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● دكتر علي الياسي

بخش دانش پژوهان و فناوران

 معاون توسعه فناوري سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران● دكتر محمدحسين قزل اياغ
 عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين عليه السالم● دكتر فرشته حاج اسماعيلبيگي
 عضو هيات علمي پژوهشكده ليزر و اپتيك● دكتر مهرداد آذين
 عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران● دكتر سعيد عليايي
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر سكينه سعيدي سار
 عضو هيأت علمي دانشگاه فني و حرفهاي● دكتر نسرين فقيه ملك مرزبان
 عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا سالم اهلل عليه● دكتر محمد شمس اسفندآبادي
 معاون پژوهشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر مجيد جوانمرد
 عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران● دكتر ارژنگ جوادي
 معاون پژوهش و فناوري سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي● دكتر محمدصادق طاهرطلوع دل
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر حسن جعفري
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي● دكتر علي رضا اللهياري
 -دبير بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
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سخن دبیر
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به نام خداوند جان و خرد
ب ــه کارگی ــری ایدهه ــای نوی ــن ناش ــی از خالقی ــت از عوام ــل الزم ب ــرای
رشـــد اقتصـــادی و صنعتـــی جوامـــع انســـانی اســـت .هرچنـــد ممکـــن اســـت
برخـــی نوآوریهـــا ســـهل و ســـاده بـــه نظـــر برســـند ولـــی میتواننـــد
بـــرای بهبـــود فرآیندهـــا و افزایـــش بهـــرهوری در ســـازمانها و شـــرکتها
نقـــش ارزنـــدهای ایفـــا نماینـــد.
اولی ــن گام در مس ــیر ن ــوآوری ن ــگاه هوش ــمندانه ب ــه وضعی ــت موج ــود اس ــت و ب ــا ای ــن س ــوال
شـــروع می شـــود ،آیـــا شـــرایط فعلـــی مطلـــوب اســـت یـــا می تـــوان آن را آســـان تر ،ارزان تـــر و
قابـــل دســـترس تر نمـــود؟ پاســـخ خالقانـــه بـــه ایـــن ســـوال و جســـتجوگری تـــوام بـــا دانـــش و
پشـــتکار در پژوهـــش اســـت کـــه تولـــد محصـــول یـــا خدمتـــی نـــو را ممکـــن میســـازد و روشـــن
اس ــت ک ــه هم ــواره جوان ــان ب ــا توج ــه ب ــه خ ــوی آین ــده نگ ــر ،اس ــتقالل طل ــب و پران ــرژی خ ــود،
در ایـــن نوگرایـــی و نواندیشـــی و نوآفرینـــی کوشـــا ،پیشـــگام و موفقتـــر هســـتند.
ســـازمان پژوهش هـــای علمـــی و صنعتـــی ایـــران بیســـت ســـال اســـت کـــه بـــا نـــگاه بـــه ایـــن
ظرفیـــت و قابلیـــت دانشپژوهـــان و فنـــاوران جـــوان کشـــور ،جشـــنواره جـــوان خوارزمـــی را بـــا
ماموریـــت شناســـایی و تقدیـــر از برتریـــن طرحهـــا و مجریـــان آن برگـــزار مینمایـــد.
بـــاور بـــه ارزش و جایـــگاه ایـــن جریـــان پر  برکـــت علمـــی در مســـیر توســـعه علمـــی کشـــور،
حضـــور اســـتعدادهاي برتـــر علمـــی و جـــوان کشـــور در فهرســـت برگزیـــدگان جشـــنواره ،ارتقـــای
پویـــا و کارآمـــدی نظـــام ارزیابـــی و داوری دقیـــق طرحهـــا و حمایتهـــای مـــادی و معنـــوی از
برگزی ــدگان ،ن ــکات برجس ــتهای اس ــت ک ــه ب ــرای مدی ــران ،اعض ــای هی ــات علم ــی و کارشناس ــان
ای ــن س ــازمان دو ده ــه افتخ ــار آفری ــن را ب ــه ارمغ ــان آورده اس ــت .ام ــا شناس ــایی و معرف ــی و تقدی ــر
تنهـــا مرحلـــهای از آغـــاز راه اســـت کـــه میبایســـت بـــا گســـترش حمایتهـــای دیگـــر نهادهـــای
مســـئول ،ســـازمانها و صنایـــع مرتبـــط بـــه ســـرانجام مطلـــوب برســـد .الزم اســـت طرحهـــای
برگزیـــده بـــا توجـــه بـــه ماهیـــت و قابلیت هـــای فنـــی و علمـــی ،بـــرای تجاری ســـازی مـــورد
حمایت هـــای مـــادی و معنـــوی بیشـــتری قـــرار گیرنـــد.
خداوند متعال جوانان ارزش آفرین این کشــور را موفق و ســربلند بدارد.
علي رضا اللهياري
دبير بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
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رتبه اول پژوهشهاي بنيادي
گروه علوم پايه

● پژوهشگر  :امير کفشدار گوهرشادي
● عنوان طرح :تحليل استاتيک برنامهها با استفاده از هندسهي جبري و نظريهي احتمال
● Project title: Static program analysis using algebraic geometry and
probability theory
● استاد راهنماKrishnendu Chatterjee :
● اساتيد مشاور :فاطمه محمدی،Hongfei Fu،Andreas Pavlogiannis ،
Rasmus Ibsen-Jensen، Cesar Sanchez
ي همكار :انستیتو دانش و فناوری اتریش ( ،)IST Austriaمرکز مطالعات پیشرفتهی نرمافزار
● موسسهها 
مادرید ( ،)IMDEAبخش تحقیقات شرکت آیبیام ( ،)IBM Researchآکادمی علوم اتریش ()OeAW
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در ایـن طـرح بـا اسـتفاده از قضایـا و تکنیکهایـی از هندسـه جبـری حقیقـی ،نظریـ ه احتمـال و نظریـه
پیچیدگـی پارامتـری ،موفـق بـه ارائـ ه روشهـای نوینـی بـرای حـل چندیـن مسـئله مهـم در شـاخههای
درستیسـنجی نرمافـزار و هـوش مصنوعـی شـدیم و الگوریتمهـای کارآمدتـری بـرای تحلیـل اسـتاتیک
برنامههـای همرونـد ،برنامههـای تصادفـی غیرقطعـی ،برنامههـای بازگشـتی غیرقطعـی و فرایندهـای
تصمیمگیـری مارکـف مختصـر ارائه شـده اسـت .چنـد نمونه از دسـتاوردهای این طرح به این شـرح اسـت:
با استفاده از نظریه پیچیدگی پارامتری و مفهوم عرض درختی ،الگوریت م جدید و کارآمدتری برای حلمسأل ه فاصل ه جبری در برنامههای همروند ارائه کردیم .مسأل ه فاصل ه جبری تعمیمی از مفهومهای کوتاهترین
مسیر و همبندی است که بسیاری از سؤاالت اساسی در تحلیل استاتیک را به عنوان حالتهای خاصی از خود
در بر میگیرد .الگوریتم ارائه شده زمان محاسبهی فاصلهی جبری بین هر دو نقطهی ممکن از یک برنامه با
به
دو ریسه را از
کاهش میدهد.
در بخـش دیگـری از ایـن طـرح بـه بررسـی پایانپذیـری برنامههـای تصادفـی غیرقطعی پرداختیـم و بااسـتفاده از مفاهیم مارتینگیل و سـوپرمارتینگیل و قضایای مرتبط با آنها در نظری ه احتمال ،مسـأل ه پایانپذیری
برنامههـای تصادفـی غیرقطعـی را بـه حل یک دسـتگاه نامسـاویهای چندجملهای کاهش داده شـده اسـت.
سـپس بـا اسـتفاده از نتایجـی در هندسـ ه جبـری حقیقـی کـه قضایـای نقـاط مثبـت ()Positivstellensatz
نـام دارنـد ،الگوریتمـی بـرای یافتـن یـک جـواب ایـن دسـتگاهها ارائـه کردیم .ایـن روش بسـیار موفـق بوده
و بـه یـک الگوریتـم چندجملـهای انجامیـد کـه بـا گرفتن کد یـک برنامـه در زمانی بسـیار کوتاه اثباتـی برای
پایانپذیربـودن آن برنامـه مییابـد .الگوریتـم ارائـه شـده با وجـود این که امکان بررسـی برنامههـای تصادفی
را فراهـم مـیآورد ،از الگوریتمهـای قبلـی بـرای برنامههـای غیرتصادفی نیز سـریعتر اسـت.
در بخـش نهایـی این طرح به بررسـی زمان اجرای برنامههای بازگشـتی غیرقطعی پرداختیم و موفق شـدیمبـا اسـتفاده از تکنیکهایـی مشـابه بخـش قبل الگوریتمـی چندجملـهای ارائه کنیم که قادر اسـت بـا گرفتن کد
یـک برنامـ ه بازگشـتی کرانهای غیرچندجملـهای برای زمان اجـرای آن بیابد .بـرای مثال ،الگوریتـم ما میتواند
بـا گرفتـن کـد مرتبسـازی ادغامـی ،به صـورت کامال خـودکار زمـان اجـرای را محاسـبه کند یا بـا گرفتن کد
الگوریتـم ضرب ماتریس استراسـن ،زمان اجـرای
غیرچندجملـهای
را گزارش کند.
نتایـج ایـن طـرح در برتریـن کنفرانسهـا و مجلات زبانهـای برنامهنویسـی ،درستیسـنجی نرمافزار و
هـوش مصنوعـی ،از جمله  POPL, CAV, TOPLASو  ،IJCAIمنتشـر شـدهاند.
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي
گروه علوم پايه

● پژوهشگر  :جواد تقيزاده فيروزجايي
● عنوان طرح :مدل ديناميكي تابش هاوكينگ از سياهچالههاي كيهاني
● Project title: Dynamic model of Hawking radiation from
cosmological black holes
● همكار :جورج الیس
● موسسههاي همكار :دانشگاه کیپ تون -دانشگاه آکسفورد

 چكيده طرح:
از مهم تريــن کشــفيات اخيــر علــم فيزيــک نظــري کــه توســط دانشــمند انگليســي اســتفان هاوکينــگ
انجــام شــد ،تابــش هاوکينــگ از ســياه چالــه نقطــهاي اســت .ايــن کشــف ايشــان درهــاي متفاوتــي
از فيزيــک ســياهچاله هاي را مثــل گــم شــدن اطالعــات در ســياهچاله ها قوانيــن ترموديناميــک و
غيــره را بــاز کــرد .نکتــه جالــب اينجاســت مــدل نقطــه اي ســياهچاله کــه تابــش هاوکينــگ دارد يــک
مــدل نظــري اســت و ســياهچاله کيهانــي يــک مــدل ديناميکــي در بســتر انبســاطي کيهــان اســت و
متاســفانه مکانيســم هاوکينــگ راي آن کار نميکنــد .در ايــن طــرح مدلــي از تابــش هاوکينــگ کــه
بــراي ســياهچاله ديناميکــي کار مي کنــد ارائــه شــده اســت و جنبه هــاي مختلــف ايــن تابــش مثــل اثــر
تابــش زمينــه کيهــان ،آهنــگ خلــق شــار کوانتومــي مــاده ،محاســبه نــرخ خلــق ذره را در ايــن مجموعــه
از تحقيــق بررســي نمودهايــم.
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رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي
گروه علوم پايه

● پژوهشگر  :علي قربان زاده مقدم
● عنوان طرح :ابررسانايي ،ترابرد اسپيني و اثرات توپولوژيکي در مواد دو بعدي
●Project title: Superconductivity, spintronics, and topological
effects in two-dimensional materials

 چكيده طرح:
در ايــن طــرح ،ابررســانايي ،اســپينترونيک ،و ويژگيهــاي توپولوژيکــي در ســامانههاي دوبعــدي
بهصــورت تکاليههــاي اتمــي بررســي شــده اســت .ايــن ســامانهها در طــول بيــش از يــک دهــه کــه
از ساختشــان ســپري شــده ،از يکســو درک مــا از فيزيــک و شــيمي مــواد را دگرگــون کردهانــد و از ســوي
ديگــر هــر روز نويــد کاربــردي نــو در فناوريهــاي وابســته بــه الکترونيــک و علــوم نانــو را دادهانــد .بــا
توجــه بــه عنایــت بســیار کمتــر بــه ابررســانايي ،خــواص مغناطیســی و اســپينترونيکی ،و نیــز ويژگيهــاي
توپولوژيکــي درمــواد دوبعــدی و وجــود پرسـشهای عمیــق نظــری در ایــن حــوزه ،پژوهشهــاي مفصــل
نظــری محاســباتي بــرای درک بهتــر ايــن پديدههــا در ســامانه هاي دوبعــدي و يافتــن ويژگيهــاي
جديــد آنهــا و احيانــا پيشــنهاد کاربردهايــي برايشــان ،انجــام دادهايــم .از میــان یافته هــای مهــم مــوارد
زیــر را میتوانیــم برشــمریم :پيش بينــي ابررســانايي القايــي بــا مولفههــاي غيرمتعــارف شــامل مولفــه
اســپين ســهگانه در تکاليههــاي اتمــي از رده مــواد موســوم بــه ديکلکوژنايدهــاي فلــزات واســطه؛
معرفــي مدلهــاي نظــري نــو بــراي ايجــاد جريانهــاي اســپيني در گرافــن براســاس اثــر ســيبک
وابســته بــه اســپين ،عدســيهاي اســپيني و متمرکزســازي امــواج الکترونــي ،و بــا اســتفاده از تشــديد
فرومغناطيســي و پمــپ اســپيني در اتصــاالت گرافين/فرومغناطيــس؛ و در نهایــت معرفــي مکانســيمي بــراي
پايدارســازي حالتهــاي توپولوژيکــي در ســامانههای دوبعــدي .بعــاوه پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای
همــه یافته هــای نظــری یــاد شــده نیــز ارائــه شــده کــه ایــن کاربردهــا در حوزههــای فیزیــک مــاده
چــگال تجربــی ،علــوم مــواد و نیــز نانوالکترونیــک و فناوریهــای نانــو قــرار میگیرنــد.
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رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي

گروه زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

● پژوهشگر مسعود مظفري
● عنوان طرح :ارائه راهکارهاي مهندسي براي ترميم بافتها و اندامهاي آسيب ديده
●Project title: Providing engineering solutions to regenerate damaged
tissues and organs
ي همكار :پژوهشگاه مواد و انرژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه
● موسسهها 
صنعتی امیرکبیر

 چكيده طرح:

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران

راهکارهــاي مهندســي ارائــه شــده در زمينــه ترميــم بافتهــا و اندامهــاي آســيب ديــده بــه طــور
مشــخص مــا را قــادر بــه طراحــي شــبکههاي پيچيــده و ســهبعدي ســلولي بــراي جايگزينــي بافــت و
حتــي عضــو آســيب ديــدهی بــدن انســان ميســازد .بديــن منظــور ســاخت يــک بافــت بــه شــيوههاي
مهندســي ،نيــاز بــه طراحــي يــک داربســت بــا ســاختار فيزيکــي مناســب بــا امــکان اتصــال دقيــق ســلولها
بــه آن ،مهاجــرت ،تکثيــر و تمايــز ســلولي و در نهايــت رشــد و جايگزينــي بافــت جديــد اســت .وظيفــه عمــده
ایــن داربســتها هدايــت رشــد و مهاجــرت ســلولها از بافتهــاي مجــاور بــه ســمت موضــع معيــوب
يــا تســهيل رشــد ســلولهاي کاشــته شــده بــر روي داربســت پيــش از پيونــد در بــدن ميباشــد .در ايــن
روش ابتــدا يــک مــاده متخلخــل بــه عنــوان داربســت بــه کمــک روش هــاي نويــن مهندســي بــراي رشــد
ســلولها تهيــه شــده و ســپس عوامــل رشــد بــر روي آن قــرار ميگيــرد .پــس از رشــد مناســب ســلولها
در فضــاي تخلخلهــا ،داربســت از محيــط آزمايشــگاه بــه درون بــدن منتقــل ميشــود .پــس از ايجــاد
رگزايــي در داربســت ،بافــت جديــد شــروع بــه رشــد و تکامــل ميکنــد .يکــي از موضوعــات مهــم در ايــن
روش ،دســتکاري ســطح داربســتهاي ســاخته شــده بــه لحــاظ فيزيکــي و شــيميايي بــراي ارتقــا عملکــرد
بيولوژيــک اســت .طــی ســالهای اخیــر ،روشهــاي مختلفــی بــراي ترمیــم بافــت و اندامهــای بــدن بــه
کار گرفتیــم کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد .طراحــی و ســاخت جایگزینهــای بافــت
در خــارج بــدن بــه کمــک مــواد مهندســی شــده بــراي کاشــت و جایگزینــی بعــدی در بــدن کــه بارزتريــن
مثــال در ايــن مــورد پيونــد اســتخوان در شکســتگی هــای بــزرگ و پيونــد پوســت در درمــان ســوختگي
زخمهــاي ديابتــي اســت .ایــن ســازهها بــه کمــک
کاشــت محفظههــاي محتــوي عوامــل بیولوژیــک باعــث
ترغيــب و القــاء رشــد و ترميــم بافــت ميگردنــد .بدیــن
منظــور مــواد جديــدي بــه صــورت ســه بعــدي توليــد شــده
تــا واکنــش بافتــی ســریعتری در محــل آســیب حاصــل
شــود .در حــال حاضــر جايگزينهــاي متفاوتــی از ســوي
پژوهشــگران فعــال در ایــن حــوزه ارائــه شــد ه اســت ولــی
دســتیابی بــه ســاختارهایی بــا عملکــرد مشــابه بافتهــاي
طبيعــي و ســرعت ترمیــم بافتــی باالتــر همچنــان در حــال
توســعه اســت.
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رتبه دوم پژوهشهاي بنیادی
گروه فناوريهاي شيميايي

