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خداوند کسانی از شام را که ایامن آورده اند 

باال می برد و به کســانی که بهره ای از علم 

دارند درجات بزرگی می بخشد.
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حضور ارزنده پژوهشــگران و فنــاوران جوان در عرصه های علمی و پژوهشــی 

در مسیر توســعه پایدار، آینده ای روشــن و تابناک برای کشــورمان به ارمغان 

خواهد آورد. اقتدار ملی با دسرتسی به دانش و توان علمی سنجیده می شود و 

ظرفیت هایی مانند منابع طبیعی، اقتصاد و صنعت فقط با رسمایه های انسانی 

راهگشا و کاربردی خواهند شد.

نگاه مسئوالنه به نیازهای جوانان و داشنت برنامه های علمی برای تحقق اهداف 

کوتاه مدت و بلند مدت یک رضورت است، به همین منظور سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران شناسایی، معرفی و جذب استعدادهای جوان کشور در 

زمینه های مختلف علمی و فنــاوری و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی دانش 

بنیان در میان نسل جوان را از وظایف خود می داند.

به یاری خداوند متعال امسال نیز در بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی 

شاهد مشارکت فعال جوانان بلند همت بوده ایم که با ارایه طرح در این رقابت 

علمی حضور داشــته اند. در فرآیندی که با ارزیابی دقیــق و چند مرحله ای به 

انتخاب و معرفی بهرتین ها انجامیده است.

علی رغم مشکالتی که فراگیری ویروس کرونا ایجاد کرده است، باال بودن سطح 

طرح های بنیادی است که نشان از توان مندی جوانان در اجرای موفق طرح در 

مرز دانش دارد. در بخش کاربردی نیز مجری طرح بــرای اولین بار در ایران به 

فناوری ارزشمندی دست یافته که روانه بازار شده است. دو برگزیده بخش ابتکار 

موفق به نوآوری هایی شده اند که نیاز مربم جامعه در حال حارض است.

از متامی همکارانم در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، اعضای هیأت 

علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و کارشناسان صنایع که در ارزیابی علمی و 

فنی طرح ها ما را یاری رساندند سپاسگزاری می منایم.

از خداوند متعال می خواهیم متام دانش پژوهان، بانیان و خادمان این طریق را 

مشمول الطاف خود مناید و جوانان عزیزمان را در مسیر مقدسی که برگزیده اند 

یاری مناید.

علی  رضا اللهیاری

دبیر بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

به نام خداوند جان و خرد

بیست و سومین جشـنواره جوان خـوارزمـے 6



بیست و سومین 
جشنواره جوان 
خوارزمی

طرح های برگزیده 
بخش دانش پژوهان 
و فناوران
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طراحی و ساخت
 نانوالیاف نانوکامپوزییت حاوی 

چهارچوب آلی-فلزی

مقادیر مختلف نانوچارچوب آلی- فلزی در بسرت نانولیفی بارگذاری شــده و از آن برای رهایش کنرتل شده داروهای ضد رسطان مانند دوکسوروبیسین و 

حذف آن از پساب حاوی دارو استفاده شده است. با تنطیم حفرات نانوچارچوب آلی-فلزی و بسرت غشایی نانولیفی و فضای بین آنها، از این نانوحامل/غشای 

کامپوزیتی استفاده دو کاربره در دارورسانی و محیط زیست شد. 

نتایج نشان دهنده رهایش آهسته و کنرتل شده داروی ضد رسطان برای بیش از هفت روز بود و بررسی خاصیت ضد رسطانی آن در حالت برون تنی و درون 

تنی نتایج مناسبی را در مرگ ســلول های رسطانی و کاهش حجم رسطان )تومورهای جامد مانند تومور رسطان ســینه، پروستات، رسویکس، ریه و ...( 

داشت. نتایج حاصل از حذف دارو از پساب دارویی، حذف باالی دارو در غلظت های مختلف دارو را نشان داده است. نتایج حاصل، کارایی باالی نانوحامل 

نانولیفی سنتز شده را در بارگذاری داروی ضد رسطان و حذف آن دارو از پساب دارویی را دارد.

رتبه دوم پژوهش های بنیادی
گروه تخصیص فناوری نانو

عنـــوان طـــرح

محمد ایرانیلیال روشنفکر راد

همکار

استاد راهنما

موسسه های  همکار

پژوهشگران

زهرا سیاح البرزی

دکتر منصور انبیاء

دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیـــــده

بیست و سومین جشـنواره جوان خـوارزمـے 8



تهیه جاذب های نانو متخلخل
برای جذب و ذخیره سازی گاز دی 

اکسید کربن

هدف از این طرح، طراحی و سنتز جاذب های نانو متخلخل بر پایه لیگاندهای عامل دار شده با گروه عاملی  آمیدی برای جداسازی، جذب و ذخیره سازی 

گاز دی اکسید کربن آزاد شده در امتســفر در  مخلوط گازها و دمای محیط می باشد. پژوهش انجام شده در این راستا شامل طراحی، سنتز، شناسایی و 

آنالیز  ساختاری سه چارچوب فلز-آلی نانو متخلخل جدید دارای گروه عاملی آمیدی به نام های   TMU-23   ، TMU-22  و   TMU-24  می باشد. هر سه ساختار 

توسط روش های متنوعی مانند  X-ray   تک بلور مورد شناسایی قرار گرفتند. در مرحله بعد، مطالعات  کاملی بر روی ویژگی های جذب گاز   CO2  و همچنین 

انتخاب پذیری در جذب گاز   CO2  نسبت  به گاز نیرتوژن انجام گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها وجود گروه های عاملی آمیدی درون حفرات این  جاذب ها 

بلکه در دسرتس بودن این گروه های عاملی در حفرات، بر روی افزایش میزان جذب گاز   CO2  و  همچنین انتخاب پذیری جاذب برای جذب گاز   CO2  نسبت 

به گاز   N2  تاثیر گذار اســت. بنابراین ترکیب  TMU-24 که دارای گروه های عاملی آمیدی دردسرتسرتی در حفرات است، گاز   CO2  را به صورت انتخابی به 

  TMU-22   جذب می مناید. این میزان انتخاب پذیری تقریبا پنج تا هفت برابر بیشرت از میزان  جذبی است که برای ترکیبات  N2   میزان   ده برابر بیشرت از گاز

و   TMU-23  که فاقد گروه های عاملی آمیدی می باشند بدست آمده  است. 

رتبه سوم پژوهش های بنیادی
گروه تخصیص فناوری نانو

عنـــوان طـــرح

وحید صفری فرد

پژوهشگر

استاد راهنما

موسسه های  همکار
دکتر علی مرسلی، دکتر دنیل مازپوک

دانشگاه تربیت مدرس، انستیتو نانوتکنولوژی کاتاالن، آزمایشگاه 
سینکروترون آلبا، دانشگاه الیکانته

چکیـــــده
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شماتیکی از فناوری حذف آالینده 
تیتروآروماتیک توسط • OH  حاصل 

از روش الکتروشیمیایی

توسعه روش های نوین به منظور حذف 
و تخریب آالینده های  پایدار نوظهور در 

فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب

وجود انواع مختلف   آالینده های نوظهور پایدار   در آب و فاضالب از جمله ترکیبات تیرتوآروماتیک که قابل تجزیه زیستی منی باشند، یکی از چالش برانگیزترین 

 مشکالت در علوم زیست محیطی امروز است. با توجه به افزایش و رشد چشمگیر این نوع آالینده ها  در محیط زیست و به دلیل توسعه مستمر صنایعی که 

این ترکیبات را تولید یا مرصف می کنند و همچنین  نیاز جامعه جهانی به آب پاک و با کیفیت، توسعه روش های پیرشفته تصفیه آب و فاضالب الزم و رضوری 

است. در این طرح به صورت پیوســته و متمرکز روش های مختلف تصفیه آب و فاضالب به منظور حذف و تخریب آالینده های آلی پایدار و نوظهور در طی 

ده سال تحقیقات آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. فرایند های مختلف از جمله، فرایند های جذب سطحی، فرایند های اکسیداسیون پیرشفته 

شیمیایی و الکرتوشیمیایی و همچنین طراحی و ساخت سل ها و پایلوت های مختلف الکرتوشیمیایی توسعه داده شد است. 

