاز
• برگزاری همایش ،میزگرد ،اتاقهای فکر و نشستهای علمی در خصوص مأموریتهای پلیس
• تعامل و همكاري علمی با دانشگاهها و سازمانهای پژوهشي داخل و خارج از كشور
• انتشار نشریه ،كتاب و مقاالت علمی
• تهیه بانکهای اطالعاتی علمی
• حمایت از پایاننامههای دکتری و کارشناسی ارشد در موضوعات مورد نیاز
• تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مواد مخدر در پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور
• ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه هاي آموزشي

•

تلفن تماس73046553-6 :
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سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
اداره كل امور جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري
« سرمايه گذاري در توليد علم و نوآوري علمي  ،براي كشور و ملت ما سود مضاعف داشته ،اين را رها نكنيد.
سرمايه گذاري براي توليد علم و براي نوآوريهاي علمي و براي پيشرفت علمي بايستي 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 يكي از سرمايههاي اجتماعي كشور در توسعه علم و فناوري و نيل به جايگاه شايسته
در عرصه جهاني است.
جشن��واره جوان و بين الملل��ي خوارزمي نشانه اعتماد به نفس ،خودباوري و قدرشناسي جامعهاي است كه رهپويان
جوان و نخبگان جوياي علم و مشتاق خدمت را به عنوان الگوي انديشه و عمل متعهدانه معرفي مينمايد.
سازم��ان پژوهش ه��اي علمي و صنعت��ي ايران در طي ربع قرن ثب��ت اين افتخار در كارنامه خ��ود ،از همراهي و
همكاري پنجاه و چهار سازمان  ،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 ،پارك هاي علم و فناوري ،شركت هاي دانش بنيان واحدهاي توليدي و صنعتي و بنگاههاي
اقتص��ادي عالقمن��د به مشارك��ت و حمايت معنوي و مادي از اين جشن��واره ميتوانند با اداره ك��ل امور جشنوارهها و
مسابقات علمي و فناوري تماس حاصل نمايند.
در فهرست حاميان ما وارد شويد تا در افتخار معرفي بهترين هاي علمي كشور سهيم شويد.
تلفن56276345 ، 56276321 ، 56276038 :
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