● پژوهشگر  :مظاهر احمدی
● عنــوان طــرح :ســنتز نانــو ســاختارهاي اصــاح شــده بــراي اندازهگيــري مقاديــر ناچيــز
داروهــا و آاليندههــاي زيســت محيطــي و بيولوژيکــي
● Project title: Synthesis of modified nanostructures for the ermination of trace
amounts of drugs and environmental pollutants and biological
● استاد راهنما :دکتر طیبه مدرکیان
● استاد مشاور :دکتر عباس افخمی
● موسسه همكار :دانشگاه بوعلی سینا

 چكيده طرح:
بـه منظـور حـذف و اندازهگیـری دقیـق ،حسـاس و گزینشـی انـواع یونهـا یـا مولکولهـای هـدف در
بافتهـای مختلـف ماننـد نمونههـای زیسـت محیطـی و بیولوژیکـی از نانـو مـواد مختلـف اسـتفاده شـده
اسـت .نانـو مـواد مـورد اسـتفاده در این طـرح عمدتا سـنتزی بوده و بـه منظور افزایـش گزینشپذیـری نانو
مـواد مـورد اسـتفاده ،سـطح آنهـا بـا عوامـل ویژه بـا روشهـاي مختلف اصالح شـده اسـت .در ایـن طرح،
نانـو مـواد به دلیـل نسـبت سـطح به حجـم باالتـر و اصالح پذیـری آسـانتر بهعنـوان جاذبهای سـطحی
بـرای اسـتخراج کارآمـد و گزینشـی ،بهعنـوان اصالحگر در سـاختار الکترودهـای مختلف بـرای اندازهگیری
حسـاس و بعضـا افزایـش گزینـش پذیری ،به عنوان کاتالیسـت بـرای حذف ،تخریـب ،و اندازهگیـری کارآمد
و مقـرون بـه صرفـه و نانـو سنسـور بـرای اندازهگیـری بـدون نیـاز به جداسـازی و حسـاس انـواع یونها و
یـا مولکولهـای مهـم بـکار گرفتـه شـدهاند .نتایـج نشـان داده اسـت کـه نانو مـواد سـنتزی توانایی بسـیار
باالیـی بـراي حـذف انـواع آلودگیهـا از نمونههـای زیسـت محیطـی داشـته و همچنیـن امـکان اسـتخراج
و اندازهگیـری داروهـای مختلـف در نمونه هـای بیولوژیکـی بـا اسـتفاده از نانـو مـواد سـنتزی بهعنـوان فاز
جامـد یـا سنسـور فراهـم شـده اسـت .همچنیـن نتایج نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده موفقیـت آمیـز از نانو
مـواد بـرای اندازهگیـری دقیـق ،حسـاس ،و گزینشـی انـواع یونها یـا مولکولهـا نیازمند طراحـی دقیق نانو
مـواد مـورد سـنتز بـا توجـه بـه مؤلفه هایـی ماننـد نـوع آنالیـت هـدف و بافت نمونـه حـاوی آنالیـت ،میزان
گزینشپذیـری روش آشکارسـازی مـورد اسـتفاده ،کاربـرد ویـژه نانـو مـواد بهعنـوان جـاذب ،اصالح گـر،
سنسـور و یـا کاتالیسـت و همچنیـن هزینـه تمام شـده روش میباشـد.
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رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي
گروه مكانيك

● پژوهشگر  :امين گلين شريف ديني
● عنوان طرح :تونل صداي جهتدار

● Project title: Sound Tunnel
● همكاران :محمدرضا معتمدینژاد ،رضا منتظري نمين ،نيما جعفري تاشان

 چكيده طرح:
با فناوری اولتراسونیک دستگاهی ساخته شده است كه که صدا را در یک باریکهی جهتدار میفرستد .مثل
لیزر ،ولی برای صوت .یعنی دستگاه به سمت هر کسی که باشد فقط اوست که صدا را به خوبی می شنود؛ و
این برای او یک تجربه ی عجیب و جذاب است.
در اين طرح با دريافت يك سيگنال صوتي و تبديل آن به يك سيگنال فراصوت يا اولتراسونيك و استفاده
از سيستم فرستنده فراصوت ،سيگنال صوتي را گسيل نموده و صدا بدين وسيله قابل استماع خواهد بود .در
يك پيكربندي ،سيستم شامل يك گيرنده و يك پروسسور خواهد بود كه سيگنال صوتي را دريافت كرده ،در
داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده بر سيگنال حامل مدوله شده و به فرستنده
ارسال ميشود .در پيكره بندي دوم ،سيستم شامل يك حافظه داخلي بوده كه سيگنال صوتي را در خود
ذخيره كرده و به هنگام پخش ،در داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده از حافظه
پردازش ميشود و بر سيگنال حامل مدوله شده و براي فرستنده ارسال ميشود .در پيكره بندي سوم ،سيستم
شامل يك حافظه داخلي بوده كه سيگنال صوتي را به شكل پردازش شده در داخل خود ذخيره كرده و به
هنگام پخش ،در داخل پروسسور سيگنال حامل ايجاد شده و سيگنال خوانده شده ازحافظه بر سيگنال حامل
مدوله شده و براي فرستنده ارسال ميشود .دراين پيكرهبندي حجم محاسبات مربوط به پردازنده كاسته شده
و پردازنده سادهتري قابل استفاده خواهد بود .در پيكره بندي چهارم ،سيستم شامل يك حافظه داخلي بوده كه
سيگنال صوتي را به شكل پردازش شده و مدوله شده بر سيگنال حامل در داخل خود ذخيره كرده و به هنگام
پخش ،صرفا از طريق پردازنده براي فرستنده ارسال ميشود .در اين پيكرهبندي حجم محاسبات مربوط به
پردازنده بيش از حالت قبل كاسته شده و پردازنده سادهتري قابل استفاده خواهد بود.
طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
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رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي
گروه هنر

● پژوهشگر  :فائقه عبدالهیان
● عنوان طرح :ساختار روايي فيلمنامه داستاني
● Project title: Narrative elements of anecdote screenplay
● استاد راهنما :محمدعلی خزانه دارلو
● اساتيد مشاور :احمد رضی ،علیرضا نیکویی

 چكيده طرح:
شناســاندن فیلمنامــه داســتانی ،بیــان ویژگیهــا و معرفــی دســتور بنیادیــن شــکل دهنــدۀ آن کــه
مجهــول اســت از اصــول بایســتۀ ادبیــات داســتانی معاصــر اســت تــا ضمــن جداســازی فیلمنامــه داســتانی
از رمــان آن را از رویکــرد غالــب ادبیــات نمایشــی مجــزا ســازد و بــا ایــن جداســازیها جایــگاه فیلمنامــۀ
داســتانی کنــار گونههــای ادبــی روشــن شــود.
یافتههــای طــرح نشــان میدهــد فیلمنامــه داســتانی فیلمنامـه بــه زبــان ســاده اســت .کلمــۀ داســتانی
عــاوه بــر آنکــه آن را در برابــر فیلمنامههــای نمابه نمــا کــه بــر چگونگــی حرکــت دوربیــن مبتنــی اســت
قــرار میدهــد ،بــه عناصــر روایــی در آن اشــاره دارد .ایــن گونــۀ ادبــی دارای تفــاوت دهگانــه بــا رمــان
اســت و بــا فیلمنامههــای مســتند و پویانمایــی نیــز تفاوتهایــی دارد.
بــا دســتیابی بــه تفــاوت فیلمنامــه داســتانی بــا رمــان و خوانــدن فیلمنامههــای داســتانی متعــدد نظریـه
ســاختار روایــی فیلمنامــه داســتانی شــکل میگیــرد کــه دارای چهــار بخــش اســت .در واقــع عناصــر
روایــی فیلمنامــۀ داســتانی دارای چهــار نظــام اســت -1 :نظــام کنــش کــه شــامل ســه بخــش کنــش
شــخصیت ،کنــش طــرح  -مــکان و زمــان  -و کنــش جابــه جایــی -پیونــد دو مــکان اســت و در بســتر
زیــر مجموعههایــی چــون مــکان ،زمــان ،فضــا (داخلــی ،خارجــی) و گفتگــو شــکل میگیــرد -2 .نظــام
رفتارهــای غیرکالمــی شــخصیتها کــه فاصلهپژوهــی مکانــی ،فاصلهپژوهــی مکانــی -شــنیداری،
پیرازبانــی و اطــوار پژوهــی را در بــر میگیــرد -3 .آوا و  -4موســیقی :صــدای اشــخاص ،صــدای
موقعیت(مــکان) ،صداهــای نمادیــن (تشــبیه ،اســتعاره ،همــراه و وابســته)( /تصنیــف ،ترانــه ،موســیقی
بــیکالم) زیرمجموعههــای بخــش موســیقی هســتند.
طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه سوم پژوهشهاي كاربردي
گروه مكانيك

● پژوهشگر  :سید فواد موسوی
● عنوان طرح :طراحي و ساخت حسگر اولتراسونیک با کاربرد در کنتوراولتراسونیک گاز
● همكار :سید حسن هاشم آبادی
● Project title: Design and fabrication of ultrasonic transducer for
gas ultrasonic meter
● اساتید مشاور :جلیل جمالی ،حسین عزیزی مقدم
ي همكار :دانشگا ه علم و صنعت ایران ،پژوهشکده اندازهگیری جریان سیاالت ،مرکز
● موسسهها 
تخصصی  CFDایران ،شرکت مهندسی فرآیند گستر آرتیمان ،شرکت انتقال گاز ایران

 چكيده طرح:
امـروزه یکـی از بزرگ تریـن چالشهـا در صنایع مختلـف اندازهگیری دقیـق پارامترهای مختلـف جریانی
از جملـه جریـان عبـوری داخل لولهها اسـت کـه از نظر اقتصـادی و حقوقی پارامتری بسـیار تعییـن کننده و
موثـر در قراردادهـا میباشـد .یکـی از راه حلهـای فائق آمدن بـر این مسـئله ،اندازهگیری جریان با اسـتفاده
از فلومترهـای دقیـق از جملـه فلومترهای اولتراسـونیک میباشـد .این نـوع فلومترها عالوه بر مزایای بسـیار
خـود ،از جملـه عـدم ایجـاد افـت فشـار ،عدم وجـود قطعـات متحـرک در آن و هزینـه نگهداری پاییـن ،راه
حـل مناسـبی بـراي افزایـش دقـت اندازهگیری بـه کمتر از 0/5درصد میباشـند ،کـه در صنعت دقت بسـیار
مطلوبی محسـوب میشـود.
کنتورهـای اولتراسـونیک از سـه بخـش اصلـی  ، SPUاسـپول و ترانس دیوسـر اولتراسـونیک تشـکیل
میشـوند .بخـش  SPUیـا واحـد پـردازش سـیگنال وظیفـه ارسـال ،دریافـت و پـردازش سـیگنالها و
همینطـور محاسـبات مربـوط را بـر عهـده دارد .همچنین اسـپول بدنه اصلی کنتور میباشـد .امـا مهمترین
بخـش و بـه تعبیـر دیگـر ،قلب یک کنتـور اولتراسـونیک واحد ترانس دیوسـر اولتراسـونیک آن میباشـد .در
ایـن طـرح بـرای اولیـن بار در کشـور ترانس دیوسـر اولتراسـونیک به منظـور کاربـرد در کنتور اولتراسـونیک
گاز ،بـا رعایـت کلیـه الزامـات کار در محیـط گازی و انفجـاری ،طراحی و سـاخته شـده اسـت .بـه عالوه ،به
منظـور طراحـی و شبیهسـازی عملکرد ترانس دیوسـرها ،نرمافزاری توسـعه داده شـد که البتـه از آن میتوان
بـرای کاربردهـای دیگـر نیز اسـتفاده نمود.

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه اول طرحهاي توسعهاي
گروه برق و کامپیوتر

● پژوهشگران  :احمد مرتضايي ،احسان جوهری سلماسی
● عنـوان طـرح :گیرنـده دو کانالـه فـوق سـریع با ابعـاد کوچـک در باند فرکانسـی
 18-2گیـگا هرتز
) ● Project title: Ultra-fast dual channel miniature receiver (18-2GHz
● موسسه همكار :شرکت افق توسعه صابرین

 چكيده طرح:
ايــن گيرنــد ه بــا هــدف بهبــود پارامترهــاي سيســتمي نســبت بــه گيرندههــاي متــداول و در عيــن حــال بــا
ســرعت جســتجوي بســيار باالتــر و کاهــش قابــل مالحظــه وزن ،ابعــاد و تــوان مصرفــي طراحــي و ســاخته
شده است.
طراحــي هماهنــگ تمامــي اجــزا از طراحــي کلــي تــا طراحــي جزئــي و مکانيــک ،و اســتفاده از
فناوريهــاي نويــن در پياده ســازي و يکپارچهســازي ايــن اجــزا امــکان دســتيابي بــه گيرنــدهاي بــا
پارامترهاي بهتر و در ابعادي بسيار کوچکتر را فراهم نموده است.
در اين گيرنده کل پهناي باند  2-18گيگاهرتز به  40زيرباند با پهناي باند  500مگاهرتز تقسيم ميشوند
و گيرنده مي تواند در زمان بسيار کوتاهي هر يک از اين کانالها را انتخاب نمايد .بر خالف گيرندههاي با
سرعت پايين ،فرکانسهاي  LOمورد نياز در مسير گيرندگي به روش  Fast Stepping LOتوليد مي شوند
و اين امکان را بوجود مي آورد که با انتخاب هر يک از زيرباند هاي فرکانسي ،فرکانسهاي مورد نياز در مسير
گيرندگي با سرعت بسيار باال توليد شود.

طرح های برگزیده -بخش دانش پژوهان و فناوران
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رتبه دوم طرحهاي توسعهاي

گروه مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

● پژوهشگر  :برديا دارايي
● عنوان طرح :سامانه مدیریت تراکنشهای مالی آریانا
)● Project title: Financial transactions management system (Aryana
● همكار :پژمان قادري
● موسسه همكار :اطالعات فن آوری کویر کومش (اينتك)

 چكيده طرح:
سوییچ پرداخت آریانا با توجه به آخرین استانداردهای روز دنیا بومیسازی شده و در شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان از سال  93تاکنون عملیاتی شده است .ویژگیهای این محصول شامل عدم وابستگی به محصوالت
مشابه ،مقرون بهصرفه بودن آن در مقایسه با نمونههای خارجی ،جلوگیری از خروج ارز ،از ویژگیهای فنی
این محصول میتوان به درصد خطای بسیار کم (بهترین سوییچ پرداخت از لحاظ شاپرک در انتهای سال ،)96
پایداری باال ،پوشش تمامی خدمات پرداختی موجود در کشور ،قابلیت توسعه بهینه در حداقل زمان ممکن اشاره
کرد .اجزای تشکیلدهنده سوییچ پرداخت عبارتند از :زير سيستم  :Acquirerاین ماژول مسئولیت انجام عملیات
و آمادهسازی پیامها را برعهده دارد .زير سيستم  :Back Officeاز این برنامه برای انجام تنظیمات بروی سوییچ
استفاده میشود تا به کمک آن بتواند فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه دهد .مدیریت ذخیرهسازی و ارسال تراکنش،
مدیریت مانیتورینگ تراکنش ،مدیریت زمانبندی ،مدیریت تصفیه و تسویه تراکنشها ،مدیریت کارمزد و تسویه،
مدیریت پرداخت قبوض.
مدیریت موجودیت سوم ( : )Third Party Managementسازمانهای بزرگ نیازمند نوعی پرداخت از
سوی مراجعین خود هستند که این پرداخت ها با تمامی مشخصات دلخواه مرسوم نبوده و میبایست این گونه
پرداختها بهصورت موردی خصوصیسازی شود ،مانند ثبت خرید شناسه دارو یا ثبت شماره تلفن هنگام پرداخت.
سوییچ پرداخت آریانا با توجه به شناخت از موارد درخواستی و رفتارسنجی این سازمانها خدماتي را ارائه میدهد
تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه بتوان اینگونه تراکنشها را پشتیبانی نمود .درگاه موبایلی :درگاه موبایلی
یا ماژول  USSDبا قابلیتهای چشمگیری نظیر ارائه پنل چیدمان منوهای درخواستی به مشتری ،تعیین مبالغ
هر منو ،انجام تراکنشهای معتبر شاپرکی و یا خاص منظوره برای مشتریان آماده بهرهبرداری میباشد .ماژول
شارژ  :این ماژول مسئولیت تهیه و ارائه انواع شارژهای ارائه شده توسط اوپراتورها را نظیر شارژ مستقیم ،ارائه رمز
و سریال شارژ ،نوع شارژ درخواستی نظیر شگفتانگیز یا معمولی و پرداخت قبوض اوپراتورها را فراهم میسازد.