دستیابی به فناوری ساخت نانوذرات فلزی، اکسید فلزی و نیمه هادی های مختلف و تثبیت آنها بر روی کربن فعال تهیه شده از گیاهان و درختان مختلف و 

همچنین دستیابی به فناوری ساخت آند های مهندسی شده اکسید فلزی و مخلوط اکسید فلزی در اندازه ها و  مقیاس های مختلف به روش الکرتوشیمیایی 

با اضافه  پتانسیل باالی تولید اکسیژن و توانایی تولید اکسید کننده های قدرمتندی مانند    H2O2 ،  O3و • OH   به منظور حذف و تخریب الکرتوکاتالیتیکی 

آالینده های آلی پایدار و نوظهور از جمله دستاوردهای این طرح می باشد. 

رتبه دوم طرح های کاربردی
گروه تخصیص محیط زیست

عنـــوان طـــرح

امین انصاری

استاد راهنما

موسسه های  همکار

پژوهشگر

دکتر داود نعمت الهی

دانشگاه بوعلی سینا، شرکت زیست ایده ال گستر

چکیـــــده
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 pH ساخت الکترود ترکییب
از نوع غشا سرامیکی

الکرتود pH یکی از سنسور های کاربردی و مهم برای تعیین میزان اسیدیته محلول ها و یا مواد جامد و نیمه جامد در صنایع می باشد. باتوجه به اینکه این 

سنسور کاالیی مرصفی می باشد که بصورت میانگین عمر مفید آنها دو سال و یا حتی کمرت می باشد. اصلی ترین قسمت این نوع سنسورها غشا حساس آن 

می باشد که عالوه بر فرموالسیون بسیار پیچیده، نحوه تبدیل پودر حاصل از فرموالسیون به غشا با شکل مشخص می باشد که نیازمند فناوری های نوین است.

 درسطح دنیا حدود هفت کمپانی تولید کننده این سنسور می باشند که در ایران و خاورمیانه تولید کننده ای در این خصوص فعالیت منی کند، باتوجه به 

مرصف باالی این سنسور ها در سطح دنیا و تبدیل شدن آن به یک سنسور رضوری، تولید این محصول پس از کسب دانش فنی می توانست کاالیی با ارزش 

افزوده باال برای تولید کننده ایجاد کند از این رو سطح فناوری باالی آن نیز انگیزهای شد تا رشوع این طرح کلید بخورد که از سال 1390 تحقیق و پژوهش 

در این خصوص رشوع شد و پس از کسب دانش فنی در سال 98 به عنوان رشکت فناور در پارک علم و فناوری آذربایجان رشقی پذیرش صورت پذیرفت و در 

نهایت رشوع به ساخت منونه نهایی برای تولید انجام یافت و در آذر سال 99 تولید انبوه و فروش آغاز گردید. 

رتبه دوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصیص فناوری های شیمیایی

عنـــوان طـــرح

معین اشکانی رضابیگلو

پژوهشگر

موسسه   همکار
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

چکیـــــده
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طراحی و ساخت دستگاه
اندازه گیری گشتاور برای تست زمیین 

چرخ عکس العملی ماهواره

در این طرح، هدف طراحی و ســاخت سنسور اندازه گیری گشتاور برای چرخ عکس العملی ماهواره برای اولین بار در کشور می باشد. به نحوی که قادر به 

اندازه گیری گشــتاور با قابلیت اعتامد 95% و عدم قطعیت N.mm 0.03 ± است و می تواند در حالت چرخش چرخ عکس العملی به صورت دقیق میزان 

گشــتاور تولیدی آن را اندازه گیری کند. چرخ عکس العملی دارای یک چرخ طیار است و از آن به منظور کنرتل وضعیت ماهواره در فضا استفاده می شود. 

اندازه گیری گشتاور تولیدی چرخ عکس العملی برای سیستم کنرتل وضعیت برای تنظیم عملگر مذکور و اندازه گیری ارتعاشات آن برای بهینه سازی کنرتل 

وضعیت ماهواره و ثبات آن نیاز است.

برای صحت سنجی سیستم کنرتل وضعیت و عملکرد چرخ عکس العملی ماهواره در فضا ابتدا نیاز است که گشتاور آن توسط سنسور طراحی شده استخراج 

گردد و در صورت مناسب بودن عملگر، از آن داخل ماهواره استفاده شود.

یک سنسور دقیق برای اندازه گیری گشتاورهای تولیدی طراحی و ساخته شده است، کالیرباسیون سنسور نیز توسط دستگاهی که طراحی و ساخته شده 

است صورت گرفت تا بتواند گشتاورهای مختلف را به طور دقیق اعامل کند و صحه سنجی محصول انجام شود.

رتبه سوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصیص مکانیک

عنـــوان طـــرح

شاهین یوسفی

همکار

موسسه  همکار

پژوهشگر

مرتضی اولنج

گروه فضایی صا ایران

چکیـــــده
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دستگاه محاسبه گازهای پنهان و 
شمارش نشده ایستگاه های تقلیل 

فشار و شبکه گاز

از ویژگی های این دستگاه محاسبه مصارف گازهای پنهان و شامرش نشده و مصارف پایینرت از Qmin با حداقل هزینه اجرا که جز معضل هایی می باشد 

که همواره گریبان گیر صنعت گاز کشور بوده اســت. در خط مرصفی گاز برای کارخانجات، پرتوشیمی ها، مجتمع های کشت و صنعت نیشکر و .... یک 

ایستگاه تقلیل فشار وجود دارد که وظیفه کنرتل و کاهش فشار و اندازه گیری مقدار دبی حجمی گاز مرصفی را به عهده دارد، این قسمت دارای خالهایی 

می باشد و این مساله باعث شده است که رشکت گاز نتواند مقدار دبی حجمی را اندازه گیری بکند و لذا پدیده گازهای پنهان و شامرش نشده بوجود می آید. 

یکی از مشکالت عمده رشکت ملی گاز ایران مصارف Qmin یا مصارف پایین تر از ظرفیت Qmin کنتورهای توربینی ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری 

گاز صنایع عمده می باشد که همین امر سبب نامشخص شدن میزان هدر رفت گاز یا گازهای پنهان شده است لذا در این طرح با افزایش رسعت و کاهش 

سطح مقطع وکاهش فشار psi2 و نصب رگالتور _ شات آف ولو صنعتی برروی خط سوم یا بای پاس نسبت به محاسبه مرصف در زمانیکه خطوط اصلی در حالت

Qmin قرار دارد شده است. از جمله مزیت های این دستگاه مشخص شدن میزان هدر رفت گاز در صنایع عمده و محاسبه گازهای شامرش نشده می باشد. 