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

گروه برق و كامپيوتر

● پژوهشگر  :رضوان نصيري
● عنوان طرح :اسکلت خارجي غيرفعال براي کاهش مصرف انرژي و تاخير خستگي در عضالت
مفصل ران در هنگام دويدن
● Project title: An unpowered exoskeleton for energy efficiency and fatigue
delay in hip joint during running
● همكاران :مجيد نيلي احمدآبادي ،ارژنگ احمدي ،آرمين زارع
● موسسه همكار :دانشگاه تهران

 چكيده طرح:
ايــن نــوآوري يــک اســکلت خارجــي غيرفعــال اســت کــه بــراي کاهــش مصــرف انــرژي و بــه تاخيــر
انداختــن خســتگي در هنــگام دويــدن طراحــي شــده اســت .بــه عبــارت ديگــر بــا اســتفاده از ايــن اختــراع
افــراد ميتواننــد يــک مســير طوالنــي را بــا خســتگي کمتــري بدونــد و يــا بــا صــرف انــرژي مشــخصي
بــا ســرعت بيشــتري گام بردارنــد .اســکلت طراحــي شــده فعلــي در مقايســه بــا ســاختارهاي طراحــي
شــده بــا رويکــرد مشــابه قابليتهــاي بســيار باالتــري دارد .ايــن سيســتم دقيقــا بــر مبنــاي اطالعــات
جمـعآوري شــده از بــدن انســان طراحــي شــده اســت .در هنــگام دويــدن مصــرف انــرژي فــرد را کاهــش
خواهــد داد کــه ايــن امــر بــه کاهــش خســتگي عضــات به خصــوص در ســرعتهاي بــاال خواهــد
انجاميــد .بــراي گســتره وســيعي از ســرعتها در هنــگام دويــدن کاربــرد دارد .ايــن در حالــي اســت کــه
ســاير اســکلتهاي خارجــي غيرفعــال تنهــا بــراي دويــدن و يــا راه رفتــن و در ســرعتي خــاص کاربــرد
دارنــد .ايــن ســاختار کامــا غيرفعــال اســت ،بــه ايــن معنــا کــه از هيــچ موتــور ،باتــري و يــا سيســتم
الکترونيکــي اســتفاده نميکنــد و تنهــا بــه کمــک طراحــي بســيار ســاده و هوشــمندانه يــک فنــر ورقـهاي
در ســاختار خــود قــادر اســت در هنــگام دويــدن بخشــي از انــرژي يکــي از پاهــا را ذخيــره کــرده و بــه
پــاي ديگــر منتقــل نمايــد .ايــن وســيله بــه روش اســتاندارد مــورد تاييــد مجامــع علمــي بــرروي ده نفــر
کاربــر ســالم آزمايــش شــده و کاهــش مصــرف هشــت درصــدي را در هنــگام دويــدن بدســت آورده اســت.
ایــن اســکلت خارجــی بــا اســتفاده از یــک فنــر ورقـهای دو مفصــل ران را بــه یگدیگــر متصــل میکنــد.
ایــن فنــر ورقـهای بــا تبــادل انــرژی بیــن دوپــا از هــدر رفــت انــرژی جلوگیــری کــرده و انــرژی در حــال
اتــاف در یــک پــا را بــه پــای دیگــر تزریــق میکنــد.
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رتبه سوم نوآوري

گروه مكانيك

● پژوهشگر  :حميد تقويفر
● عنوان طرح :اندازهگیری  آزمايشگاهي و ارتعاشات چرخ برون جادهاي( آفرود) با استفاده از
سیستمهای ابتکاری دادهبرداری
● Project title:     Laboratory off-road vehicle dynamics and vibration
measurement using data acquisition system
● همكاران :هادي تقوي فر ،عارف مرداني كراني
● موسسههاي همكار :دانشگاه ارومیه ،دانشگاه مالیر

 چكيده طرح:
به دلیل سامانه تست و اندازهگیری پارامترهای کششی چرخ ،نیروهای وارده به آن (سینتیک) و جابجایی سنجی
و شتاب سنجی مجموعه (سینماتیک) ،این مجموعه به همراه سیستمهای نوین داده برداری دارای توانایی سنجش
و ثبت پاسخ سیستم به شرایط مختلف عملکردی خودرو در شرایط برون جاده ای می باشد .اين طرح با داشتن یک
حامل چرخ مجهز به لودسلهای افقی و عمودی ،سیستم ثبت ارتعاشات ،سیستم تصویر برداری آنالین از تماس
چرخ-بستر ،سامانههای کنترلی سرعت و بار روی چرخ ،سیستم سنجش تنش تماسی در بستر دارای ویژگی برای
انواع سنجش و ارزیابیهای مرتبط میباشد .در این طرح ،یک سامانه دارای زیر مجموعههای سینکرونیزه برای
تحصیل داده مربوط به سینتیک و سینماتیک چرخ برون جادهاي در شرایط کنترل شده با پارامترهایی همچون سامانه
اعمال بار ،سیستم اعمال اجباری لغزش ،سرعت حرکت و شتابدهی توسط اینورتر ،سیستم (پک) ارتعاش سنجی،
سیستم تعلیق و کنترلی ،سیستم شیب سنجی حرکت چرخ ،تصویر برداری برای دستیابی دینامیک ترانزینت چرخ-
بستر میباشد که دارای نمونه مشابه نمیباشد .سیستم شیب سنجی برای حصول دادههای نشست چرخ در بستر
( )Sinkageنیز شرایط مشابهی دارد که از ابتکارات طرح حاضر میباشد .همچنین سویل بین طرح دارای مزایای
طول و عرض مناسب برای حذف اثرات مرزی ،قابلیت نصب انواع ناهمواریها و سرعتگیر در داخل شاسی آن،
قابلیت نصب سامانههای تصویر برداری و انواع دستگاههای فراوری خاک میباشد .تستر دارای نوآوری لغرش اجباری
با سطوح اختیاری ،اعمال بار عمودی و سامانه سنجش تنش و ارتباط سنجی تنشبار اعمالی به صورت بالدرنگ و
در نتیجه محاسبه مقاومت غلتشی ایجاد شده ،بازوهای مجهز به بارسنج برای سنجش نیروهای کششی و همچنین
شوک ایجاد شده به هنگام برخورد با مانع از دیگر نوآوریهای طرح است .در همين راستا ،یک پروفیل به نحوی
طراحی شد که توانایی نصب چندین عدد بار سنج را درون خود دارا باشد .هرکدام از آنها به یک میله با سطح مقطع
مسطح دایروی متصل بوده و توسط یک سیستم دادهبرداری تعبیه شده اندازهگیری تنش در نقاط مختلفی انجام شود.
امکان رد یابی چگونگی انتشار تنش در پروفیل خاک از مزایای اين طرح میباشد.
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يكـي از مهم تريـن انگيزههـاي شـركت در مسـابقات و رقابتهـا در هر شـكلي اعـم از علمـي ،فرهنگي،
ورزشـي و يـا اجتماعـي كسـب امتيـاز ،پـاداش و بهرهمنـدي از امكانـات بيشـتر و باالتـر اسـت و همـواره
پاداشهـاي بـزرگ تـر سـطح رقابـت و تعداد مشـتاقان بـه حضور در مسـابقه ،انگيـزه تالش و ارايـه بهتر را
قويتـر مينمايـد .ايـن پاداشهـا ميتوانـد شـامل كسـب اعتبـار و افتخـار ،تاميـن نيازهـاي مالـي ،دريافت
حمايـت شـغلي ،تحصيلـي ،تجاري و  ....باشـد.
مايـه خوشـوقتي اسـت كـه جشـنواره جـوان خوارزمـي به عنـوان حركتـي جريانسـاز در اشـاعه فرهنگ
پژوهـش و نـوآوري ،توسـعه كارآفرينـي دانش بنيـان در بين دانشـجويان ،فناوران و دانش آمـوزان حضوري
موثـر و كارآمـد داشـته اسـت و دبيرخانه جشـنواره در تحقـق هدف شناسـايي و معرفي طرحهاي برتر بسـيار
موفق بوده اسـت.
ليكـن بـراي اينكه اين اسـتعدادهاي برتر رشـد يابنـد و در محيطي متناسـب با قابليتهـاي فني و علمي
خـود بالنـده شـوند ميبايسـت فعاليتهـا ،قوانيـن و راهكارهـاي منسـجم و زنجيـرهواري در ديگـر نهادهـا
و سـازمانهاي مرتبـط شـكل گيرنـد تـا چتـر حمايـت مـادي و معنـوي كاملـي بوجـود آيـد .در اين راسـتا
دبيرخانـه جشـنواره ،اسـامي و مشـخصات برگزيـدگان را بـه بنيـاد ملـي نخبگان ،سـازمان سـنجش ،برخي
صندوقهـاي حمايتـي ،مراكـز رشـد و پاركهـاي فنـاوري ،برخـي سـازمانهاي علمـي و صنعتـي حامـي
جشـنواره و  .....معرفـي مينمايـد تـا مطابق بـا مقررات خـود امكان بهرهمنـدي از تسـهيالت و حمايتهاي
مـادي و معنـوي را بـراي برگزيـدگان فراهـم نمايند.
آنچه كه دبيرخانه براي تشويق و حمايت از برگزيده امكان انجام آن را دارد عبارت است از:
● اهداي لوح تقدير ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي از سوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
● صـدور گواهينامـه كسـب رتبـه در جشـنواره جـوان خوارزمي بـراي مجري و همـكاران طرح بـا تعيين
درصد مشـاركت.
● معرفـي برگزيـدگان بـه سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـراي اسـتفاده واجديـن شـرايط از امكانات
آييننامـه تسـهيالت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه دورههـاي تحصيلـي باالتر.
● معرفـي برگزيـدگان بـه بنيـاد ملـي نخبـگان بـراي اسـتفاده از تسـهيالتي كـه بـر اسـاس آيين نامـه
پشـتيباني و حمايـت نخبـگان و اسـتعدادهاي برتر بـه برگزيدگان جشـنوارههاي معتبر كشـور ارايه مينمايد.
● معرفـي برگزيـدگان هـر دوره بـه حاميـان جشـنواره بـراي بهرهمنـدي از پاداشهايي كه نسـبت به آن
متعهد شـدهاند.
● معرفـي برگزيـدگان بـه برخـي برنامههـاي علمـي ،خبـري يـا گزارشـي صـدا و سـيما بـراي معرفـي
گسـتردهتر طـرح بـه مخاطبيـن.
● افزايش راهكارهاي تعامل و همكاري با صندوقهاي حمايتي و بنگاههاي اقتصادي.
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ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران همــه ســاله در مســير تحقــق ماموريتهــا و تقويــت
فرهنــگ پژوهــش و نــوآوري ،جشــنواره جــوان خوارزمــي را بــا هــدف شناســايي ،معرفــي و تقديــر از
نــوآوران و فنــاوران جــوان كشــور در زمينههــاي مختلــف علــم و فنــاوري برگــزار مينمايــد.
خــداي را ســپاس كــه توفيــق يافتيــم بــراي بيســتمين ســال پياپــي ،ايــن رقابــت علمــي اثر بخــش را
بــا به كارگيــري تجربيــات ســالهاي گذشــته ،دقيــق و كارآمــد ،برنامهريــزي و اجــرا نماييــم .
فراخــوان ايــن دوره از جشــنواره در فروديــن مــاه ،از طريــق وبــگاه جشــنواره و ســاير رســانهها آغــاز
گرديــد و ثبت نــام متقاضيــان در پايــان مردادمــاه خاتمــه يافــت .طرحهــاي ارايــه شــده بــر حســب
موضــوع ،از طريــق ســامانه الكترونيكــي بــراي ارزيابــي بــه شــانزده گــروه تخصصــي ارســال گرديــد.
كارشناســان عضــو گروههــاي تخصصــي طرحهــا را بــر اســاس ماهيــت و شــاخصهاي تعريــف شــده
ارزيابــي نمــوده و طرحهــاي برتــر بــه هيــأت داوران جشــنواره جــوان پيشــنهاد گرديــد.
پــس از فراخــوان ،در بخــش دانشپژوهــان و فنــاوران ششــصد و هفتــاد و پنــج طــرح در ســامانه
جشــنواره ثبــت گرديــد كــه بــا نظــارت و بررســي اوليــه دبيرخانــه و حــذف مــوارد غيــر مرتبــط يــا ناقــص،
ســيصد و هفتــاد و پنــج طــرح بــراي ارزيابــي بــه گروههــاي تخصصــي ارســال شــد .نتيجــه ايــن
فعاليــت چنــد ماهــه در شــانزده گــروه تخصصــي ،پيشــنهاد نــوزده طــرح از ســوي گروههــاي تخصصــي
بــه هيــات داوران جشــنواره بــود.
هيــات داوران كــه باالتريــن ركــن علمــي و تخصصــي جشــنواره اســت پــس از جلســههاي متعــدد
و دفــاع گروههــاي تخصصــي از طرحهــاي پيشــنهادي ،تعــداد دوازده طــرح را به عنــوان برگزيــده
بخــش دانشپژوهــان و فنــاوران بيســتمين جشــنواره جــوان خوارزمــي انتخــاب نمودنــد.
در خاتمــه اميدواريــم كــه شناســايي و معرفــي جوانــان پژوهشــگر و نــوآور كشــورمان در عرصــه
ملــي ،گام مؤثــري در ترويــج علــم ،فنــاوري و كارآفرينــي دانش بنيــان باشــد .دبيرخانــه دائمــي جشــنواره
جــوان خوارزمــي از تمامــي پژوهشــگران و جوانــان صاحــب انديشــه كــه بــا ارايــه طرحهــاي خــود،
ايــن جشــنواره را در نيــل بــه اهــداف متعالــي خــود ،همراهــي نمــوده و همچنيــن از هيــأت داوران،
گروههــاي تخصصــي ،كميتــه اجرايــي ،مديريتهــاي مختلــف ســازمان و تمامــي همكارانــي كــه از
ابتــدا در فرآينــد بررســي طرحهــا مشــاركت فعاالنــه داشــته و در برگــزاري مراســم تجليــل و تقديــر از
برگزيــدگان همــكاري نمودنــد ،تشــكر و قدردانــي نمــوده و توفيــق روزافــزون ايــن بزرگــواران را از درگاه
خداونــد منــان مســئلت مينمايــد.
دبيرخانه دائمي بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

نمودارها و جدول
● نمودار مقايسهاي طرحهای بیست دوره جشنواره جوان خوارزمي
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اعضاي ستاد اجرايي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

● علي الياســي -معاون توسعه فناوري
● ســيد محمد زهرائي -معاون پشــتيباني و منابع انساني
● فــواد فرحاني بغالني -مديركل همكاريهاي بين الملل و جشــنوارهها
● ســيد حيدر محمودي نجفي -مديركل دفتر رياســت و روابط عمومي
● زويا رحيمي -كارشــناس مسئول اداره جشنواره ها
● آذر اورنگيــان -رئيس اداره حمايت از نوآوران
● ســيد محمد تقي زاده -مديركل اداره امور مالي
● مختار كاظمزاده  -مدير كل دفتر حراســت
● محســن ملك نيا -مدير كل اداره امور اداري و پشــتيباني
● فاطمه آورزماني -كارشــناس مسئول اداره جشنوارهها
● مينا بيدار -كارشــناس مسئول اداره جشنوارهها
● عليرضا مرادي -كارشــناس اداره جشنوارهها
● هادي صدرائي -كارشــناس اداره جشنوارهها
● محمــد ربيــع مهرعليئي  -متصدی امور دفتری
● مژده حســيني -مســئول دفتر اداره كل امور جشنوارهها
● نعيمه ســيفوند ليقواني -كارشــناس اداره جشنوارهها
● ژيال معماري -كارشــناس اداره جشنوارهها
● عليرضا اللهياري -دبير بيســتمين جشــنواره جوان خوارزمي
باتشــکر از آقــاي عليرضــا واحــدي ،خانــم فریــده محمدخانــی غیاثونــد و ســایر همــکاران در ســازمان
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران،
اداره روابــط عمومــي،اداره امــور اداري و پشــتيباني ،دفتــر فنــاوري اطالعــات و شــبكههاي علمــي
كشــور ،اداره كل امــور مالــي و دفتــر حراســت ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران
گزارش دبیرخانه ،نمودارها و جداول آماری -بخش دانش پژوهان و فناوران
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بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

گروههاي تخصصي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

برق و كامپيوتر /مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات
رييس گروه:
● دكتر منوچهر اقبال
اعضاي گروه:
● مهندس داوود اختیارزاده
● مهندس احمد آقاجاني
● دكتر شروين اميري
● مهندس نويد باصري
● مهندس نسرين بورقاني فراهاني
● مهندس زهرا توسل پناهي
● مهندس علي عباس خسروي

● مهندس فرهنگ خيري
● دکتر کریم رحماني
● دكتر سيد وهاب شجاعالديني
● مهندس قاسم صدري
● مهندس زهرا عبدلي خوباني
● دكتر غالمرضا فراهاني
● دکتر محمد فيروزمند

● دكتر سعيد گرگين
● دكتر غالمرضا محمدخاني
● مهندس ليال مرادي
● دکتر وحيدرضا نفيسي
● مهندس زيبا نيك آئين
● مهندس عليرضا واحدي

مكانيك  /مكاترونيك
رييس گروه:
● دكتر عباس اكبرنيا
اعضاي گروه:
● دکتر محمدعلي اردکاني
● دكتر حسنعلي ازگلي
● دکتر عباس اکبرنيا
● مهندسمحمدحميداماميخوانساري
● مهندس آذر انوري

●
●
●
●
●

مهندس حميد بختياري
مهندس سهيال خوشنويسان
مهندس كيوان سيدي نياكي
دكتر فواد فرحاني بغالني
مهندس حسين فضلي

● دكتر داود كريمي علويجه
● دکتر محمدمهدي ملکيان
● مهندس مهران هاشملو

فناوريهاي شيميايي
رييس گروه:
● دكتر ناهيد خندان
اعضاي گروه:

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران

● دكتر نسرين اروجزاده
● دكتر محمد حسن ايكاني
● دكتر ذاكر بحريني
● دكتر عليرضا بصيري
● دكتر هما ترابي زاده
● دكتر حسين رحماني
● دكتر سميه رحيمي طبالونداني
● دكتر مريم رنجبر
● دكتر راضيه حبيب پور

● دكتر سيدصاحب سادات حسيني
● دكتر عليرضا سدرپوشان
● دكتر سهيال شكراهلل زاده
● دكتر اسالم كاشي
● دكتر فرشته گلمحمد
● دكتر انور شلماشي
● دكتر داود صادقي فاتح
● دكتر عليرضا صالحيراد
● دكتر فتح اله فرهادي

● دكتر شهره صفارزاده متين
● دكتر محمد عابدي
● دكتر مهدي لطيفي
● دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
● دكتر سيد احمد مظفري
● دكتر فرج اله مهنازاده
● دكتر زرين نصري
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گروههاي تخصصي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

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

●
●
●

دکتر محمد اسماعيليان
دكتر شاهرخ آهنگراني
مهندس سعيد بهنام
دكتر ولي اله دشتي زاد

●
●
●
●

دكتر مرجان رجبي
دكتر سيد محمد زهرائي
دكتر فرزاد شهري
دكتر كوروش شيرواني جوزداني

● دكتر رضا غالمي پور
● مهندس علي اكبر متحدي
● مهندس فاطمه سادات ميرصفي

كشاورزي و منابع طبيعي
رييس گروه:
● دكتر محمد زندي
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●
●

مهندس اميرحسين احدي
دكتر ميترا بازرگاني
دكتر مريم باقري ورزنه
مهندس رضا پناهي
دكتر بهرام تفقدي نيا
دكتر علي زنوزي

●
●
●
●
●
●

دكتر محمدرضا سنجابي
دكتر سيدمحمد شتاب بوشهري
دكتر شهريار صرامي
مهندس سيدعلي قائم مقامي
دكتر مريم عطاپور
دكتر روزبه عباس زاده

●
●
●
●
●
●

مهندس يداله لبافي
دكتر مجيد معصوميان
دكتر مهناز مقدم
دكتر سارا ميرزايي
مهندس احمد نوروزيان
دكتر فتانه ياري

زيست فناوري و علوم پايه پزشكي /محيط زيست
رييس گروه:
● دكتر عباس فرازمند
اعضاي گروه:

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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● مهندس زهرا اصفهاني بلند باالئي ● مهندس فرزانه سالمي
● دكتر گيتا سعادتنيا
● دكتر حميده افقي
● دكتر محمد سهرابي
● دكتر زهرا اميني بيات
● مهندس علي شيخينژاد
● دكتر محمدرضا بختياري
● دكتر مليحه صفوي
● دكتر ناهيد بختياري
● مهندس زهره عميدي
● مهندس ساناز جعفري
● دكتر فرزانه عزيز محسني
● دكتر خسرو حسينيپژوه
● دكتر معصومه قبادنژاد
● دكتر خسرو رستمي
● مهندس نازنين كاظمينژاد
● دكتر داود زارع

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

● دكتر مهران كيانيراد
● دكتر سعيد ميردامادي
● دكتر مهناز هاديزاده
● دكتر جعفر همت
● دكتر محسن واعظ

گروههاي تخصصي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

عمران

رييس گروه:
● دكتر بنفشه زهرائي
اعضاي گروه:
● دكتر زهرا اكبري
● دكتر اميرمحمد رمضانيان پور
● دكتر سيد مهدي زهرائي

● دكتر عباس قلندرزاده
● دكتر علي كاوند
● دكتر محمدخان محمدي

● دكتر ايرج محمودزاده

هنر  /معماري و شهرسازي
رييس گروه:
● دكتر سعيد حقير
اعضاي گروه:
●
●
●
●
●

دکتر حسن بلخاري قهي
دكتر كتايون تقي زاده آذري
دكتر محمد حسن خادم زاده
دكتر سعيد خاقاني
مهندس يلدا شوهاني زاد

●
●
●
●
●

مهندس فريدون علياري
دكتر محمد فدوي
دكتر فرشاد فرشته حكمت
دكتر اصغر كفشچيان مقدم
دكتر بهروز محمدكاري

● دكتر بهروز محمودي بختياري
● دكتر حامد مظاهريان

علوم پايه
رييس گروه:
● دكتر عطااله كوهيان
اعضاي گروه:
● دكتر اكبر اسماعيلي
● دکتر باقر باباعلی
● دكتر بهناز بخشنده
● دكتر سارا درباري كوزهكنان

● دكتر مجيد سليمانيدامنه
● دكتر ياسر عبدي
● دکتر امیر قادرمرزی
● دكتر علي كنعانيان

● دكتر فاطمه محمدي پناه
● دكتر مسعود مهجور شفيعي
● دكتر مهديار نورباال

رييس گروه:
● دكتر حجتاله حاجي حسيني
اعضاي گروه:
● دكتر نگار ارمغان
● مهندس محمدتقي انصاري

● مهندس فرهاد عباسي
● مهندس بهمن فكور

● دكتر نگين فالح حقيقي
● دكتر طاهره ميردامادي
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
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مهندسي صنايع و مديريت فناوري
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نهادهاي حمايت كننده

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي
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بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

حامیان بین المللی

بیستمین جشنواره جوان خوارزمي
سازمان جهانی مالکیت فکری
)World Intellectual Property Organization (WIPO
حامي بين المللي جشنواره جوان خوارزمي

سـازمان جهانـي مالكيـت فكـري  WIPOاز طـرح برگزيـده در جشـنواره جـوان خوارزمي كه از سـوي
دبيرخانـه جشـنواره معرفـي شـده اسـت تقديـر كـرد .ايـن سـازمان بـا صـدور گواهينامـه و اهـداي مـدال
نـوآوري  WIPOبـه خانـم دروديـان برگزيـده نوزدهمين جشـنواره جوان خوارزمـي تجليل به عمـل آورد و
بـه عنـوان بهتريـن مخترع جـوان انتخـاب كرد.
● دكتر محدثه دوروديان
برگزيده بخش نوآوري (دوره نوزدهم)
بـا ارايـه طـرح "معرفـي روشـي در توليـد الكترودهـاي انعطـاف پذير بـا ويژگي
ابـر خازني"

آكادمي جهاني علوم
)The world Academy of Sciences (TWAS
حامي بين المللي جشنواره جوان خوارزمي

يكـي از جوايـز آكادمـي جهاني علوم ،جايزه نقدي براي دانشـمند جوان كشـورهاي در حال توسـعه اسـت
كـه برگزيدگان جشـنواره جـوان خوارزمي از سـال  1393موفق به دريافت آن شـدهاند.
ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران

● دكتر محمد بهبهاني
برگزيده پژوهشهاي بنيادي (دوره نوزدهم)
بـا ارايـه طـرح "شناسـايي و اندازهگيـري مقادير كم فلزات سـنگين ،سـموم و
داروهـا در نمونههـاي زيسـت محيطـي به كمـك روشهاي نوين اسـتخراج"

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
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برگزیدگان آکادمی جهانی علوم ()TWAS
● دكتر آزاده ملك نژاد (دوره هجدهم)

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

● دكتر فرشته مشكاني (دوره هجدهم)

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

● دكتر خاطره رضائيان (دوره هفدهم)

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

● مهندس مهدخت ارشدي (دوره هفدهم)

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

● دكتر فرهاد پناهي(دوره شانزدهم)

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

ارکان علمی و اجرایی -بخش دانش پژوهان و فناوران
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● دکتر سید اسماعیل حسینی(دوره شانزدهم)

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

مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان

به نام خداوند جان و خرد
استقرار و استمرار جشنواره ارزشمند جوان خوارزمي در آموزش و پرورش با حمايتها و
همكاريهاي بيشائبه مسئوالن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهويژه سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران ،مصداق بارزي از همدلي و آيندهنگري است كه زمينهساز برگزاري
فراگير و موفق بخش دانشآموزي بيستمين جشنواره جوان خوارزمي بوده و با همت و تالش
مديران استاني جشنواره ،مديران مدارس ،مسئوالن پژوهشسراهاي دانشآموزي ،اساتيد،
عوامل علمي و اجرايي در تمامي سطوح و با شركت دانشآموزان خالق و عالقهمند ،نويدبخش توجه به با ارزشترين،
باسابقه و ريشهدارترين جريان علمي و پژوهشي نظام تعليم و تربيت كشور است ،كه با ميل و رغبت و پويايي همه
عوامل و دستاندركاران ،بهويژه دانشآموزان ،در طول سال تحصيلي  1396-97در جريان بوده است.
با اندكي تأمل در اين پويش علمي ،ميتوان امتيازات و ويژگيهاي متمايزي براي جشنواره جوان خوارزمي ،بخش
دانش  آموزي در نظر گرفت؛ شامل:
● تنوعبخشي به برنامة درسي رسمي مدارس و كاستن از يكنواختيهاي موجود و غنيسازي آن؛
● ايجاد شوق يادگيري در دانشآموزان و هنرجويان و ارتقاي سطح مهارتهاي فردي و گروهي آنان؛
● توجه به نيازهاي محلي و منطقهاي(بومي) درسطح گستردهاي از شهرها و روستاهاي كشور عزيز ايران اسالمي؛
● پاسخگويي به بعضي از ضرورتهاي علمي و فني ،متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور؛
روشن است مستندسازي آثار و تشويق و ترغيب نوآوران ،زمينهساز توسعه پایدار و قدرشناسي از استعدادهای برتر
كشورمان است كه ميتواند گامي مؤثر در راستاي تحقق اهداف بلند نظام تعليم و تربيت ميهن اسالمي باشد.
در اين مسير ،مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان بر خود وظيفه ميداند تا برنامهها و
فعاليتهاي زير را سرلوحه فعاليتهاي ستاد بخش دانشآموزي جشنواره جوان خوارزمي نمايد:
 هماهنگي با اداره كل مالكيتهاي معنوي در ثبت ابداعات و اختراعات دانشآموزان و هنرجويان؛ هماهنگي در تجاريسازي طرحها؛ طراحي و تشكيل كارگاههاي آموزشي و توجيهي براي داوران ،دبيران ،مسئوالن اجرايي و دانشآموزان وهنرجويان؛
 طراحي ،تصويب و ارائه برخي از تسهيالت در وزارت آموزش و پرورش؛ طراحي «اتاق فكر» براي جشنواره جوان خوارزمي براي طراحي برنامههاي نو؛ آسيبشناسي بخش دانشاموزی جشنواره جوان خوارزمي با همكاري مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي؛ طراحي و اجراي شيوه نوين در ارزیابی براي ارتقای كيفيت و دقت گروههای علمی؛ پرهيز از فعاليتهاي موازي و ناهمگون؛ مطالعه و شناسايي جشنوارهها و مسابقات علمي معتبر خارجي و جهاني براي هدايت درست دانشآموزان وهنرجويان
درپايان ،بر خود فرض ميدانم از زحمات و تالشهاي تمامي مسئوالن ،دستاندركاران و بهويژه دانشآموزان عزيز،
صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
بخش دانش آموزی

فاطمه مهاجرانی
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رتبه اول کامپیوتر
● عنوان طرح :برنامه نويسي تركيبي بر مبناي Java

● طراح :عدنان بابکان
● واحد آموزشي :دبيرستان نمونه دولتي اميرالمومنين(ع) ناحيه يك تبريز -استان آذربايجان شرقي

 چكيده طرح:
ایــن طــرح یــک وب ســرور بــرای زبــان برنامه نویســی جــاوا اســکریپت اســت کــه بــه کمــک نرم  افــزار
 Node.jsطراحــی و پیاده ســازی شــده اســت .ایــن طــرح بــراي ســهولت طراحــی نــرم افزارهــای تحــت
وب طراحــی شــده اســت و هماننــد نــرم افــزار  XAMPPبــرای  PHPاســت .ایــن نــرم افــزار برنامه  نویــس
را قــادر میســازد تــا بــه ســادگی صفحــات وب را طراحــی کــرده و بــدون نیــاز بــه آدرس دهــی و تنهــا بــا
کار بــا فایلهــای حقیقــی در پوشــه مشــخص شــده وب ســایت و یــا نــرم افــزار خــود بــه اجــرا در آورد.
مزیتهــای اصلــی ایــن نــرم افــزار عبارتنــد از :عــدم وجــود مشــابه ،امــکان اســتفاده از  JavaScriptبــه
صــورت ســمت ســرور و کالینــت بــه صــورت هم زمــان در داخــل یــک فایــل و امــکان انجــام تنظیمــات
ســاده بــا اســتفاده از فایــل تنظیمــات.
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رتبه دوم کامپیوتر
● عنوان طرح :مترجم دوطرفه ناشــنوایان
● طراحان :اوژن دلیلی  -مهدی قاسمعلی پور
● واحـــد آموزشـــي :دبيرســـتان اســـتعدادهای درخشـــان ميـــرزا
كوچـــك خـــان ناحيـــه دو رشـــت -اســـتان گيـــان
● دبير راهنما :شهرام وارسته طارم سري

 چكيده طرح:
نرم اف ــزار مترج ــم دو طرف ــه ناش ــنوایان ،ی ــک ن ــرم اف ــزار توانبخش ــی ب ــرای ناش ــنوایان اس ــت
ک ــه میت ــوان از آن در جامع ــه ب ــرای برق ــراری ارتب ــاط می ــان ف ــرد ناش ــنوا و ف ــرد س ــالم اس ــتفاده
کـــرد .ایـــن نرم افـــزار از یـــک بخـــش مخصـــوص بـــرای بانـــک اطالعاتـــی خـــود ســـاخته تولیـــد
شـــده اســـت به طـــوری کـــه هـــر شـــخص ناشـــنوا بـــه دلیـــل مشـــکالت اختـــاف لهجـــهای کـــه
میـــان افـــراد بـــه وجـــود میآیـــد در ابتـــدا قبـــل از شـــروع کار بـــا نرم افـــزار بـــا اســـتفاده از ایمـــا و
اش ــاره خ ــود و ص ــدای ناواض ــح خ ــودش بان ــک اطالعات ــی مخص ــوص را پ ــر میکن ــد و از آن ب ــه
بعـــد نـــرم افـــزار بـــرای خـــود شـــخص ناشـــنوا شخصی ســـازی میشـــود .ایـــن نـــرم افـــزار از دو
بخ ــش تش ــکیل ش ــده اس ــت ک ــه در بخ ــش اول ش ــخص ناش ــنوا میتوان ــد ب ــا ص ــدای ناواضح ــی
کـــه از خـــود ایجـــاد میکنـــد بـــا افـــراد عـــادی حـــرف بزنـــد .در بخـــش دوم ایـــن نـــرم افـــزار،
شـــخص ســـالم حـــرف خـــود را می زنـــد و ویدیـــو ایمـــا و اشـــاره بـــرای ناشـــنوا پخـــش میشـــود
ت ــا ش ــخص بتوان ــد ب ــا ناش ــنوا صحب ــت کن ــد .از آنجای ــی ک ــه آم ــوزش زب ــان اش ــاره ب ــه ش ــدت
ســـخت میباشـــد ایـــن نرم افـــزار میتوانـــد در آمـــوزش زبـــان اشـــاره بـــه کـــودکان کـــم تـــوان
نی ــز کم ــک کن ــد و باع ــث ش ــود ک ــه از کودک ــی ارتب ــاط خوب ــی ب ــا دیگ ــران برق ــرار کنن ــد.
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رتبه سوم کامپیوتر
● عنوان طرح :تایپتل
● طراح :مهدی شکیبا
● واحد آموزشي :دبيرستان نمونه رشد سمنان -استان سمنان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانش آموزي سمنان
● دبير راهنما :علي دهقانچاهعربي

 چكيده طرح:
ایـــن دســـتگاه یـــک گجـــت همـــراه بـــرای تایـــپ نابینایـــان می باشـــد کـــه کاربـــر میتوانـــد
گیرن ــده بلوتوث ــی آن را ب ــه رایان ــه متص ــل کن ــد و ب ــا بری ــل تای ــپ کن ــد و از دس ــتگاه ب ــه عن ــوان
یـــک کیبـــورد
بیســـیم بریـــل اســـتفاده کنـــد .ایـــن دســـتگاه GB 16حافظـــه ذخیره ســـازی متـــن
ِ
دارد و بـــا توجـــه بـــه وزن بســـیار کـــم(  ،)94gطراحـــی زیبـــا (بـــا اصـــول ارگونومیـــک) و شـــارژی
بـــودن میتوانـــد بســـیار ســـاده و آســـان حمـــل شـــود .بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی پرتابـــل بـــودن و
حافظـــه داخلـــی ،دســـتگاه به عنـــوان یـــک دفترچـــه یادداشـــت همـــراه هوشـــمند نیـــز میتوانـــد
مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد .ایـــن دســـتگاه بـــا بهرهگیـــری از ویبـــره و بلندگـــو احتمـــال خطـــای
کاربـــر را بـــه حداقـــل میرســـاند.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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رتبه دوم برق و الکترونيك
● عنوان طرح :قلم سه بعدی
● طراحان :مهدی خلیلزاده شبستری  -آروین دالوری
● واحد آموزشي :دبيرستان عالمه حلي يك منطقه یازده تهران  -استان تهران
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي منطقه يازده تهران
● دبير راهنما :محمد حسنپور