رتبه سوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصیص مکانیک

عنـــوان طـــرح

امین جمال پور

پژوهشگر

چکیـــــده
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توسعه رویش مبتین بر فناوری نانو
 COVID-19  برای تشخیص

 فراگیری COVID-19 در طی اولین موج غافلگیر کننده جهانی خود نشان داد که کنرتل همه گیری بیامری های عفونی به تشخیص رسیع، دردسرتس 

و در مقیاس گســرتده آن بیامری وابسته اســت. به دلیل کمبود برخی منابع و زیرســاخت ها به خصوص در مناطق محروم و همزمانی تقاضای باال برای 

تشخیص وسیع و مداوم موارد مشکوک به عفونت، روش real-time RT-PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز کمی یا RT-qPCR( که به عنوان استاندارد طالیی 

شناخته می شود را با چالش های جدی رو به رو کرده اســت. در این طرح یک دسته جدید از نانوذرات طال با نام نوکلئیک اسید های کروی سنجاق رسی 

)Hairpin-Spherical Nucleic Acids یا H-SNAs( را معرفی شده است که بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و گرانقیمت قادر به ارایه یک تشخیص انتخابی 

و حساس "با چشم غیر مسلح" بیامری COVID-19 باشد. 

قبال از توالیهای پالیندرومیک برای القا مونتاژ تک جزئی )single-component assembly( بین نانوذرات اســتفاده شده است. در حضور توالی مکمل 

ساقه)رشــته ردیاب یا فعال کننده( ساختار حلقه-ساقه باز میگردد که باعث فعال شــدن مونتاژ تک جزئی بین ذرات و به دنبال آن تغییر رنگ قرمز به آبی 

می شود. از این تغییر رنگ ساده به عنوان یک پاسخ رنگ سنجی بسیار ساده برای تشخیص حضور توالی ردیاب استفاده می گردد. 

این دســته از نانوذرات می توانند از طریق فعالیت 5'-اگزونوکلئاز مربوط به آنزیم DNA پلیمراز )exonuclease activity of DNA )polymerase-’5 با 

روش PCR معمولی )conventional PCR( ادغام شده و آن را به یک روش تشخیصی کارآمد و رسیع تبدیل مناید. در واقع فعالیت 5'-اگزونوکلئاز اساس 

بیولوژیکی روش real-time RT-PCR می باشد که در اینجا برای اولین بار در روش PCR معمولی )که تنها به یک ترموسایکلر ساده نیاز دارد( استفاده شده 

است. رشته ردیاب یا هامن توالی فعال کننده، می تواند هامنند رشــته ردیاب TaqMan )که در روش real-time RT-PCR استفاده می شود( طی فرآیند 

تقویت )amplification process( رشته الگو )که هامن ژنوم SARS-CoV-2 می باشــد(، متالشی گردد. با افزودن محلول H-SNAs به محصول نهایی 

PCR، دو نوع سیگنال رنگ سنجی می تواند ایجاد گردد: 1- تغییر رنگ قرمز به آبی که مربوط به منونه منفی می باشد و 2- عدم تغییر رنگ محلول )یعنی 

قرمز باقی ماندن محلول( که مربوط به منونه مثبت می باشد.

رتبه سوم نوآوری
گروه تخصیص فناوری نانو

عنـــوان طـــرح

عباس کرمی

استاد راهنما

پژوهشگر

دکتر معصومه حسنی موسوی

چکیـــــده
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 طراحی تحلیلی و تجربی سیستم 
مهاربند پره ای

این طرح با عنوان »مهاربند پره ای« از تعدادی صفحه فوالدی، یک میله فوالدی پر مقاومت و یک غالف فوالدی تشکیل شده است. ساختار این سامانه جاذب 

انرژی به این شکل است که مجموعه ی صفحات فوالدی به شکل موازی چیده شده و میله فوالدی از میانشان عبور داده می شود، سپس مجموعه صفحات 

و میله را در داخل غالف فوالدی قرار داده و محیط صفحات را به جداره داخلی غالف متصل می شــود. در این صورت یک جاذب انرژی خواهیم داشت که 

یک رس آن میله و رس دیگر آن غالف فوالدی است. این سامانه با کمک حذف اثرات مرض کامنش فشاری، خاصیت شکل پذیری و جذب انرژی را از طریق 

جایگزینی تغییرشکل های محوری توسط تغییر شکل های خمشی، بهبود می بخشــد. این جایگزینی سبب نرم تر شدن سامانه و به تبع آن افزایش زمان 

تناوب ارتعاش طبیعی و کاهش برش پایه زلزله می گردد. خصوصیاتی چون وزن کم، شکل پذیری باال، رفتار متقارن حتی تحت جابجایی های چرخه ای 

بزرگ، ُمَجَوف بودن، امکان تعویض اجزا تسلیم شونده پس از زلزله و تعدد اجزا تسلیم شونده برای تاثیرگذاری بر سه مولفه سختی، مقاومت و شکل پذیری 

از نوآوری های این طرح می باشد. 

رتبه سوم نوآوری
گروه تخصیص عمران

عنـــوان طـــرح

نیما ملکیصبا قیومی

پژوهشگر

استاد راهنما

موسسه  همکار
دکتر سید بهرام بهشتی اول

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیـــــده
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بیست و سومین 
جشنواره جوان 
خوارزمی

گزارش دبـیـرخانه، نمودارها،
جدول های آماری و ارکان 
علمی و اجرایی بخش 
دانش پژوهان و فناوران

23
rd

Khwarizmi

Youth
Award
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گزارش دبیــــرخانه 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همه ساله در مسیر تحقق ماموریت ها و تقویت فرهنگ 
پژوهش و نوآوری، جشنواره جوان خوارزمی را با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از نوآوران و فناوران 

جوان کشور در زمینه های مختلف علم و فناوری برگزار می مناید.
خدای را سپاس که توفیق یافتیم برای بیست و سومین سال پیاپی، این رقابت علمی اثر بخش را با 

به کارگیری تجربیات سال های گذشته، دقیق و کارآمد، برنامه ریزی و اجرا مناییم.
 فراخوان این دوره در فروردین، از طریق وبگاه جشــنواره و ســایر رســانه ها آغــاز گردید و ثبت نام 
متقاضیان در پایان مرداد خامته یافت. طرح های ارایه شــده بر حســب موضوع، از طریق سامانه 
الکرتونیکی برای ارزیابی به شــانزده گروه تخصصی ارســال گردید. کارشناسان عضو گروه های 
تخصصی، طرح ها را بر اساس ماهیت و شاخص های تعریف شده ارزیابی منوده و طرح های برتر به 

هیأت داوران جشنواره جوان خوارزمی پیشنهاد گردید.
پس از فراخوان، در بخش دانش پژوهان 244 طرح که اســناد و مدارک کامل در سامانه جشنواره 
ارایه کرده بودند، با نظارت و بررسی اولیه دبیرخانه برای ارزیابی به گروه های تخصصی ارسال شد. 
نتیجه این فعالیت چند ماهه در شــانزده گروه تخصصی، پیشنهاد سیزده طرح از سوی گروه های 

تخصصی به هیات داوران جشنواره بود. 
هیات داوران که باالترین رکن علمی و تخصصی جشــنواره است پس از جلسه های متعدد و دفاع 
گروه های تخصصی از طرح های پیشنهادی، تعداد هشت طرح را به عنوان برگزیده انتخاب منودند.

این در حالی است که مشکالت ناشی از ظهور ویروس کووید 19 که همچنان ادامه دارد و با توجه 
به تعطیالت ناگهانی و وقفه در کار نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، آزمایشگاه ها، مراکز 

آموزشی و صنایع در کیفیت و فرآیند ارزیابی و داوری طرح ها تاثیری نداشته است.
در خامته امیدواریم که شناســایی و معرفی جوانان پژوهشگر و نوآور کشورمان در عرصه ملی، گام 
مؤثــری در ترویج علم، فناوری و کارآفرینی دانش بنیان باشــد. دبیرخانه دامئی جشــنواره جوان 
خوارزمی از متامی پژوهشگران و فناوران و جوانان صاحب اندیشه که با ارایه طرح های پیشنهادی،  
این جشــنواره را در نیل بــه اهداف متعالی خــود، همراهی منودند و همچنیــن از هیأت داوران، 
گروه های تخصصی، کمیته اجرایی، مدیریت های مختلف سازمان و متامی همکارانی که از ابتدا 
در فرآیند بررسی طرح ها مشارکت فعاالنه داشته و در برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از برگزیدگان 
همکاری کردند، تشــکر و قدردانی منوده و توفیق روزافزون این بزرگواران را از درگاه خداوند منان 

مسئلت می مناید.