 چكيده طرح:
قلـــم ســـه بعـــدی دســـتگاهی اســـت کـــه بـــه مـــا ایـــن امـــکان را می دهـــد تـــا بـــا
حرکـــت دادن قلـــم در فضـــا مختصـــات نـــوک آن را در صفحـــه کامپیوتـــر به صـــورت ســـه
بعـــدی ردیابـــی کنیـــم .کامپیوتـــر نقـــاط ردیابـــی شـــده را بـــه یکدیگـــر متصـــل کـــرده و
بـــه ایـــن طریـــق شـــکل طراحـــی شـــده را روی صفحـــه نمایشـــگر نشـــان می دهـــد .بـــه
بیـــان ســـاده تر بـــا ایـــن قلـــم و بـــه کمـــک آن طرحـــی را بـــه صـــورت آزادانـــه در فضـــا
ميکشـــیم و کامپیوتـــر طـــرح کشـــیده شـــده را بـــه صـــورت ســـه بعـــدی بـــه مـــا نمایـــش
مید هـــد .
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رتبه سوم برق و الکترونیک
● عنوان طرح :موتور براشلس( )12BLDCقطبی با مدار درایور الکترونیکی() EsC

● طراح :سینا چرتابی کاظم پور
● واحد آموزشي :دبيرستان نمونه دولتي حاجكريم مردانيآذر ناحيه پنج تبريز
 استان آذربايجان شرقي● دبير راهنما :سليم مهاجري

 چكيده طرح:
ایــن موتــور از نــوع براش لــس می باشــد .دارای  12قطــب اســت و بــه کمــک مــدار الکترونیکــی
 MOSFETو ایزولــه شــده نــوری بــه صــورت یکنواخــت و منظــم حرکــت مینمایــد .بــرای تهیــه و
ســاخت بخــش میانــی محــور کــه در داخــل اســتاتور قــرار دارد و شــامل آهنرباهــای دائمــی اســت و قطــر
ایــن بخــش از محــور تقریبــا ســه برابــر قطــر محــور اصلــی اســت کــه جنــس آن نیــز از همــان جنــس
محــور اصلــی اســت .چســباندن آهــن رباهــای تخــت از جنــس فریــت بــر روی بخــش میانــی روتــور و پــر
کــردن فضاهــای خالــی بیــن آنهــا بــا چســب چــوب انجــام گرفتــه اســت .گشــتاور راه انــدازی مناســب و
اصطــکاک حاصــل ســاخت بــه روش فــوق میباشــد.
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رتبه سوم برق و الکترونیک
● عنوان طرح :مبدل  AC to ACبا  THDناچیز و  PFCپیشنهادی
● طراح :مهراب قاسمی
● واحد آموزشي :دبيرستان تيزهوشان شهيد بهشتي بجنورد  -استان خراسان شمالی

 چكيده طرح:
جریـــان بارهـــای ســـوئیچینگ غالبـــا ســـوزنی اســـت ،مگـــر آن کـــه از سیســـتم  PFCدر آنهـــا
اســـتفاده شـــود .در مدارهـــای الکترونیـــک قـــدرت ،پارامتـــری بـــه نـــام  Crest factorوجـــود دارد
کـــه از نســـبت بیـــن قلـــه یـــک شـــکل مـــوج بـــه مقـــدار موثـــر آن به دســـت میآیـــد ،کـــه
کاهـــش آن بـــا ایـــن طـــرح میســـر شـــده اســـت .بـــر اســـاس يافتههـــاي ایـــن پژوهـــش ،المـــپ
کـــم مصـــرف (یـــا حتـــی  )LEDکـــه مصـــرف بـــرق آن حـــدود  23وات اســـت ،در نقـــاط پیـــک
ح ــدود  100ول ــت آمپ ــر (لحظــهای) از ش ــبکه تحوی ــل میگی ــرد! ام ــا ای ــن جری ــان کش ــیده ش ــده
وقتـــی بـــا مقاومـــت مســـیر ترکیـــب شـــود افـــت ولتـــاژ و به هم ریختگـــی شـــکل مـــوج ایجـــاد
مینمایـــد.
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رتبه سوم مکانیک
● عنوان طرح : :ربات لوله نورد (پتروبات)
● طراح :علیرضا مفتخر
● واحد آموزشي :دبيرستان سما منطقه پنج تهران  -استان تهران
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي پنج تهران
● دبير راهنما :فراز امير غياثوند

 چكيده طرح:
امــروزه در خــط لولههــای بــزرگ و طوالنــی ماننــد خطــوط انتقــال نفــت و گاز بیــن شــهر بــرای از
تمیــز کــردن مــواد ُچــک شــده و بازرســی لولــه از دســتگاهی بــه نــام پیــگ اســتفاده میکننــد .پیگهــا
در خطــوط لولــه بــا فشــار هــوا یــا همــان مــاده درون لولــه شــروع حرکــت میکننــد و از طــرف دیگــر
لولــه خــارج میشــوند و داراي محدوديتهايــي هســتند .ایــن طــرح موفــق بــه ســاخت رباتــی شــده
اســت کــه بــا کم تریــن هزینــه ،مکانیــزم مناســب و وزن کــم قابلیــت مانــور بهتــری دارد .ایــن ربــات
توانایــی حرکــت بــه صــورت عمــودی ،گــذر از زانــو هــای تــا  90درجــه و لولــه بــا ســایزهای مختلــف را
دارد .همچنیــن قابلیــت نصــب تجهیزاتــی ماننــد دوربیــن فیلمبــرداری ،بازوهــای مکانیکــی و سنســورهای
عیبیابــی بــراي بازرســی درون لولــه را دارد.
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رتبه سوم مکانیک
● عنوان طرح :ساخت دستگاه رینگ جمع کن
● طراح :محمدمهدی تقی زاده پورکفاش
● واحد آموزشي :هنرستان هفتم تير شهرستان بردسير  -استان كرمان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي دكتر حسابي شهرستان بردسير
● دبير راهنما :مرضيه مرسل پور

 چكيده طرح:
ابـــزار رینـــگ جمعکـــن هنـــگام مونتـــاژ پیســـتون در موتـــور اســـتفاده میشـــود .در ایـــن
طـــرح یـــک ابـــزار مخصـــوص رینـــگ جمعکـــن طراحـــی و ســـاخت شـــده اســـت کـــه عـــاوه
بـــر ایمنـــی آن در برابـــر شکســـتن رینگهـــا زمـــان مونتـــاژ را نیـــز کاهـــش میدهـــد .دســـتگاه
رینـــگ جمعکـــن بـــرای یـــک موتـــور دیزلـــی ســـاخته شـــده اســـت .طـــرح فـــرم قیفـــی داشـــته
و از بـــاال بـــه پاییـــن رینگهـــا را جمـــع میکنـــد و بـــه حالـــت کمپـــرس در مـــیآورد و در درون
ســـیلندر جـــا میدهـــد .ایـــن ابـــزار مخصـــوص از قطعـــه بـــوش ســـیلندر دیزلـــی تهیـــه شـــده
اســـت .وقتـــی رینـــگ و پیســـتون از قســـمت شـــاتون داخـــل ابـــزار قـــرار میگیـــرد رینگهـــا
جابجـــا نشـــده و آســـیبی بـــه آنهـــا وارد نمیشـــود .دهانـــه رينـــگ جمع كـــن روی دهانـــه بـــوش
س ــيلندر ق ــرار گرفت ــه و ب ــا ضرب ــات آهس ــته ب ــا دس ــته چوب ــي ي ــك چك ــش ب ــه ت ــاج پيس ــتون
				
از ســمت شــاتون در محل خود مونتاژ میشــود.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

41

رتبه دوم نانو تكنولوژي
● عنوان طرح:حذف آالیندههای آبی و صنعتی توسط نانو فیلتر طبیعی
اکسیدآهن برپایه الیاف خرما
● طراح :ام البنین بلوچی نژاد
● واحد آموزشي :دبيرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان دو شهرستان بم  -استان كرمان
● واحد همكار :پژوهشسراهاي دانشآموزي رويان و رازی شهرستان بم
● دبيران راهنما :فاطمه ابولي  -بتول تهامي پور

 چكيده طرح:
جلوگيـــري از آلـــوده شـــدن منابـــع آب بســـيار اهميـــت دارد .يكـــي از عوامـــل آلـــوده كننـــده آب
فلـــزات ســـنگين اســـت كـــه مقاديـــر بيـــش از حـــد آن باعـــث ايجـــاد بيماريهـــاي مختلـــف
ميشـــود .اليـــاف ليگنوســـلولزي درخـــت نخـــل خرمـــا از جملـــه مـــوادي هســـتند كـــه در ايـــران
و به خصـــوص در اســـتان كرمـــان بـــه ميـــزان زيـــاد موجـــود اســـت و بـــه عنـــوان مـــواد زائـــد دور
ريختـــه ميشـــوند .در ايـــن طـــرح نانـــو ذرات اكســـيد آهـــن در بســـتري از اليـــاف خرمـــا جـــا داده
شـــده اســـت تـــا ضمـــن پايـــدار كـــردن آنهـــا به عنـــوان نانـــو فيلتـــر طبيعـــي در حـــذف آاليندهـــاي
س ــنگين م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گي ــرد .نتاي ــج پژوه ــش نش ــان داد نان ــو فيلت ــر طبيع ــي بدس ــت آم ــده
ضم ــن داش ــتن خ ــواص مكانيك ــي مناس ــب تواناي ــي خوب ــي در ح ــذف آالينده ــاي س ــنگين از آبه ــا
و پســـابهاي صنعتـــي دارد.
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رتبه سوم نانوتکنولوژی
● عنوان طرح :دستگاه الکتروریسی آموزشی
● طراح :حسین پاشایی پيرلوجه
● واحد آموزشي :دبيرستان غير دولتي مالصدرا ناحيه يك كرج  -استان البرز
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي معلم ناحيه يك كرج
● دبير راهنما :محمدحسين رضايي

 چكيده طرح:
طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه بــه هــدف ارزان ســازی  ،قابــل حمــل کــردن و بــاال بــردن ســطح کاری
دســتگاههای الکتروریســی انجــام شــده اســت و بــرای رســیدن بــه اهــداف فــوق  ،تمامــی سیســتم های
داخلــی دســتگاه بــاز طراحــی شــده اســت ،کــه باعــث کــم مصرف تــر شــدن  ،ارزان تــر شــدن و در عیــن
حــال کوچکتــر شــدن دســتگاه شــده اســت.
به دلیــل کاهــش مصــرف انــرژی در ایــن دســتگاه ،قابلیــت اســتفاده از باطــری هــم فراهــم شــده
اســت ،سیســتم های ولتــاژ دســتگاه بــا اســتفاده از مدارهــای ولتــاژ خازنــی ،ارتقــا داده شــده اســت.
پمپــاژ دســتگاه کار خــود را بــا اســتفاده از نیــروی گرانــش ،انجــام میدهــد ،بدیــن معنــی کــه سیســتم
پمپاژگــران قیمــت و پــر مصــرف الکتریکــی در دســتگاههای دیگــر ،بــا سیســتم غیــر الکتریکــی ،تعویــض و
ارتقــا داده شــده اســت .دســتگاه خــودكار اســت و دارای سیســتم های امنیتــی ،ماننــد قفــل برقــی و سیســتم
قطــع بــرق کــه آســیب های جانــی را به حداقــل میرســاند .نــازل دســتگاه ،دارای سیســتم ریلــی تــک
محــورهی بیســت ســانتیمتری و سیســتمهای ولتــاژ چهــل و پنــج کیلــو ولتــی می باشــد کــه باعــث
به دســت آوردن قابلیــت الکتروریســی در پلیمرهــا میشــود.
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رتبه دوم کشاورزی و منابع طبیعی
● عنوان طرح :شیوه مبارزه نوین با کرم خراط
● طراح :معصومه مهدیخانی
● واحد آموزشي :دبيرستان دكتر باخدا ناحيه یک كرمان -استان كرمان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي خيام دو كرمان
● دبيران راهنما :سعيد ميرزايي -حسین محمدی

 چكيده طرح:
آفـــت کـــرم خـــراط یکـــی از آفتهـــای چوب خـــوار بـــرای درختـــان مثمـــر و غیرمثمـــر اســـت
و ســـاالنه آســـیب زمانـــی بـــه محصـــوالت باغـــی وارد میکنـــد .درخـــت گـــردو یکـــی از درختانـــی
اســـت کـــه شـــدت تخریـــب آفـــت کـــرم خـــراط روی آن زیـــاد اســـت .ایـــن آفـــت بـــه ســـرعت
میتوانـــد باعـــث تخریـــب درخـــت و در نهایـــت موجـــب خشـــکیدگی کامـــل آن شـــود .از همیـــن
رو ،بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن آفـــت ،دســـتگاهی ســـاخته شـــده تـــا متناســـب بـــا ســـن و شـــرایط
درخـــت بـــا اعمـــال ولتـــاژ و جریـــان مســـتقیم (در محـــدوده  110تـــا  130ولـــت و 200نانوآمپـــر
تـــا  10میکروآمپـــر) ،آفـــت را به طـــور کامـــل از بیـــن بـــرد .ایـــن دســـتگاه قابلیـــت تنظیـــم زمـــان
برق دهـــی داشـــته و همچنیـــن قابلیـــت کار بـــا باتـــری بـــه مـــدت  7-8ســـاعت را دارد .همچنیـــن
باتریه ــا توس ــط ان ــرژی خورش ــید قاب ــل ش ــارژ هس ــتند .ای ــن دس ــتگاه ب ــا ص ــرف زم ــان و هزین ــه
کـــم بـــدون هیـــچ آســـیبی بـــه درخـــت موجـــب نابـــودی آفـــت میشـــود.
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رتبه سوم کشاورزی و منابع طبیعی
● عنوان طرح :همیار الکترونیکی چوپان
● طراح :مهدی قاسمی
● واحد آموزشي :هنرستان دكتر خسروی کردستانی دهگالن -استان كردستان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي رازي دهگالن
● دبير راهنما :جبار جوانمردي

 چكيده طرح:
همیـــار الکترونیکـــی چوپـــان دســـتگاهی اســـت کـــه بـــرای راحتـــی کار چوپانـــان در مدیریـــت
دامه ــای چم ــوش ،برگردان ــدن آنه ــا ب ــه داخ ــل گل ــه و جلوگی ــری از انح ــراف گل ــه طراح ــی ش ــده
اســـت .فرســـتنده چنـــد کانالـــه کـــه براســـاس شـــبکه واکـــی تاکـــی عمـــل میکنـــد ،در اختیـــار
چوپ ــان و گیرن ــده ب ــه ص ــورت ی ــک ط ــوق برگ ــردن دام نص ــب میش ــود .ط ــوق ح ــاوی بلندگ ــو،
دریافت کننـــده ســـیگنال ،باتری هـــای قابـــل شـــارژ و صفحـــه خورشـــیدی بـــرای شـــارژ باتـــری
اســـت ..بـــا کمـــک ایـــن وســـیله ،چوپـــان از طریـــق شـــبکه واکیتاکـــی میتوانـــد بـــدون فریـــاد
زدن و ی ــا ط ــی مس ــافتهای طوالن ــی و م ــداوم ،دامه ــای چم ــوش را ب ــه داخ ــل گل ــه برگردان ــد.
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رتبه سوم کشاورزی و منابع طبیعی
● عنوان طرح:دستگاه توليد كشك سنتي
● طراحان :محمد سليماني دختك  -امیرحسین بهزادی
● واحد آموزشي :دبيرستان آيتاله خامنهاي شهرستان رابر  -استان كرمان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي امام صادق(ع) شهرستان رابر
● دبيران راهنما :طاهره رودباري  -كرامت برموز

 چكيده طرح:
کش ــک ی ــک م ــاده غذای ــی غن ــی و ح ــاوی کلس ــیم ،چرب ــی ،پروتئی ــن و ویتامی ــن اس ــت .کش ــک
ســـنتی دارای آلودگیهـــای فراوانـــی اســـت .در ایـــن طـــرح یـــک دســـتگاه مکانیـــزه بـــرای تولیـــد
هم زمـــان کشـــک ســـنتی و قـــره قـــروت از دوغ جوشـــیده ســـاخته شـــده اســـت .ایـــن دســـتگاه
س ــبک و قاب ــل حم ــل ب ــوده و آب موج ــود در دوغ را ب ــا نی ــروی گری ــز از مرک ــز گرفت ــه و آن را ب ــه
ش ــکل م ــاده نیم ــه جام ــد در آورده و س ــپس محص ــول نهای ــی را در قالبه ــای کوچ ــک و ب ــه ش ــکل
ســـنتی و خشـــک تبدیـــل میکنـــد .نیـــروی مـــورد نیـــاز دســـتگاه بـــا اســـتفاده از بـــرق و انـــرژی
خورشـــیدی تأمیـــن میشـــود .ایـــن دســـتگاه قـــادر اســـت زمـــان الزم بـــرای تولیـــد کشـــک ســـنتی
و قـــره قـــروت را از یـــک هفتـــه بـــه کمتـــر از یـــک ســـاعت کاهـــش دهـــد .همچنیـــن ایـــن روش
بهداشـــتی اســـت.
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رتبه سوم علوم زیستی
● عنوان طرح :طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار
پایان انواع ژل الکتروفورز
● طراحان :زهرا غفاری -زینب افتخاری طرقی
● واحـد آموزشـي :دبيرسـتان استعدادهاي درخشـان فرزانـگان سـه -
منطقـه سـه تهـران -اسـتان تهران
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي اميركبير منطقه سه تهران
● دبير راهنما :حميده حاتميهنزا

 چكيده طرح:
الکتروفـــورز یـــک روش متـــداول آزمایشـــگاهی بـــراي آنالیـــز و جداســـازی ماکرومولکول هایـــی
از قبیـــل نوکلوئیـــک اســـیدها و پروتئین هـــا اســـت .در ایـــن روش نمونه هـــای حـــاوی رنـــگ در
بس ــتری ژل مانن ــد تح ــت تاثی ــر جری ــان الکتریک ــی ش ــروع ب ــه حرک ــت می کنن ــد و پ ــس از رس ــیدن
رنـــگ بـــه انتهـــای ژل ،جریـــان بـــرق توســـط اپراتـــور قطـــع می شـــود .احتمـــال خـــروج نمونه هـــا
از انتهـــای ژل وجـــود دارد .بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکل ،حســـگر مـــادون قرمـــزی توســـط اتصـــال بـــه
ب ــرد طراح ــی ش ــده ،رس ــیدن رن ــگ ب ــه انته ــای ژل را رص ــد و هش ــدار پای ــان آن را اع ــام نم ــود .در
ص ــورت تمای ــل آزمایش ــگر می ت ــوان تنظیم ــات ب ــرد را ط ــوری تغیی ــر داد ک ــه پ ــس از رس ــیدن رن ــگ
ب ــه انته ــای ژل ،جری ــان ب ــرق ب ــه ص ــورت خ ــودکار قط ــع ش ــود.
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رتبه اول هنر
● عنوان اثر :تقالی پیدایش
● طراح :سیده فرناز جاللزاده
● واحـد آمـوزشـي   :هنرســتان فنی و حرفه ای كتـابچي كاشان -استان اصفهان
● دبير راهنما :مهدي رستمي

 چكيده طرح:
اي ــن هنرمن ــد ج ــوان داراي آث ــار متع ــدد ارزش ــمند اس ــت .اي ــن اث ــر نمايانگ ــر ي ــك انس ــان معاص ــر
اس ــت ك ــه ش ــخصيت رازآل ــود اث ــر م ــورد توج ــه اس ــت .دلي ــل اي ــن حج ــم از ابه ــام و پيچيدگ ــي اي ــن
اســـت كـــه ذهـــن آدم را معطـــوف خـــود ميكنـــد .انـــگار فشـــاري درون زا كـــه از درد و رنجهـــاي
فـــردي آن نشـــات ميگيـــرد ســـبب آن شـــده كـــه مشـــكالت و تنگناهـــاي زندگـــي او را هماننـــد
پيلــهاي در ه ــم بپيچ ــد .ش ــايد اي ــن ابه ــام ف ــراري اس ــت از بي ثبات ــي زندگ ــي ،ف ــراري ب ــراي پي ــدا
شـــدن يـــك چيـــز ،بـــراي حـــل يـــك راز و معمـــا كـــه انتهايـــي برايـــش تعريـــف شـــده اســـت .امـــا
نهايـــت ايـــن پيچيدگـــي و كشـــشهاي او مبهـــم و رازآلـــود اســـت.
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رتبه دوم هنر
● عنوان اثر :پارچ و کوزهی دوجداره
● طراح :آریا سیاوشپور
● واحد آموزشـي :هنرسـتان فنی و حرفهاي كوشـا ناحيه سـه مشهد -اسـتان خراسان
رضوي
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي مالصدرا ناحيه سه مشهد
● دبير راهنما :رضا اسعدي

 چكيده طرح:
ســـفالگري هنـــر ســـنتي اســـت كـــه شـــاخههاي متفـــاوت دارد .در ســـاختار و شـــكل
كوزههـــا و ظـــروف ســـفالي تغييراتـــي شـــده اســـت كـــه منجـــر بـــه ســـردتر كـــردن هـــر چـــه
بيشـــتر آب نســـبت بـــه مشـــابه ســـنتي آن و همچنيـــن كـــم شـــدن مصـــرف آب تبخيـــري در
آنه ــا ش ــود .ب ــه اي ــن ترتي ــب ك ــوزه ب ــه ش ــكل دو ج ــداره س ــاخته ش ــده و روي ج ــدار بيرون ــي
حفر ههايـــي تعبيـــه گـــردد كـــه عـــاوه بـــر زيبايـــي و تنـــوع شـــكل باعـــث جريـــان هرچـــه
بهتـــر هـــوا بيـــن دوجـــداره كـــه ايـــن جريـــان هـــوا باعـــث تبخيـــر بهتـــر آب تـــروش شـــده از
جـــدار اوليـــه شـــده اســـت .كـــه ايـــن تبخيـــر باعـــث خنك تـــر شـــدن ســـريعتر و بيشـــتر آب
داخـــل كـــوزه خواهـــد شـــد.
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رتبه دوم هنر
● عنوان طرح :تارین پوست
● طراح :عارفه فیروزی
● واحد آموزشي :دبيرستان فرزانگان حكيمزاده يزد  -استان يزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد
● دبير راهنما :ابوالفضل محمودي

 چكيده طرح:
پوســـت تـــار معضـــل بزرگـــي بـــراي نوازنـــدگان ايـــن ســـاز به شـــمار مـــيرود .بـــا تغييـــر هـــوا
كـــوك آن تغييـــر ميكنـــد .ســـاز صـــداي دل نشـــين و مطلـــوب خـــود را از دســـت داده و بـــراي
كـــوك كـــردن دوبـــاره آن مهـــارت ميطلبـــد.
بنابرايـــن ســـاخت پوســـتي بـــا ويژگيهـــاي ضـــد آب ،اســـتحكام بيـــش از پيـــش و انعطاف  پذيـــري
ب ــاال بس ــيار ارزش ــمند خواه ــد ب ــود .در اي ــن پژوه ــش ب ــا تالشه ــاي بي وقف ــه ب ــا م ــواد طبيع ــي
( قـــارچ كامبوجـــا و چـــاي كامبوجـــا) مشـــابه ايـــن پوســـت توليـــد شـــده اســـت و كاســـتيهاي
پوس ــت قب ــل را جب ــران ك ــرده اس ــت.
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رتبه دوم هنر
● عنـوان اثـر :فیلـم کــوتــاه « آینههانمیشکنند»
● طـراح : :علیرضـا ناظمیـان
● واحد آموزشي :هنرستان هنرهاي تجسمي پسران يزد -استان يزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد

 چكيده طرح:
در ايـــن فيلـــم نوجوانـــي بـــا شـــيطنتهاي فـــرد مـــادرش را ميرنجانـــد ،مـــادر بـــراي تنبيـــه
به  دنبـــال او مـــيدود .پســـر از تـــرس بـــه كوچـــه فـــرار ميكنـــد و مـــادر بـــا حالـــت عصبانيـــت
ب ــه دنب ــال اوس ــت .چ ــادر و حج ــاب از س ــر م ــادر ميافت ــد .پس ــرك ك ــه ب ــه س ــر كوچ ــه رس ــيده
يدهـــد بـــه خانـــه برگـــردد و بـــار
و شـــاهد وجـــود نامحرمهايـــي در كوچـــه ميشـــود ،ترجيـــح م 
كتـــك را بـــدوش ميكشـــد تـــا مـــادرش را كـــه بي حجـــاب اســـت از نامحرمـــان مصـــون بـــدارد.
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رتبه سوم هنر
● عنوان طرح :خالء دید
● طراح :محمد سجاد عبدلوندی
● واحد آموزشي :دبيرستان سالم ايران زمين منطقه  2تهران -استان تهران
● واحد همکار :پژوهش سرای دانشاموزی جوان منطقه دو تهران
● دبير راهنما :سيدپرهام فاطمياردستاني

 چكيده طرح:
ه ــدف كل ــي ع ــكاس ايج ــاد ديدگاه ــي جدي ــد ب ــراي مخاط ــب در توج ــه ب ــه اش ــياء و ي ــا محي ــط
پيرامونـــش ميباشـــد .در نظـــر معمـــول و توجـــه روزانـــه بـــه اشـــياء پيرامـــون خالءهايـــي وجـــود
دارد .ايـــن خـــاء بـــه طـــور معمـــول و نـــگاه ســـطحي جلـــب توجـــه نمينمايـــد .در واقـــع يـــك
ســـري نقاطـــي هســـتند كـــه در نـــگاه بيننـــده پوشـــيده ميماننـــد .عـــكاس در تـــاش بـــوده تـــا
نقـــاط تاريـــك را بـــه روشـــني بـــه تصويـــر بكشـــد .يعنـــي در هـــر منظـــرهاي يـــك نقاطـــي وجـــود
دارد كـــه بـــا نـــگاه ســـطحي از ديـــدگاه بيننـــده پنهـــان و يـــا حـــس نميشـــود .در عكسهـــا
نكتههـــاي غيرقابـــل توجـــه ،در نظـــر مخاطـــب آشـــكار ميشـــود.
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رتبه سوم هنر
● عنوان طرح :نگار ط
● طراح :محمدحسین عوضپور
● واحــد آموزشــي :دبيرســتان شــبانه روزی نمونــه دولتــي توحيــد ناحيه  2شــيراز -اســتان
فا ر س

 چكيده طرح:
ايـــن طـــرح در واقـــع ســـبكي تلفيقـــي اســـت .ضعـــف دورنمـــا نبـــودن نگارگـــري را بـــه كمـــي
كليگرايـــي ،ضعـــف رنگهـــاي آن را بـــا گـــواش پردازهـــاي آن بـــه ســـايه روشـــنهاي مـــداد
رنگـــي جبـــران ميكنـــد .طـــراح نـــگار ط تـــاش ميكنـــد نگاريگـــري را بـــا پنجـــره جديـــد
روب ــرو س ــازد .ك ــه باع ــث رون ــق دوب ــار نگارگ ــري ايران ــي ش ــود .ط ــرح ن ــگار ط در واق ــع آمي ــزش
هنرمندانـــه نگارگـــري ايرانـــي و تصوير ســـازي اســـت .و شـــخصيتهاي نگارگـــري بـــا اصـــول و
قواع ــد خ ــاص خ ــود پ ــا ب ــه دني ــاي جدي ــد و متن ــوع ميگذارن ــد و ش ــايد اي ــن ام ــر باع ــث ط ــراوت
نگارگـــري شـــود.
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رتبه اول زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :مجموعه شعر « از چشم پنجره »
● نويسنده :ابوالفضل حمامی مايان
● واحد آموزشي :دبيرستان فرهنگ ناحيه دو تبريز -استان آذربایجان شرقی

 چكيده طرح:
مجموعـــهای شـــامل ســـي غـــزل ،هشـــت شـــعر نیمایـــی و پنـــج رباعـــی اســـت .زبـــان شـــاعر
روان و کـــم عیـــب اســـت و مصـــراع هـــا بســـیار کـــم نقـــص و خالـــی از عبـــارات حشـــو و اضافـــی
اســـت .تصاویـــر بدیعـــی و پیچیـــده در اشـــعار دیـــده نمیشـــود و در نـــگاه اول ســـاده بـــه نظـــر
میرســـد؛ امـــا بـــا کمـــی دقـــت توانمنديهـــای شـــاعر قابـــل کشـــف اســـت .در غزلهـــا
ارتب ــاط معنای ــی ،کالم ــی و تصوی ــری بس ــیار ق ــوی و هوش ــمندانه اس ــت .ای ــن یک ــی از مهمتری ــن
شـــاخصههای شـــعر معاصـــر اســـت کـــه در ایـــن مجموعـــه به خوبـــی به بـــار نشســـته اســـت
و اشـــعار حســـن ختامـــی دلنشـــین دارد .بهرهمنـــدی هنرمندانـــه و نویـــن از ضرب المثلهـــای
فارســـی ،تضمینهـــای دلچســـب و تلمیحـــات ارزشـــمند ادبـــی و  ...از نـــکات قابـــل توجـــه در ایـــن
مجموعـــه شـــعری اســـت.
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رتبه اول زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :مجموعه شعر « کدام تو؟ »
● نويسنده :صالح رحیمی بافقی
● واحد آموزشــي :دبيرستان شهيد صدوقي ناحيه دو يزد -استان یزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشی جوان يزد

 چكيده طرح:
مجموعـــه شـــعری بـــا تنـــوع موضوعـــات در ســـه فصـــل بـــا مضامیـــن اجتماعـــی ،عاشـــقانه و
آیینـــی تنظیـــم شـــده اســـت کـــه نشـــان از قـــدرت و اســـتعداد پـــردازش شـــاعر در زمینه هـــا و
موضوع ــات متع ــدد دارد .س ــيزده ش ــعر آیین ــی ،دوازه ش ــعر اجتماع ــی و ن ــه ش ــعر عاش ــقانه در ای ــن
مجموعـــه شـــعر اســـت کـــه شـــاعر بـــا زبانـــی روان و صیقـــل خـــورده و تصاویـــر مناســـب در آن
خـــوش درخشـــیده اســـت .تصویرهـــای بدیـــع و بکـــر به ویـــژه در اشـــعار آیینـــی کـــه مضامینـــی
تکـــراری را بـــه نحـــوی نـــو ارائـــه کـــرده اســـت و منحصـــر بـــه خـــود شـــاعر اســـت .شـــروع و
پایانهـــای مناســـب از دیگـــر ویژگیهـــای ایـــن اثـــر اســـت .تلمیحـــات زیبـــا ،تشـــبیهات خـــاص
و تناســـبهای ادبـــی بکـــر ایـــن مجموعـــه را دارای ارزش ادبـــی ویـــژه کـــرده اســـت.
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رتبه دوم زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :درد های روییدنی
● نويسنده :بیتا شمشیری
● واحد آموزشي :دبيرستان نمونه دولتي آفرينش فيروزآباد -استان فارس
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي فيروزآباد

 چكيده طرح:
رمانـــی چهـــارده فصـــل اســـت ،بـــا موضـــوع آثـــار جنـــگ در جامعـــه کـــه راوی داســـتان نـــام
نـــدارد .ابراهیـــم ظاهـــرا قهرمـــان داســـتان اســـت؛ امـــا در حقیقـــت فضـــای داســـتان تنهایـــی و
بی کســـی راوی را شـــرح میدهـــد کـــه بـــدون بـــرادر بزرگ تـــرش تحـــت چـــه فشـــارهایی
واقـــع میشـــود و چگونـــه پشـــتوانة خـــود را در تمـــام کارهـــا از دســـت داده اســـت .امـــا ایـــن
قهرم ــان از اغ ــاز ت ــا پای ــان داس ــتان ش ــخصیتی پویاس ــت ک ــه ب ــه نوع ــی خودشناش ــی و تکام ــل
می رســـد .او در آغـــاز بـــار روانـــی ســـنگینی را تحمـــل میکنـــد .مســـتاصل اســـت و دســـت و
پایـــش را در تمـــام امـــور گـــم میکنـــد .امـــا بـــا قـــرار گرفتـــن در موقعیت هـــای مختلـــف بـــه
نوعـــی رشـــد و تغییـــر میرســـد .نثـــر داســـتان بســـیار درخشـــان اســـت پایـــان داســـتان نیـــز بـــاز
اســـت .پایانـــی کـــه بـــا هنرمنـــدی بســـیار در یـــک جملـــه خالصـــه شـــده اســـت.
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رتبه دوم ادبیات
● عنــوان اثــر :مجموعــه داســتانهاي کوتــاه بــه زبــان انگلیســی بــا عنــوان
«رنــگ زندگــي»
● نويسنده :پردیس مقدسی
● واحد آموزشي :دبيرستان آيتاله نسابه(ره) داراب -استان فارس
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي فارابي داراب
● دبير راهنما :عليرضا راستي