دبیرخانه دامئی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
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اعضای ستاد اجرایی
بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

با تشکر از همکاران محترم
اداره کل روابط عمومی

اداره کل امور اداری و پشتیبانی
دفتر فناوری اطالعات و شبکه های علمی کشور

اداره کل امور مالی 
 دفتر حراست 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 دبیر بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمیعلی رضا اللهیاری 

 معاون پشتیبانی و منابع انسانیسید حیدر محمودی نجفی

 مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومییداله لبافی

 کارشناس مسئول امور جشنواره هازویا رحیمی 

 کارشناس اداره جشنواره هاعلیرضا مرادی

کارشناس اداره کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره هازهرا شکری

 مدیر کل دفتر فناوری اطالعاتفرهنگ خیری

 مدیر کل امور مالیرحمان خوش خلق

 مدیر کل امور اداری و پشتیبانیمحسن ملک نیا 

 کارشناس مسئول امور مسابقات علمی و فناوریفاطمه آورزمانی

 رییس اداره جشنواره هامینا بیدار

 کارشناس مسئول نرم افزار اداره رایانهعلیرضا واحدی

 مسئول دفتر اداره کل امور جشنواره هامژده حسینی

 کارشناس اداره امور مسابقات عملی و فناوریژیال معماری

کارشناس نرم افزارمجتبی قاسمی
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نمودار مقایسه ای طرح های بیست و سه دوره جشنواره جوان خوارزمی
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مواد، متالورژی و انرزی های نو
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محیط زیست

کشاورزی و منابع طبیعی
فناوری نانو
مکاترونیک
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علوم پایه
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تعداد طرح های برگزیده بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
به تفکیک زمینه تخصیص

نمودار مقایسه ای طرح های بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

جمع رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول گروه تخصصی ماهیت پژوهش

112-فناوری  نانوپژوهش های بنیادی

پژوهش های کاربردی

1-1-محیط زیست

1-1-فناوری های شیمیایی

22--مکانیک

نوآوری
11--عمران

11--فناوری نانو

358-جمع 
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گروه های تخصیص
بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

گروه تخصیص برق و کامپیوتر/ مهندیس نرم افزار و فناوری اطالعات
رییس گروه: دکتر محمد فیروزمند

مهندس زهره چیذریدکتر وحید رضا نفیسیدکتر منوچهر اقبال

دکتر مهدی داورپناهدکتر مجید مقدمدکتر شروین امیری

مهندس فرهنگ خیریدکتر سعید گرگینمهندس نوید باصری

مهندس علیرضا واحدیدکتر سید وهاب شجاع الدینیمهندس علی عباس خسروی

مهندس علیرضا نامجو صدرمهندس زهرا عبدلی خوبانیدکتر عصمت کیشانی فراهانی

مهندس لیال مرادیدکتر غالمرضا فراهانیدکتر مریم بیگ زاده

مهندس احمد آقاجانیدکتر غالمرضا محمدخانیدکتر سمانه شجاعی لنگری

اعضای گروه

گروه تخصیص مکانیک / مکاترونیک
رییس گروه: دکتر فواد فرحانی بغالنی

دکتر سید حسین حسینیمهندس حمید بختیاریدکتر محمدعلی اردکانی

مهندس آذر انوریمهندس کیوان سیدی نیاکیدکتر حسنعلی ازگلی

دکتر امیر مبینیدکتر محمدمهدی ملکیاندکتر عباس اکبرنیا

دکتر هادی سازگار

اعضای گروه
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گروه تخصیص کشاورزی و منابع طبیعی
رییس گروه: دکتر محمد زندی

دکتر بهرام تفقدی نیامهندس رضا پناهیدکتر مریم باقری ورزنه

دکتر علی زنوزیدکتر بتول حسین پورمهندس مهناز مقدم

دکتر مریم عطاپورمهندس سیدمحمد شتاب بوشهریدکتر محمدرضا سنجابی

دکتر مجید معصومیانمهندس یداله لبافیدکتر روزبه عباس زاده

مهندس احمد نوروزیاندکتر سارا میرزایی

اعضای گروه

گروه تخصیص فناوری های شیمیایی/ فناوری نانو
رییس گروه: دکتر ناهید خندان

مهندس طیبه امیدیدکتر سهیال شکرهللا زادهدکتر نسرین اروج زاده

دکتر ذاکر بحرینیدکتر انور شلماشیدکتر محمد حسن ایکانی

دکتر هما ترابی زادهدکتر علیرضا صالحی راددکتر علیرضا بصیری

دکتر راضیه حبیب پوردکتر علیرضا عشوریمهندس نازلی جوانی

دکتر مریم رنجبردکتر محمد عابدیدکتر سمیه رحیمی طبالوندانی

دکتر علیرضا سدرپوشاندکتر سیدحیدر محمودی نجفیدکتر سید صاحب سادات حسینی 

دکتر اسالم کاشیدکتر فرج اله مهنازادهدکتر سید احمد مظفری

دکتر داود صادقی فاتحدکتر یاسمین بیدهدکتر نیلوفر ناصری

دکتر سید مهدی لطیفیدکتر زرین نصری

اعضای گروه
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گروه تخصیص عمران
رییس گروه: دکتر بهروز عسگریان

دکتر محمود رضا عبدیدکتر فرزین کالنتریدکتر بهرخ حسینی هاشمی

دکتر علی فاخردکتر موسی محمودی صاحبیدکتر علیرضا خالو

دکتر منصور فخریدکتر شروین ملکیدکتر محمد رسول دلفانی

دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی

اعضای گروه

گروه تخصیص مهندیس صنایع و مدیریت فناوری
رییس گروه: دکتر طاهره میرعمادی

مهندس طاهره سراجیدکتر نگین فالح حقیقی دکتر نگار ارمغان   

اعضای گروه

گروه های تخصیص زیست فناوری و علوم پایه پزشکی/ محیط زیست
رییس گروه: دکتر سعید میردامادی

دکتر خسرو رستمیدکتر فرزانه عزیز محسنیدکتر خسرو حسینی پژوه

دکتر گیتا سعادت نیادکتر ناهید بختیاریدکتر داود زارع

دکتر محسن واعظمهندس فرزانه سالمیدکتر محمد سهرابی

دکتر زهرا امینی بیاتدکتر مهناز هادی زادهدکتر ملیحه صفوی

دکتر حمیده افقیدکتر جعفر همتدکتر معصومه قبادنژاد

دکتر عباس فرازمندمهندس نازنین کاظمی نژاددکتر سمیه ایران پرست

مهندس ساناز جعفریمهندس زهرا اصفهانی بلند باالئیدکتر فریبا رضوانی

مهندس علی شیخی نژادمهندس زهره عمیدی

اعضای گروه
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گروه تخصیص مواد، متالورژی و انرژی های نو
رییس گروه: دکتر رضا غالمی پور