 چكيده طرح:
در داســـتان های ایـــن مجموعـــه ســـعی شـــده از ســـمبلها اســـتفاده شـــود .در داســـتان ســـیب
م ــرده از س ــیب ک ــه س ــمبل س ــامتی اس ــت ی ــا از رودخان ــه ک ــه س ــمبل پویای ــی اس ــت ی ــا از گل
رز قرمـــز کـــه ســـمبل مهربانـــی اســـت ،بـــرای رســـاندن پیـــام اســـتفاده شـــده اســـت .حکایت هـــای
گلســـتان ســـعدی بـــا کمتریـــن حجـــم نوشـــتاری بیشـــترین و بهتریـــن پیـــام را می رســـاند .كـــه از
آن الگ ــو گرفت ــه ش ــده اس ــت .نقط ــه ی ق ــوت دیگ ــر ای ــن مجموع ــه داس ــتان طراح ــی تصاوی ــر آن
اس ــت ک ــه در آن از ترکی ــب رن ــگ و ط ــرح هنرمندان ــه اس ــتفاده ش ــده ب ــه گون ــه ای ک ــه ب ــا دی ــدن
طـــرح و ترکیـــب طـــرح و نـــام داســـتان آمادگـــی الزم بـــرای دریافـــت پیـــام آن در ذهـــن ایجـــاد
میشـــود .ایـــده ایـــن داســـتانها از حـــوادث و رویدادهـــای روزمـــره ،فیلمهـــا ،ضـــرب المثل هـــا
و حت ــی داس ــتانهای عامیان ــه گرفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا بازآفرین ــی و اس ــتفاده از ج ــان بخش ــی
ب ــه اش ــیا و عوام ــل طبیع ــی نگاش ــته ش ــده اس ــت.
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رتبه دوم زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :مجموعه شعر « من بین آسمان و زمین گیر کردهام »
● نويسنده :امین صمدی
● واحد آموزشي :دبيرستان شبانه روزی آيتاله خامنهاي ناحيه يك بندرعباس -استان
هرمزگان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي شهيد اصغر قاسمي ناحيه يك بندر عباس
● دبير راهنما :مسلم محبي

 چكيده طرح:
مجموعــهای ش ــامل بيس ــت و هف ــت غ ــزل ب ــا موضوع ــات عاش ــقانه ،اجتماع ــی و آیین ــی .اگ ــر
چ ــه در س ــه بخ ــش تنظی ــم نش ــده اس ــت؛ ام ــا در ه ــر س ــه موض ــوع اش ــعاری دارد .ای ــن مجموع ــه
ب ــا زبان ــی س ــاده و روان ب ــه خل ــق تصاوی ــر درخش ــانی پرداخت ــه اس ــت .تصاوی ــری بک ــر و ن ــو ک ــه
منحص ــر ب ــه خ ــود ش ــاعر اس ــت .ب ــرای ای ــن کار اس ــتفاده از عناص ــر بوم ــی از ش ــگردهای ای ــن
شـــاعر جـــوان اســـت .غزلهـــا فاقـــد نـــام اســـت و تنهـــا بـــر حســـب شـــماره چیدمـــان شـــده
اســـت؛ امـــا ایـــن چینـــش هـــم بســـیار هوشـــمندانه بـــوده اســـت .مثـــا غـــزل هشـــتم موضوعـــی
آیینـــی دربـــارة امـــام رضـــا (ع ) اســـت کـــه در آغـــاز ایـــن شـــعر بـــه چشـــم نمیآیـــد و برخـــی
کدهـــای هوشـــمندانه در ابیـــات پایانـــی مخاطـــب را بـــه منظـــور شـــاعر هدایـــت میکنـــد.
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رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :داستان از گربه بپرس
● نويسنده :بهار رهنما عراقی
● واحد آموزشي :دبيرستان نمونه دولتي بانوان قفلي ناحيه هفت مشهد -استان خراسان رضوی
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي رازي دو مشهد

 چكيده طرح:
رمان ــی ک ــه از گ ــم ش ــدن قهرم ــان داس ــتان ب ــه ن ــام« نیک ــی » س ــخن میگوی ــد .ای ــن ن ــام
انتخابـــی هوشـــمندانه اســـت کـــه میتوانـــد ایهـــام هـــم داشـــته باشـــد .گاهـــی نیکـــی و خوبـــی
از زندگـــی مـــا مـــی رود .امـــا علتـــش چیســـت؟ چـــه کســـی میتوانـــد بـــه ایـــن ســـوال پاســـخ
دهـــد؟ رمـــان هفـــت شـــخصیت دارد کـــه یکـــی از انهـــا گربـــة نیکـــی ،قهرمـــان اصلـــی داســـتان
اســـت .موجـــودی کـــه اگـــر چـــه نادیـــده گرفتـــه میشـــود؛ امـــا حقیقـــت آن اســـت کـــه او هـــم
در شـــرایط خـــودش بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد .راوی ،ســـوم شـــخص و دانـــای کل اســـت.
نویس ــنده خ ــود نی ــز یک ــی از ش ــخصیت های داس ــتان اس ــت و در قلم ــرو رم ــان وارد ش ــده اس ــت.
پای ــان داس ــتان ب ــاز اس ــت و هنرمندان ــه نویس ــنده خ ــود را نی ــز ی ــک تماش ــاگر در صحن ــة زندگ ــی
نشـــان داده اســـت کـــه دربـــارة پایـــان ماجـــرا میتوانـــد مثـــل هـــر کـــدام از مخاطبـــان نظـــری
داش ــته باش ــد؛ ام ــا اظه ــار نظ ــر نک ــرده اس ــت.
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رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :ضرب المثلهای محلی خواف
● نويسنده :مجید صالحی
● واحد آموزشي :دبيرستان مرحوم شيپوري خواف -استان خراسان رضوی
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي مركزي ابن هيثم خواف
● دبير راهنما :عبدالغفور سليمي

 چكيده طرح:
پژوهشـــگر بـــا مصاحبـــه و گفتگـــو بـــا افـــراد کهنســـال و ســـفر بـــه روســـتاهای مختلـــف
شهرســـتان خـــواف ،بـــه جمـــع آوری ضربالمثلهـــای رایـــج در آن ناحیـــه بـــا شـــیوة تلفـــظ
آن ــان پرداخت ــه اس ــت .در کن ــار ه ــر ض ــرب المث ــل ،تلف ــظ التی ــن آن را نی ــز آورده اس ــت .نکت ــه
قابـــل ذکـــر دیگـــر اینکـــه کاربـــرد و مفهـــوم هـــر ضـــرب المثـــل هـــم ثبـــت شـــده اســـت .نکتـــه
بدیـــع ایـــن اثـــر ،تهیـــه اپلیکیشـــنی اســـت کـــه هـــر ضربالمثـــل را کـــه بخواهیـــد بـــا صـــدا و
لهجـــة افـــراد همـــان محـــل تلفـــظ میکنـــد.
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رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی
● عنوان اثر :مجموعه داســتان « افسار»
● نويسنده :حسین لجه
● واحد آموزشي :دبيرستان شهيد صدوقي ناحيه دو يزد -استان یزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشي جوان يزد

 چكيده طرح:
مجموعــه ای شــامل ده داســتان کوتــاه اســت .مهمتریــن شــاخصة ایــن مجموعــه داســتان در کنــار
اســتفاده از عناصــر داســتان،نگاه پژوهشــی نویســنده اســت کــه بــرای حفــظ واژههــای محلّــی تــاش
کــرده اســت .نکتــه دیگــر ،اســتفاده از زبــان طنــز در نــگارش اســت .و در متــن داســتان نیــز گرایــش بــه
زبــان کهــن از ایــن جهــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .اســتفاده از فضاســازی بومــی و بــه تصویــر
کشــاندن شــرایط زندگــی منطق ـهای از دیگــر مــوارد قابــل توجــه در ایــن مجموعــه است.نویســنده بــا
شــناخت نســبی از عناصــر داســتان و ارائــة توصیفــات دقیــق و به جــا بــه خوبــی بــا مخاطــب ارتبــاط
برقــرار میکنــد.
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رتبه سوم علوم اجتماعی و روان شناسی
● عنوان طرح :آزموني براي سنجش خالقيت
● پژوهشگر :محمدمهدی حاجی غالم سریزدی
● واحد آموزشـي :هنرستان هنرهاي تجسمی پسران يزد -استان یزد
● واحد همكار :باشگاه علمي پژوهشی جوان
● دبيران راهنما :بهرام حيدري  -فرزانه فرازمند

 چكيده طرح:
هـــدف ایـــن طـــرح ســـنجش و آمـــوزش خالقیـــت در کـــودکان بـــا اســـتفاده از مجموعـــه ای از
قطع ــات چوب ــی اس ــت .قطع ــات طراح ــی ش ــده ش ــامل صفح ــه اصل ــی بازی(ش ــامل چه ــار قطع ــه) ،
هفـــت چرخ دنـــده در اندازههـــای مختلـــف و میله هـــای نگهدارنـــده ،حلقه هـــا در ســـه رنـــگ
و در ســـه ســـایز مختلـــف و مجســـمه های مفصلـــی اســـت .ایـــن ابـــزار بـــازی ضمـــن ارزیابـــی و
افزای ــش تمرک ــز ،دق ــت  ،می ــزان تخی ــل آفرینن ــده و س ــاخت خالقان ــه  ،مفاهیم ــی چ ــون مکانیس ــم
کار چـــرخ دنده هـــا ،جهـــت و انتقـــال نیـــرو  ،ســـرعت و  ...را آمـــوزش میدهـــد .به خاطـــر ماهیـــت
ابـــزار و عملکـــرد مناســـب آن آزمـــون خالقیـــت ســـه بعـــدی نامیـــده شـــده اســـت .ایـــن آزمـــون از
ویژگی هـــای روان ســـنجی مناســـبی برخـــوردار اســـت .براســـاس مطالعـــه میدانـــی روی گروهـــی
از کـــودکان  ،مقـــدار ضریـــب همســـانی درونـــی آزمـــون خالقیـــت ســـه بعدی یـــا آلفـــای کرونبـــاخ
براب ــر ب ــا  0/89ب ــوده اس ــت .همچنی ــن ب ــرای س ــنجش روای ــی همگ ــرا از آزم ــون خالقی ــت تورن ــس
اســـتفاده شـــد.
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رتبه سوم علوم اجتماعی و روان شناسی
● عنوان پژوهش :بررسي مردم شناختي روستاي " سرارو " سیریک هرمزگان
با تاكيد بر صنعت گردشگري
● پژوهشگران :محمد ساالری  -علیرضا صالحی
● واحد آموزشي       :دبيرستان استعدادهايدرخشان بحرالعلوم شهرستان ميناب-
استان هرمزگان
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي شهرستان ميناب
● دبيران راهنما :ياسر حسنزاده  -عباس درخشان

 چكيده طرح:
کشـــور ایـــران جـــز کشـــورهای برتـــر از نظـــر داشـــتن جاذبههـــای گردشـــگری طبیعـــی
اســـت .مـــکان مـــورد مطالعـــه درایـــن تحقیـــق ،روســـتای ســـرارو از توابـــع شهرســـتان ســـیریک
در اســـتان هرمـــزگان اســـت .چندیـــن بـــار عملیـــات صحرایـــی بـــراي شناســـایی دقیقتـــر
پدیدههـــای منطقـــه انجـــام شـــده اســـت .از جملـــه دســـته  بندی جاذبههـــای گردشـــگری در
ایـــن روســـتا جاذبههـــای اکوتور یســـمی ،ژئوتوریســـمی ،توریســـم  درمانی  ،طبیعتگـــردی و
توریســـم فرهنگـــی اســـت .برخـــی از جاذبه هـــای روســـتای ســـرارو ،شـــامل ســـد و دریاچـــه
ســـرارو ،ســـتونهای بـــزرگ فرســـایش بـــادی ،آبشـــار مصنوعـــی و طبیعـــی ،گلهـــا و باغـــات
جالـــب ،تپههـــای فســـیلی ،بازارچـــه صنایـــع دســـتی ،بناهـــای تاریخـــی ،پدیده هـــای فرســـایش
آبـــی ،چشـــمههای درمانـــی ،معمـــاری بومـــی ،برگـــزاری آیینهـــا و مراســـم خـــاص اســـت كـــه
برخـــى از ايـــن پديده هـــا و ارزش آنهـــا بـــراى مـــردم ناشـــناخته بـــود.
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رتبه سوم   شیمی
● عنـوان طـرح :کیسههای گرماده
● طراحان :نصیر زارع سلماسی  -نسیـم زارع سلمــاسـی
● واحدهــاي آمـوزشي :دبيرستان غیر دولتی خيام      و   دبيرستان هیئت
امنایی شادروان حاج مومني ناحيه دو اروميه -استان آذربایجان غربی
● واحد همكار :پژوهشسراي دانشآموزي زكرياي رازي ناحيه دو اروميه

 چكيده طرح:
کیســـههای گرمـــاده برگشـــت ناپذیـــر بســـتههای قابـــل حملـــی هســـتند کـــه به منظـــور گـــرم
کـــردن ســـریع ناحیـــه مـــورد نظـــر (عضـــات و )...مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد .به طـــور کلـــی
ایـــن کیســـهها در دو دســـته برگشـــت پذیر یـــا برگشـــت ناپذیر تقســـیم بندی میشـــوند .کیســـه
گرم ــاده طراح ــی ش ــده در ای ــن ط ــرح دارای ج ــداره آلومینیوم ــی ب ــا الی ــه محاف ــظ پالس ــتیکی ب ــوده
ک ــه در درون آن حج ــم مش ــخصی س ــیتریک اس ــید در آب در ی ــک کیس ــه پالس ــتیکی قاب ــل ترکی ــدن
و حســـاس بـــه فشـــار در میـــان میـــزان مشـــخصی پـــودر ســـیمان قـــرار دارد .آزاد شـــدن محلـــول در
اث ــر فش ــار مش ــخصی ب ــه کیس ــه پالس ــتیکی و ترکی ــب ش ــدن آن ب ــا پ ــودر س ــیمان موج ــب تولی ــد
گرمـــای زیـــادی میشـــود .هیدراتـــه شـــدن ترکیبـــات ســـیمان واکنشـــی گرمـــازا اســـت و حضـــور
اس ــید س ــیتریک باع ــث س ــرعت ب ــاالی گی ــرش س ــیمان و ب ــه دنب ــال آن آزاد ش ــدن س ــریع مق ــدار
زیـــادی گرمـــا میشـــود.

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
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به نام خدا
پایـه ی اصلـی نـوآوری ،انسـان و توانایی هـای اوسـت .اگرچـه در گذشـته ،مزیـت و برتري نسـبی هر
جامعـه بـر اسـاس منابـع طبیعـی و خـدادادی بود ولـی در قرن حاضـر ،اين برتـري و مزیت را انسـان ها با
خالقيـت و توليـد دانـش و نـوآوري حاصـل از آن می آفریننـد .بـه بیـان دیگر ،انسـان می تواند با اسـتفاده
از دانـش فنـی و نیـروی خلاق خـود و بـا تأثیـر از مهـارت و آموزش هـای الزم در يك شـرايط و فضاي
مناسـب علمـي و حمايتـي و با کشـف نیازهای جامعه و بشـريت و تولید دانش و كاالهـای جدید« ،اقتصاد
دانش بنیان» را متجلی کند.
در ايـن راسـتا و در تحقـق ايـن هـدف متعالـي ،در دوره بيسـتم جشـنواره تعـداد  8642طـرح مربـوط
بـه دانش آمـوزان و هنرجويـان دوره متوسـطه بـه دبيرخانه هـای اسـتانی جشـنواره جـوان خوارزمـی ارائه
گرديـد .طرح هـا پـس از بررسـی کارشناسـی اسـتانی ،در گروه های علمـي ،مـورد ارزيابی قـرار گرفتند .از
ايـن تعـداد 1،245 ،طـرح برتـر  ،بـه عنوان طرح هـای منتخب اسـتانی به مرحله کشـوری راه پيـدا کردند.
طرح هـای مذکـور بـا حضـور در گروه هـاي مختلـف علمـي وزارت آمـوزش و پـرورش شـامل «بـرق و
الکترونيـک ،کامپيوتـر ،مكاترونيـك ،مکانيـک ،فيزيک و نجوم ،شـيمی ،رياضی ،عمـران و معماري ،علوم
زيسـتی و پزشـکی ،کشـاورزی و منابـع طبيعـی ،زبـان و ادبيـات فارسـی ،علـوم اجتماعی و روان شناسـی،
علـوم دینـی و قرآن پژوهـی ،هنـر  ،نانو-تكنولـوژي و طرح هـاي ميان رشـته اي و خـاص» ،مورد بررسـی
و ارزيابـی مجـدد قـرار گرفتـه و پـس از دفـاع حضـوری داوران اسـتانی و طراحـان و داوری نيمه نهايـي،
تعـداد  52طـرح بـه مرحلـه داوري نهايـي راه يافتنـد .در ايـن مرحلـه ،پـس از داوری طرح هـا در هيـأت
داوران مشـترک وزارت علـوم ،تحقيقـات و فناوری(سـازمان پژوهش های علمی و صنعتـی ايران) و وزارت
آمـوزش و پـرورش (مركـز ملي پرورش اسـتعدادهاي درخشـان و دانش پژوهـان جوان) ،تعـداد  4طرح در
رتبـه اول 10 ،طـرح در رتبـه دوم و  17طـرح در رتبـه سـوم برگزيده نهايي كشـوري بخـش دانش آموزي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمی انتخاب و معرفي شدند.
بخـش دانش آمـوزي جشـنواره جـوان خوارزمي مرهـون برنامهريزي هـا ،برگزاري كارگاه هاي آموزشـي
و تالش هـاي ارزنـده همـه اسـتان ها ،شهرسـتان ها و مناطـق و پژوهش سـراهاي دانش آمـوزي اسـت
كـه موجبـات حضـور  10،357دانشآمـوز و هنرجـوي خلاق و نـوآور را كـه سـرمايه هاي اجتماعي ميهن
اسالمي هستند ،را با ارائه  8،642طرح فراهم ساختند.
جـدول و نمودارهـاي زيـر ،تعـداد طرح هـای جشـنواره جـوان خوارزمـی ،بخـش دانش آمـوزی را بـه
صـورت مقايسـه اي و بـه تفكيـك سـال ،گـروه علمـي و اسـتان نشـان مي دهنـد.
گزارش ستاد اجرایی
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جدولها
● جدول شماره( :)1تعداد طرح ها