دکتر طاهره ابراهیمی دکتر فرزاد شهریدکتر محمد اسماعیلیان

دکتر کوروش شیروانی دکتر مینا سعیدی دکتر شاهرخ آهنگرانی

دکتر مسعود فکوریدکتر علی کفلودکتر مرجان رجبی

اعضای گروه

گروه های تخصیص هنر / معماری و شهرسازی
رییس گروه: دکتر سعید حقیر

دکتر ساسان فاطمیدکتر بهروز محمودی بختیاریدکتر اصغر کفشچیان مقدم

دکتر جمشید امامی

اعضای گروه

گروه تخصیص علوم پایه
رییس گروه: دکتر فرشته حاج اسماعیل بیگی

دکتر محسن نجفیدکتر مجید سلیمانی دامنهدکتر صمد خاکشورنیا

دکتر هادی عادلخانیدکتر امیر چخماچی

اعضای گروه
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حمایت های مادی و معنوی
از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی

یکی از مهمرتین انگیزه های رشکت در مسابقات و رقابت ها در هر شکلی اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و یا اجتامعی کسب امتیاز، 
پاداش و بهره مندی از امکانات بیشرت است. لذا پاداش های بزرگرت سطح رقابت و تعداد مشتاقان به حضور در مسابقه، انگیزه تالش 
و ارایه بهرت را قوی تر می مناید. این پاداش ها می تواند شامل کسب اعتبار و افتخار، تامین نیازهای مالی، دریافت حامیت شغلی، 

تحصیلی، تجاری و .... باشد. 
لیکن برای اینکه این استعدادهای برتر رشد یابند و در محیطی متناسب با قابلیت های فنی و علمی خود بالنده شوند می بایست 
فعالیت ها، قوانین و راهکارهای منسجم و رنجیره واری در دیگر نهادها و سازمان های مرتبط شکل گیرند تا حامیت مادی و معنوی 
افزایش یابد. در این راستا دبیرخانه جشنواره، اسامی و مشــخصات برگزیدگان را به بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش، برخی 
صندوق های حامیتی، مراکز رشد و پارک های فناوری، برخی سازمان های علمی و صنعتی حامی جشنواره و ..... معرفی می مناید 

تا مطابق با مقررات خود امکان بهره مندی از تسهیالت و حامیت های مادی و معنوی را برای برگزیدگان فراهم منایند. 
آنچه که سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای تشویق و حامیت از برگزیدگان انجام می دهد عبارت است از: 

 اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از سوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. 
  صدور گواهینامه کسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت.

 حضور و فعالیت فناورانه در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، بدون نیاز به گذراندن مراحل 
مربوط به گردش کار اداری جذب، پذیرش و استقرار.

 سه سال استفاده از پژوهانه اختصاص یافته بابت خدمات آزمایشگاهی ارایه شده توسط آزمایشگاه های مرکزی سازمان، 
مانند اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

 معرفی برگزیدگان به بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از تسهیالتی که بر اساس آیین نامه پشتیبانی و حامیت استعدادهای 
برتر به برگزیدگان جشنواره های معترب کشور ارایه می مناید. 

 معرفی برگزیدگان به ســازمان سنجش آموزش کشــور برای اســتفاده واجدین رشایط از امکانات آیین نامه تسهیالت به 
برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر. 

 افزایش راهکارهای تعامل و همکاری با صندوق های حامیتی و بنگاه های اقتصادی.
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نهادهای حمایت کننده
بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
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سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان جهانی مالکیت فکری 
World Intellectual Property Organization (WIPO)World Intellectual Property Organization (WIPO)

حامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمیحامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمی

کمیسیون ملی یونسکو در ایرانکمیسیون ملی یونسکو در ایران
Iranian National Commission for UNESCOIranian National Commission for UNESCO

حامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمیحامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمی

سید محمد صدرالساداتی
)دوره بیست و دوم( 

برگزیده بخش بنیادی با ارایه 

طرح »سیستم های پردازنده 

گـــرافیکـــی انـــــرژی کارا«، 

ســازمان جهانــی مالکیــت 

فکری با صدور گواهی نامه و 

اهــدای مــــدال نــــوآوری WIPO بـه آقــای 

صدرالســاداتی برگزیــده بیســت و دومیــن 

جشــنواره جوان خوارزمــی به عنــوان برترین 

مخرتع انتخاب کرد.

عسل پیدایی
)دوره بیست و دوم( 

برگزیده بخش کاربردی با ارایه 

طــرح »تجزیــه بیولوژیکــی 

زباله های پالستیکی با استفاده 

از الرو حــرشه گالریــا ملونال و 

شناســایی عوامل مولکولی« 

ســازمان جهانی مالکیت فکری با صدور گواهی 

نامه و اهدای مدال نوآوری WIPO به خانم پیدایی 

برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی 

به عنوان بهرتین مخرتع زن انتخاب کرد.

فرزانه روحانی
)دوره بیست و یکم( 

  برگزیده بخش بنیادی با ارایه 

ر محــل  ســنتز د طــرح »

چارچوب هــای فلــز- آلی نانو 

متخلخــل بــا خــواص ویــژه 

کاتالیزگــری رســانش بــاال و 

حســگری یون های آلومینیوم و جیوه«، سازمان 

جهانــی مالکیت فکری با صــدور گواهی نامه و 

اهدای مــدال نوآوری WIPO بــه خانم روحانی 

برگزیده بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی 

به عنوان بهرتین مخرتع جوان انتخاب کرد.

محدثه دورودیان
)دوره نوزدهم(

برگزیده بخش نوآوری با ارایه 

طرح »معرفی روشی در تولید 

الکرتودهای انعطاف پذیر با 

ویژگی ابر خازنی«، ســازمان 

جهانــی مالکیــت فکــری با 

هــدای مــدال  مــه و ا صــدور گواهی نا

نوآوری WIPO بــه خانــم درودیــان برگزیده 

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی تجلیل به 

عمــل آورد و به عنــوان بهرتین مخــرتع جوان 

انتخاب کرد.

آرش طهری
)دوره بیست و دوم(

برگزیــده بخش نــوآوری با 

ارایــه طرح »دســتگاه متام 

خودکار آزمون ته نشینی«، 

ســازمان جهانــی مالکیت 

فکری با صدور گواهی نامه 

و اهدای مدال نوآوری WIPO به آقای طهری 

برگزیــده بیســت و دومین جشــنواره جوان 

خوارزمی به عنــوان بهرتین مخــرتع جوان 

انتخاب کرد.

میالد جانی
)دوره بیست و یکم(

برگزیده بخش نوآوری با ارایه 

طــرح »افزایــش نــرخ قابل 

حصول کانال های تداخلی به 

کمــک روش همســونهی 

تداخــل بدون دسرتســی به 

رضایب کانال های مخابراتی«، سازمان جهانی 

مالکیت فکری با صــدور گواهی نامه و اهدای 

مدال نــوآوری WIPO به آقــای جانی برگزیده 

بیســت و یکمین جشــنواره جوان خوارزمی به 

عنوان بهرتین مخرتع جوان انتخاب کرد.

مسعود مظفری
)دوره بیستم(

برگزیده بخش بنیادی با ارایه 

طــرح »ارایــه راهکارهــای 

مهندســی جهــت ترمیــم 

بافت ها و اندام های آســیب 

دیــده«، ســازمان جهانــی 

مالکیت فکری با صــدور گواهی نامه و اهدای 

مدال نوآوری WIPO به آقای مظفری برگزیده 

بیستمین جشــنواره جوان خوارزمی تجلیل به 

عمــل آورد و به عنــوان بهرتین مخــرتع جوان 

انتخاب کرد.

ناصر گلستانی
)دوره بیست و دوم(

برگزیده بخش بنیادی با ارایه 

طرح »طبقه بندی فضاهای 

کوانتومی و تقارن آنها«

 گواهینامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

مهدی اسداله زاده
)دوره بیست و دوم( 

برگزیــده بخش کاربــردی با 

ارایه طرح »ســاخت ســتون 

اســتخراج چرخان نامتقارن 

در فرآیندهای جداسازی«

گواهینامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران
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مؤسسه فرهنگی اکومؤسسه فرهنگی اکو
Eco Cultural Institute(ECI)Eco Cultural Institute(ECI)

حامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمیحامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمی

آکادمی جهانی علومآکادمی جهانی علوم
The world Academy of Sciences (TWAS)The world Academy of Sciences (TWAS)
حامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمیحامی بین المللی جشنواره جوان خوارزمی

یکی از جوایز آکادمی جهانی علوم، جایزه نقدی برای دانشمند جوان کشورهای در حال توسعه است که برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی از سال 1393 

موفق به دریافت آن شده اند.

فائقه عبدالهیان
)دوره بیستم(

برگزیــده بخش کاربــردی با 

ارایه طــرح »ســاختار روایی 

فیلمنامه داستانی«

 گواهینامه موسسه فرهنگی 

اکو

محمد بهبهانی
)دوره نوزدهم(

برگزیده پژوهش های بنیادی 

با ارایه طــرح "شناســایی و 

اندازه گیری مقادیر کم فلزات 

سنگین، ســموم و داروها در 

منونه های زیست محیطی به 

کمک روش های نوین استخراج

خاطره رضائیان
)دوره هفدهم( 

برگزیده پژوهش های بنیادی 

بار ارایه طرح»طراحی و سنتز 

حســگرهای آزو- آزومتینــی 

برای ردیابی یون فلوئور«

سید اسماعیل حسیین
)دوره شانزدهم(

 برگزیده پژوهش های بنیادی 

بــا ارایه طــرح »تولیــد نوری 

نوســان مایکروویو با نویز فاز 

بسیار کم« 

فرشته مشکانی
)دوره هجدهم(

برگزیده پژوهش های بنیادی، 

بــا ارایــه طــرح »ســاخت 

کاتالیست نانوساختار اکسید 

آهن برای واکنش انتقال آب-

گاز دمای باال«

مهدخت ارشدی
)دوره هفدهم(

برگزیده بخش ابتکار با ارایه 

طــرح »فروشــویی زیســتی 

زباله هــای الکرتونیکــی بــا 

استفاده از دو نوع باکرتی« 

آزاده ملک نژاد
)دوره هجدهم(

برگزیده پژوهش های بنیادی 

با ارایــه طــرح »میدان های 

پیامنه ای و کیهان شناســی 

عامل اولیه«

فرهاد پناهی
)دوره شانزدهم(

برگزیده پژوهش های بنیادی 

با ارایه طرح »سنتز مواد آلی با 

اســتفاده از کاتالیزورهــا و 

بررســی خواص حســگری، 

نوری و بیولوژیکی«
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بیست و سومین 
جشنواره جوان 
بخش خوارزمی

دانش آموزی

23
rd

Khwarizmi

Youth
Award
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ایران عزیز ما مهد پرورش اندیش مندانی حق طلــب و دانش پژوهانی پرتالش 

بوده است که تاریخ پرافتخار این آب و خاک و متدن را به کندوکاوها و ابتکارهای 

هدفمند و ارزش آفرین آراســته اند. درکنار پرورش متخصصان کم نظیر علمی، 

نیاکان خردمند ما همواره کوشــیده اند تا اندیشــه ورزی، جســتجوگری و علم 

آموزی را در میان آحاد مردم گسرتش دهند و با متسک به فرهنگ دینی و ملی 

ریشــه دار ایران زمین، شــوق به آموخنت و پژوهش را در این رسزمین زنده نگه 

دارند. ادبیات فارســی – به عنوان یکی از وجوه اشــرتاک متدن غنی ایرانی – 

رسشار از واگویه هایی اســت که به کنایه یا به ترصیح دانش را مالک انسانیت 

و توانایی و ارزشــمندی می دانند و انســان نافرهیخته را ددی در صورت آدمی 

تصویر می کنند.

در راستای همین فرهنگ اهورایی است که وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری در یک تعامل و همکاری متقابل جشنواره ساالنه خوارزمی 

دانش آموزی را برگزار می کنند و می کوشند تا اوال اهتامم به فعالیت های پژوهشی 

را در بدنه دانش آموزی و فضای عمومی کشــور ارتقا دهنــد و ثانیا مهارت های 

پژوهشی اولیه را به پژوهشــگران جوان بیاموزند و ثالثا الگوهای ارزشمندی از 

عشــق به فهمیدن و تالش برای آموخنت را به مراکز آموزشی و پژوهشی کشور 

معرفی کنند. بیش از این ها، تعامل این دو نهــاد تربیت محور، طلیعه ای برای 

همدرکی ها و همکاری های دو نهاد در آینده است تا رویدادهای مشابهی را به 

مردم دانش دوست و حقگرای ایران هدیه دهند.

برگزاری بیســت و ســومین جشــنواره جــوان خوارزمــی را بــه دانش آموزان، 

دانش جویان، و اســتادان ارجمند کشــورمان تربیک می گویــم و امیدوارم که 

برگزیدگان این جشنواره همواره در مسیر پیرشفت کشور عزیزمان موفق باشند.

الهام یاوری 

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

بسم هللا  الرحمن الرحیم

سخن رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
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بیست و سومین 
جشنواره جوان 
طرح های برگزیده خوارزمی

بخش دانش آموزی
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Youth
Award
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تصویر سازی و بازنوییس داستان هفت 
خوان به منظور تطابق با سلیقه نسل نو

در آثار مصور ما بخش های طنز«رستم در هفت خوان« را داریم که تصاویر و فرم هایش مناسب نسل جوان و استاندارد جهانی نیستند و روایت طوالنی ای 

دارد. در صنعت انیمیشن نیز »رستم و سهراب« تولید شده؛ این انیمیشن از مبانی مهم هرن مثل نور و رنگ استفاده کمی دارد، طراحی شخصیت هایش 

برای بعضی از بچه ها جذابیت ندارند و برای یک بزرگســال، داستان اثر بدون کشش است و بعضی اوقات منطقی نیست. آثار مرتبط به شاهنامه که برای 

کودکان و نوجوانان هستند باید به نحوی تولید شوند که هر فردی از نسل جوان ما، فارغ از جنسیت و قومیتش بتواند از آن لذت بربد و با فرهنگ ایرانی آشنا 

شود و برای موفق بودن در این امر رضوریســت که به نو بودن دو عامل تصویر و داستان توجه زیادی شود؛ روایت بعضی داستان ها باید از حالت متداول و 

حامسی دور شود، به منطق، احساسات و روابط شخصیت ها توجه بیشرتی شود و سبک هرنی آثار باید در عین نزدیک شدن به معیارهای جهانی، هویت 

ایرانی خود را حفظ کند.

رتبه اول هنر

عنـــوان طـــرح

کوروش افضلی 
بغداد آبادی

استان و شهر

طــــــراح

خراسان رضوی-مشهد

چکیـــــده
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سفره قلمکاری

ثابت بودن رنگ و وضوح چاپ روی پارچه از عوامل مهم کیفیت کاالی پیتسازی شده است، بنابراین مترکز روی باال بردن این عوامل مساله مطرح در این 

تحقیق می باشد. استفاده از برخی گیاهان در باال بردن ثبات و وضوح چاپ بسیار موثر بوده است همچنین قیمت متام شده کاال نسبت به منونه هایی که با 

مواد نفتی برای ثبات و وضوح چاپ استفاده می شده از نتایج دیگر طرح می باشد. در این فعالیت برای ثبات رنگ روی سفره و پارچه لباس از گیاهان موردنظر 

اســتفاده شده است. سابق بر این برای ثابت شدن رنگ از مواد شیمیایی )نفت( استفاده می شده اســت. کم شدن هزینه متام شده، بی رضر بودن مواد 

گیاهی برای بدن و وضوح و ثبات بیش تر رنگ روی پارچه از نتایج این تحقیق می باشد همچنین با توجه به این که استان اصفهان در تولید برخی گیاهان 

در کشور سابقه دارد این موضوع خود باعث جلوگیری از خام فروشی این گیاهان می گردد.