سال

1394

1395

1396

1397

تعداد

7378

7420

8269

8642

● جدول شماره ( :)2تعداد كل طرح ها و طراحان بخش دانش آموزي
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي  -سال 1397
تعداد طرح ها و طراحان
به تفكيك گروه هاي علمي و جنسيت

تعداد طرحها

تعداد طراحان
پسر

دختر

برق و الكترونيك

736

454

282

736

كامپيوتر

324

163

161

324

مكانيك

997

610

387

997

مكاترونيك

229

139

90

229

معماري و عمران

233

87

146

233

علوم زيستي و پزشكي

1411

329

1082

1411

كشاورزي و منابع طبيعي

360

174

186

360

فيزيك و نجوم

424

154

270

424

شيمي

516

141

376

516

نانو تكنولوژي

390

121

270

390

رياضي

102

38

65

102

زبان و ادبيات فارسي

1900

499

1401

1900

علوم ديني و قران پژوهي

330

130

200

330

علوم اجتماعي و روان شناسي

672

190

482

672

هنر

1454

223

1230

1454

ميان رشته اي و خاص

277

100

177

277

10357

3551

6806

10357
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جدولها
● نمودار شماره ( -)1تعداد کل طرح ها به تفکيک گروه های علمی سال 1397
2000
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1600
1400
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0

● جدول شماره ( :)3تعداد طرحهای برگزيده کشوری به تفکيک گروههای علمی ،از سال  1395لغايت 1397

سال

زمینه علمی
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1395

1396

1397

برق والکترونيک

1

1

3

کامپيوتر

2

2

3

مکانيک

3

2

2

فيزيک و نجوم

2

1

شيمی

2

-

معماري و عمران

1

-

رياضی

1

2

علوم زيستی و پزشکی

3

2

1

کشاورزی و منابع طبيعی

3

3

3

زبان وادبيات فارسی

5

4

8

علوم اجتماعی و روان شناسي

2

4

2

علوم دینی و قرآن پژوهی

1

1

هنر

3

6

6

نانوتكنولوژي

2

1

2

مكاترونيك

2

1

33

30

جمع
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1

31

جدولها

بـا توجـه بـه ارسـال بعضـی از طرح هـا بـه صـورت گروهـی ،تعـداد  8642طـرح توسـط  10357نفـر
دانش آمـوز و هنرجـوي دوره متوسـطه بـه جشـنواره ارائـه شـد .از ايـن تعـداد  6806نفـر ( 65/71درصد)
دختـر و  3551نفـر ( 34/29درصـد) پسـر هسـتند .ايـن آمـار ،بيانگـر آن اسـت کـه ميانگين افـراد در هر
طـرح 1/2 ،نفـر میباشـد .پـس از بررسـي طرح هـا در گروه هـای علمـي در اسـتان ها ،تعـداد 1،245
طـرح بـه عنـوان طرحهـای منتخب اسـتانی ،بـه مرحله کشـوری جشـنواره ،معرفی و آثـار آنها بـه همراه
مسـتندات الزم ،بـه دبيرخانـه سـتاد جشـنواره ارسـال گرديد.
● جدول شماره ( :)4تعداد طرح برگزيده بخش دانشآموزی به تفکيک رتبه

رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

تعداد طرح

4

10

17

31
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 31طـرح برگزيـده کشـوری ،توسـط 37نفر طراح ارائه شـده اسـت .ميانگيـن تعداد افراد شـرکت کننده
در هـر طـرح برگزيـده كشـوري ( 1/2نفـر) اسـت .بنابراين که شـرکت افـراد در طرح های انفرادی بيشـتر
از طرح هـای گروهی میباشـد.
بدين وسـيله از دانش آمـوزان و هنرجويـان پژوهشـگر ،مبتكـر ،اديـب و هنرمنـد كشـور عزيزمـان ،که
بـا ارسـال طرحهـاي خـود ،ايـن جشـنواره را در تحقـق اهـداف مترتـب بـر آن يـاري نمودند و بـه فضاي
ابـداع و اختـراع رونق و شـكوه بخشـيدند و نيـز از مديران كل ،معاونـان محترم آموزش متوسـطه ،مديران
جشـنواره جوان خوارزمي اسـتان ها ،رؤسـاي ادارات اسـتعدادهاي درخشـان و دانش پژوهان جوان ،اعضای
محتـرم دبيرخانه هـای جشـنواره جوان خوارزمی ادارات كل آموزش و پرورش اسـتان هاي سراسـر کشـور،
دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجايي ،گروه هاي علمي و همكاران سـتاد جشـنواره که در برگـزاري مطلوب
و باشـكوه بيسـتمين جشـنواره جـوان خوارزمـی ايفاي نقـش كردند ،صميمانه تشـکر و قدردانی می شـود
.
ستاد اجرایی
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
بخش دانش آموزی
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اعضای ستاد ،کمیته اجرایی و دبیر خانه
بخش دانشآموزی بیستمین جشنواره جوان خوارزمي

اعضاي ستاد
●

●
●
●
●
●
●
●

فاطمه مهاجراني (رئیس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره)
عنايت ساالريان (قائم مقام رئيس ستاد بخش دانش آموزي جشنواره)
قربانعلي افشاني
مهندس سيد مصطفي آذركيش
نعمت اله كاظمي فرامرزي
رضا اصغرپور
دكترسيدمحسن حسيني مقدم
ميركاظم ميرنظري

اعضاي كميته اجرايي
● عباس مرادي
● نیلوفر ناصری
● فروغ ساالريه
● غالمحسن حميدي
● سيدمحمود عقيليان
● مهدي شمس
● داود اصالني
● عليرضا كريميان
● مهدي راستي
● ريحانه ساساني

● كامران باباپور چهره
● سيدصفر مظلومي
● بهزاد صولتیان
● مريم زراعتكار
● مسعود دودانگه
● زهرا علي محمدي
● اميرعباس ميرزاخاني
● ماندانا نوروزي
● علي اكبر مهاجر
● محمدجواد حاجي قاسمي

اعضاي دبیرخانه

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی
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● موسي فرهنگ نيا
●پگاه سوفالگر
● محمد مشتاقي
● علي اصغر سير
● انسيه باغباني
● حسين نامني
● علي زالي
● مهدي زينلي
● اميرحسين اسدي
● فرشاد فردوسي
بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

● بهرام مددي
● محسن كشاني
● زهرا بابايي خماركي
● رحمان محمدي
● اسماعيل كاظمي نيا
● سيده حليمه تهم
● سودابه ملکی
● علي نديري
● حسين قاضي

گروههاي علمی

بخش دانشآموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

برق و الکترونیک
مسئول گروه:

● دکتر پرويز اميري

اعضاي گروه:
● دكتر شهريار شيرواني مقدم
● دكتر وهاب نكوكار
● دكتر رضا قندهاری

● دكتر بابك محمدزاده
● دكتر حسين منتظري
● دكتر مجتبي لطفي راد

● مهندس فرزاد فالحی
● دكتر حمید خالوزاده

کامپيوتر
مسئول گروه:
● دکتر نگين دانش پور
اعضاي گروه:

● دكتر معصومه صفخانی
● مهندس حمیدرضا شایق بروجني

● دكتر سعيد فرضي
● مهندس علی هوشیاری

مكانيك
مسئول گروه:
● دکتر علي پورکمالی انارکی
اعضاي گروه:
● دكتر علی رحمانی هنزکی
● دكتر علي ميرمحمدي
● دكتر ميثم محمدي امين
● دكتر امیر رفاهی اسکویی
● دكتر محمد صديقي

● دكتر جواد كدخدا پور
● دكتر مهرداد خاندایی
● دكتر فتح اهلل امي
● دکتر فرامرز آشناي قاسمي
● دکتر حسين حسيني تودشكي

● مهندس علی فرهادی
● دكتر مسعود مسيح تهراني
● دكتر شهریار بزرگمهری

فیزیک و نجوم

● دکتر جاويد ضمير انوري
● دكترسيده مهري حميدي سنگدهي

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی

مسئول گروه:
● دکتر رويا مجيدي
اعضاي گروه:
● دکتر فاطمه احمدي
● دکتر رضا رشيدي

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
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گروههاي علمی
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شیمی
مسئول گروه:
● دکتر رسول عبداله میرزایی
اعضاي گروه:
● دكتر علي يوسفي
● دکتر اعظم سادات انارکی فيروز

● دکتر مرتضي موسوي خوشدل
● دکتر زينب طاليي

● دکتر جواد بهشتيان
● مهندس بهنام معيني

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

● دكتر سيد عليرضا اشرفي
● دكتر مهدي نجفي خواه
● دكتر علي زعيم باشي

● دكتر محمدجواد اسالم پور
● دكتر سعيد اكبري

علوم زیستی و پزشکی
مسئول گروه:
● دکتر عليرضا ذاكري
اعضاي گروه:
● دكتر اميرحسين براتي
● دكتر اميرحسين عابدي يكتا
● دكتر ليال پورمسعودي
● دكتر فاطمه ميرهادي

● دكترفرشاد غزاليان
● دكتر زهرا ابراهيم آبادي
● دكتر فائزه فاضلي
● دكتر اسحاق شايگان

● دكتر محمد ساکی زاده
● دكتر نويد پور زردشت
● دكتر محمد حسبي
● دكتر فاطمه مير هادي

علوم اجتماعي و روان شناسي
مسئول گروه:
● دکتر صادق نصري

اعضاي گروه:

ارکان علمی و اجرایی بخش دانش آموزی
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● دکتر سيدمحمدرضا امام جمعه
● دكتر غالمعلي احمدي
● دكتر جمشيد جراره
● دكتر نجف طهماسبي پور
● دكتر عبدالحسين كرم پور
● دكتر سعيد جعفرپور
● دكتر عليرضا عصاره

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

● دكتر رضا ساكي
● روشن احمدي
● يوسف امامدادي طارمي
● دكتر فريده حميدي
● نعمت اله كاظمي فرامرزي
● نصرالدين امين ورزلي
● مجيد ابراهيم دماوندي

● محمد كاظمي پوران
● الماس ساسانيان
● رضوان روح بخش
● دكتر فاطمه خالوندي
● محمد كاظم زاده
● رضا گلشن مهرجردی

گروههاي علمی

بخش دانشآموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

علوم ديني و قرآن پژوهي
مسئول گروه:
● دکتر عبداله صلواتي
اعضاي گروه:
● دكتر علي اكبر شايسته نژاد
● دكتر زهرا كاشاني ها
● دكتر عين اله خادمي

● دكتر رضا ماحوزي
● دكتر مهري چنگي آشتياني
● دكتر غالم رضا فعله گري

● دكتر شهناز شايان فر
● دكتر حسين صفره

زبان و ادبيات فارسي
مسئول گروه:
● دكتر ساغر سلماني نژاد
اعضاي گروه:
● دكتر محتبي بشردوست
● دكتر مجتبي بشردوست
● دكتر علي اكبر افراسيابپور
● دكتر زيبا اسماعيلي

● معصومه هدهدي
● فرنگيس كمالوند
● دكتر علي رضا حاجيان نژاد
● دكتر حميده حجازي

● تقي كارگر
● ابراهيم محمدحسن بيگي

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

● دكتر محمد علي بني اسدي
● دكتر حسام الدين سراج

● دكتر حسن حليمي

كشاورزي و منابع طبيعي
مسئول گروه:
● دكتر نيكروز باقري
اعضاي گروه:
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● دكتر علي اكبر قنبري
● دكتر حسن صادقي پناه
● دكتر جالل كفاشان
● دكتر علي رحماني

● دكتر افشين ايواني
● دكتر حسين فرازمند
● دكتر محمود صفري
● دكتر حامد فاطميان

● دكتر جواد باغاني
● دكتر مهدي اكبري

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
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گروههاي علمی

بخش دانشآموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

عمران و معماري
مسئول گروه:
● دكتر علي شرقي
اعضاي گروه:

● دكتر اصغر وطني اسكويي
● دكتر عبدالحميد قنبران

● دكتر ابوالفضل سلطاني
● دكتر امير طريقت

● دكتر سيدباقر حسيني
● دكتر اسماعیل ضرغامی

نانو تكنولوژي
مسئول گروه:
● دكتر مريم صباغان
اعضاي گروه:
● دكتر عليرضا كرمي
● دكتر الهام اسديان
● دكتر مهدي نيك عمل

● دكتر معصومه قلخاني
● دكتر مرضيه ندافان
● دكتر سميه فردين دوست

● دكتر الهه كوثري
● دكتر زهرا نصرالهي

گروه علمی مكاترونيك
مسئول گروه:
● دكتر رضا ابراهيم پور
اعضاي گروه:
● دكتر موسي آيتي
● دكتر محمدرضا ارباب تفتي

● دكتر محمدرضا دليري
● دكترسيد مصطفي صالحي نسب

● دكتر نصورباقري

ميان رشته اي و خاص
مسئول گروه:
● دكتر مريم محمدي
اعضاي گروه:
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● دكتر فاطمه بوربور
● دكتر دل آرا جعفري
● دكتر محبوبه الهي
● دكتر مهديه جعفري
● دكترحميد رضا كماالن
● دكتر شيما باباپور

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

● دكترحسن حاجي زاده
● دكتر فرشاد صالحي
● دكتر صغري اسدي
● دكتر علي اصغر مهرپور
● دكتر علي اكبر قنبري
● دكتر محمود حاجي نصيري

● دكتر وحيد اماني
● دكتر لطف اهلل مهدوي
● دكتر فريبا رمضاني
● دكتر زهرا فهيمي
● دكتر مهدي ابراهيمي علويجه

مديران ستاد اجرايي ادارات كل آموزش و پرورش استانها

بخش دانشآموزی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

1

آذربايجان شرقي

ناصر ممي پور

ناصر تاري زاده

مهدي عالمي

2

آذربايجان غربي

هادي هادي نيا

ندا اسمعيلي

امير رحيمي

3

اردبيل

نادر شهسواري

مهدي خليلي

علي خليفي

4

اصفهان

محمدكاظم عليخاني

خديجه بالباديون

كليم اهلل بابايي

5

ايالم

فردين بساطي

جواد عزيزي

محمدمراد مريدي

6

البرز

غالم حسين شادروحي

احسان رضايي

زهرا صادقيان

7

بوشهر

كاوه اميري

مجتبي خوشنود

-

8

چهارمحال و بختياري

ايرج كريمي

حميد رضا اكبري

محبوبه موسوي

9

خراسان رضوي

عليرضا ذهبي

جواد شوهاني

حسن ضيايي نيا

10

خراسان شمالي

محسن صانعي

ابراهيم محمدنيا

-

11

خراسان جنوبي

مهدي رستمي

محمدعلي محمدي

-

12

خوزستان

قاسم رضايي راد

عليرضا خرات

آرمان احرام باف

13

زنجان

جعفر زنجاني

روح اهلل لطفي

حجت رستمي

14

سمنان

سعيدتجلي صفا

زهرا سرباز دلير

فاطمه نبوي چاشمي

15

سيستان و بلوچستان

غالمرضا گنجعلي

امين پايان

مسعود نجار

16

شهرتهران

علي قرباني

خديجه شاه مهديان

فاطمه بلوچيان

17

شهرستان هاي تهران

آقاي بهروزمهري

معصومه جهانوند

حميد قره گوزلو

18

فارس

محمدحسين كريميان

فاطمه زارع

رضا پور خسرواني

19

قزوين

ثابت رستمي

فاطمه احمدي

توفيق محمدحسيني

20

قم

حسين كرمي

مجيد شايان فر

محمود ملكي

21

كردستان

اكبر منجمي كردستاني

فروزان قصيري

فرانك قصيري

22

كرمان

حمزه اسفنديارپور

-

-

23

كرمانشاه

علي مرادي

شفيع اميني مقدم

-

24

كهگليويه و بويراحمد

محمدتقي اسدپورجهان آباد

مسلم عباسي

مجيد گرامي

25

گلستان

سيد قاسم حسيني

علي عسكر مقصودلو محلي

قربان رايجي

26

گيالن

بهرام صفري

سليمان كابيني مقدم

محمد ربطي

27

لرستان

مهدي جهانيان

عبداهلل صيادي

محمدعلي خرميان

28

مازندران

عبداهلل آزادي

علي اسدي كفشگري

ولي قرباني

29

مركزي

مسعود ستوده نژاد

محمد نادري

عباس اميني

30

هرمزگان

محمد قويدل الري

سيده خديجه موسوي پور

مريم محرم خاني

31

همدان

رضا هاشمي

ابوذر مهرابي توانا

علي محمد نصرالهي

32

يزد

مهدي مستقل چي

طاهره طالبي پور

بهرام حيدري

33

مدارس خارج ازكشور

توحيد ترقي خواه

بخشعلي باقري

-

ردیف
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استان

دبير جشنواره

مسئول اجرايي

مسئول هيأت داوران

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

75

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

76