رتبه دوم هنر

عنـــوان طـــرح

قاسم علی مصطفی پور خرزوقی

استان و شهرستان

طــــــراح

اصفهان- گزبرخوار

چکیـــــده
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دستگاه دستیار پیانو

از الزامات نوازندگان، هرنآموزان و یا دانشجویان پیانو هامهنگی دســت ها هنگام نواخنت این ساز است، لذا ورقزدن صفحات ُنت هنگام نواخنت، بدلیل 

اینکه هر دو دست آنها در حال نواخنت است، بسیار دشــوار می باشد، در این حالت برای دیدن صفحه بعدی یا باید نواخنت قطعه را متوقف منود و یا باید 

کسی در کنار نوازنده ایستاده و آنرا ورق بزند. این اخرتاع داری دو قسمت می باشد، یک نرم افزار که تحت سیستم اندروید فعال می باشد و یک سخت افزار 

یا پدال پایی که از طریق سیستم )Wifi( به تلفن همراه یا تبلت و ... متصل می شود و دارای چند حالت و گزینه می باشد. تصاویر ُنت های مورد دلخواه از 

طریق دوربین تلفن همراه و یا تبلت تهیه و از درون برنامه فراخوان می شود، امکان اصالح ابعادی و موقعیتی تصویر نیز وجود خواهد داشت. بعد از انتخاب 

تصاویر ُنت قطعه مورد نظر، رضب آهنگ و یا رسعت پرده ها بوسیله مرتونوم )Metronome( دیجیتال که در برنامه گنجانده شده است، انتخاب شده و کاربر 

می تواند رشوع بکار مناید. بعد از رسیدن به انتهای ُنت در تصویر بوسیله پدال پایی توسط کاربر، بدون دخالت دست تصویر بعدی انتخاب خواهد شد.

رتبه سوم هنر

عنـــوان طـــرح

غزل نورایی

استان و شهر

طــــــراح

البرز – کرج

چکیـــــده
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برریس چرایی و چگونگی نوسان های 
هم فاز و غیر هم فاز در شعله های شمع

وقتی دو یا چند شمع به هم نزدیک می شوند شعله های آنها رشوع به نوسان می کند که با توجه به فاصله شعله ها این نوسانات هم فاز یا غیر هم فاز هستند.

در این تحقیق بررسی شد چرا شعله ها با هم ایجاد نوسان می کنند؟

نقش فاصله و عوامل مرتبط با فاصله در ایجاد نوسان بین شعله ها چیست؟

چرا این نوسانات گاهی هم فاز و گاهی غیر هم فاز هستند؟

به منظور دستیابی به پاسخ، ابتدا مقاله های مشابه موجود در مجله های معترب علمی ترجمه و مطالعه گردید و سپس با آزمایش های بسیار و با سعی و خطای 

فراوان نتایج تجربی مفیدی حاصل شد.

آزمایش در رشایط خاصی انجام شد که جریان هوای آزاد وجود نداشته باشد که باعث به هم ریختگی شعله ها نشود و به منظور ثبت تصویربرداری واضح از 

شعله ها آزمایش در فضای تاریک انجام شد. همچنین برای بررسی رفتار شعله ها و نوع نوسانات آنها از برنامه های نرم افزاری ترکر و پایتون و اکسل استفاده 

شده. در این آزمایش، به طور تجربی رفتار شعله ها و پنج مولفه دیگر که بیشرتین تاثیر را بر آن داشتند تحلیل شده است.

رتبه دوم فیزیک و نجوم

عنـــوان طـــرح

تهمینه لهراسبی

استان و شهر

طــــــراح

تهران- تهران

چکیـــــده
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چیدمان آزمایشگاهی
غواص دکارتی برگشت ناپذیر

یک غواص دکارتی ساده )برای مثال یک لوله آزمایش وارونه شده که بخشــی از آن با آب پر شده است( داخل یک لوله عمودی بلند که از آب پر شده، قرار 

گرفته است. هنگامی که فشــار داخل لوله افزایش پیدا می کند، غواص دکارتی غرق می شود. وقتی غواص به عمق مشخصی می رسد، هیچ گاه به سطح 

برمنی گردد؛ حتی در صورتی که فشــار، به مقدار اولیه بازگردد. فشــار خارجی، عمق غواص، حجم هوای داخل غواص، حجم هوای داخل بطری و دما، 

کمیت هایی هستند که روی این پدیده تاثیرگذارند. ما در این پژوهش، بیشرت روی فشار، عمق غواص و حجم هوای داخل غواص مترکز شده است. با افزایش 

حجم هوای داخل غواص، فشار بحرانی و عمق بحرانی افزایش می یابند. برای بررسی عمق از یک لوله بلند و برای بررسی فشار از پمپ و فشارسنج استفاده 

شده اســت. جمع آوری اطالعات در مورد غواص دکارتی)ساده و برگشت ناپذیر( و نحوه عملکرد آنها - بررسی کردن نیروهای وارد بر غواص - بررسی عمق 

بحرانی با توجه به نیروها - نوشنت معادله حرکت با توجه به نیروهای ذکر شده - تکمیل و بهبود تئوری، با جزئیات بیشرت - بررسی رفتار غواص در فشارهای 

متفاوت)و بررسی فشار بحرانی( - بررسی اولین حالت تعادل ایستای غواص - بررسی حالت تعادل با فشار بحرانی - بررسی دینامیک غواص - بررسی عمق 

بحرانی)یا بی برگشت( با جزئیات بیشرت- شبیه سازی- انجام دادن آزمایش های مرتبط برای تایید یا رد شدن تئوری مطرح شده- مقایسه تئوری با داده ها و 

نتایج به دست آمده از آزمایش ها و تایید تئوری مطرح شده از راهربدهای این پژوهش می باشد.

رتبه سوم فیزیک و نجوم

عنـــوان طـــرح

موژان معینیان

استان و شهر

طــــــراح

تهران-تهران

چکیـــــده
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مرکب زدایی از کاغذ با استفاده از نانو 
ذرات نشاسته

محاسبه طلوع و غروب خورشید در افق 
مریخ

 در این طرح با بررسی مواد مختلف بر روی کاغذ های مختلف و انواع خودکار، رسعت و کیفیت پاک شدن 

خودکار بررسی شد تا موادی پیدا شود که کمرتین آسیب را به بافت و رنگ کاغذ بزند و با بیشرتین رسعت 

متام اثر خودکار را از بین بربد. 

در این پژوهش نسبت جوش شیرین به نانوذرات نشاسته ذرت، متفاوت است اما بافت کاغذ ضعیف نشده 

است و حتی به علت وجود نانو ذرات نشاسته بافت کاغذ ترمیم شده است و رنگ آن هامن سفیدی اولیه 

را حفظ کرده است.

در این طرح، سعی شده است تا با بررسی و مطالعه ی علم نجوم کروی، هندسه ی کروی، تقویم و زمان سنجی در 

تاریخچه ی نجوم، اوقات ســیاره ی مریخ یعنی محاســبه طلوع و غروب خورشید در افق مریخ محاسبه و همچنین 

برای سیاره ی مریخ یک تقویم ایرانی نوشــته شود؛ تقویمی که آغاز سال آن مصادف اســت با آغاز بهار طبیعت یا 

هامن لحظه ای که خورشید در نقطه ی تقاطع استوای ساموی و دایره الربوج قرار می گیرد. به همین منظور، طول 

فصل های مریخ اندازه گیری شده، تعداد ماه ها و تعداد روز های هر ماه نیز به دلخواه تعیین شده است. همچنین 

برای رفع مشکل جابجایی آغاز سال تقویمی، از لحظه ی واقعی آن یعنی تحویل سال که در نتیجه ی وجود کرس روز 

در یک سال مریخ است، با استفاده از محاسبات ریاضی یک کبیسه گیری صورت گرفته است.

رتبه سوم شیمی

رتبه سوم فیزیک و نجوم

عنـــوان طـــرح

عنـــوان طـــرح

هانیه عشقی

پریا خادمی

استان و شهرستان

استان و شهرستان

طــــــراح

طــــــراح

خراسان رضوی-نیشابور

کرمان-انار

چکیـــــده

چکیـــــده
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تولید لنت ترمز با استفاده از ضایعات 
ساقه آفتابگردان

با افزایش تعداد خودرو ها، میزان استفاده از لنت ترمز به طبع بیشرت خواهد شد. ایران به عنوان یکی از بزرگرتین مرصف کنندگان لنت های ترمز آزبست دار 

تعداد بسیار زیادی بیامر رسطان ریه، رسطان حنجره، آزبستوسیس و... را دارا می باشد به دلیل مشکالت زیست محیطی و تاثیرات آزبست روی سالمت 

انسان، این پروژه برای حفاظت از انسان ها و جانداران از انواع بیامری هایی که آزبست می تواند پایه گذارشان باشد الزم االجرا است و همچنین رضورت آنی 

سازمان محیط زیست می باشد. روش کار بدین گونه بود که ضایعات گیاه مورد نظر خشک و آسیاب شده، سپس غربال گردید و سپس فرشده شد و در کوره 

پخته شد. بر اساس لنت ترمز تجاری برخی مواد شیمیایی به ترکیب اضافه گردید. به منظور دستیابی به حالت همگن، توسط مخلوط کن ترکیب گشت و 

سپس قالب گیری شد. لنت ترمز آماده شده آزمایش گردید. آزمایش های سایش ویژه و اختالف وزن منونه بعد از سایش بسیار رضایت بخش بوده و حدود یک 

چهارم استاندارد ملی است. لنت های تولید شده به مدت دو ساعت در دمای 200 درجه سانتیگراد قرار داده شده و بعد از رسد شدن هیچ گونه عیبی از قبیل 

کج شدگی، تاول، برآمدگی، ترک خوردگی یا سایر عیوب در منونه مشاهده نشد. رضیب اصطکاک این لنت آزمایش شد و نتایج حاصل رضایت بخش است.

رتبه سوم شیمی

عنـــوان طـــرح

یاسمین امیریکیانا میرفخرایی

استان و شهر

طــــــراحان

تهران-تهران

چکیـــــده
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رک آزمایشگاهی هشدار دهنده

خطاهای pre-analytical بخش جدانشــدنی خطاهای آزمایشگاهی هســتند که گاهی می توانند به اندازه خطاهای analytical بر نتایج آزمایش تاثیر 

بگذارند. یکی از این خطاها، باقی ماندن طوالنی مدت منونه های حســاس به زمان در رشایط آزمایشگاه و پیش از انجام آزمایش است که می تواند سبب 

تغییر کیفیت منونه و افت پارامرتهای مورد سنجش شود. هدف از مطالعه حارض، ساخت رک آزمایشگاهی هشدار دهنده بود که نسبت به زمان باقی ماندن 

منونه ها در رشایط آزمایشگاه حساس باشد و بتواند کارکنان آزمایشگاه را نسبت به آن هشیار مناید. به این منظور، بعد از تخمین فراوانی این خطا در کارکنان 

آزمایشگاهی با توزیع پرسشنامه، تالش شد تا رک هشدار دهنده ساخته شود. رک به خوبی می توانست از لحظه قرارگیری منونه ها فعال شود و به محض 

متام شدن زمان پیش فرض، کارکنان مربوطه را هشیار مناید. به عالوه، کنرتل این رک و دریافت زنگ هشدار بر روی تلفن همراه کارکنان آزمایشگاه از طریق 

گوشی های اندروید نیز امکان پذیر بود تا اگر کارکنان در بخش مربوطه نبودند، همچنان از وضعیت منونه ها اطالع داشته باشند. 

رتبه سوم برق و الکترونیک

عنـــوان طـــرح

ثنا رمضانیتارا دادخواه

استان و شهر

طــــــراحان

تهران-تهران

چکیـــــده
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بهره گیری بهینه از چراغ های 
خورشیدی با اثر داپلر

در بسیاری از مناطق برای ایجاد استاندارد های نوری برای حرکت وسایل نقیه در جاده ها و خیابان ها، امکان رصفه جویی در مرصف وجود نخواهد داشت و 

همچنین از نظر زیست محیطی نیز آلودگی نوری ایجاد شده توسط چراغ ها، به مرور زمان خسارات جربان ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند. در این 

طرح از چراغی استفاده می شود که انژری مورد نیاز خود را از طریق خورشید تامین کرده و با استفاده از سنسور حرکتی، اتصال شبکه به اینرتنت، از راه دور 

کنرتل و به روز رسانی می شود. این طرح شامل دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است که به طور کلی به مدیریت و بهینه سازی مرصف انرژی چراغ های 

خورشیدی می پردازد. به دلیل اینکه این چراغ های خورشیدی می تواند به صورت مجزا از برق شهری عمل کند و متام توان خود را از نور خورشید تامین کند، 

لذا در مناطقی که برق شهری به خوبی در دسرتس نیست و یا هزینه انتقال برق زیاد است، مورد استفاده قرار می گیرند.

رتبه دوم کامپیوتر

عنـــوان طـــرح

سید علی دخیل علیان

استان و شهر

طــــــراح

اصفهان-اصفهان

چکیـــــده

39بیست و سومین جشـنواره جوان خـوارزمـے



برنامه نویس خودکار

بازی نبرد قدرت ها

یک ابزار تولید کننده کد با هدف توسعه رسیع تر ساخته شده است. این ابزار براساس متام اطالعاتی که به آن داده می شود، کدها را به حالت استاندارد و 

با فناوری روز دنیا تولید می کند. ابزار تولید شده بر پایه زبان برنامه نویسی پایتون نسخه 3.8+ و فریم ورک جنگو نسخه 3.2+ می باشد.

ابزار معرفی شده می تواند در رسیع ترین زمان ممکن متامی بخش های جداول و بانکهای اطالعاتی را تولید کند.

بیتلر یک بازی چند نفره در سبک اسرتاتژی است که از یکی از پلتفرم های در دسرتس همگانی بهره می گیرد. بازیکن ها در جهان بیتلر، مسئولیت اداره 

امپراتوری خود را به عهده دارند. آن ها بعد از درگیری های متفاوت و متعدد پیروز بازی شناخته می شوند. این طرح یک بازی ساده گروهی در سبک اسرتاتژی 

جنگی، قابل اجرا در قالب ربات پیام رسان، سامل و مفّرح و تقویت کننده قدرت تصمیم گیری، آینده نگری و مترکز است، برای پیاده سازی این بازی از زبان 

برنامه نویسی php، دیتابیس MySQL و پلتفرم ربات استفاده شده است.

رتبه دوم کامپیوتر

رتبه سوم کامپیوتر

عنـــوان طـــرح

عنـــوان طـــرح

مهران رحمان زاده

سینا صادقی

استان و شهر

استان و شهر

طــــــراح

طــــــراح

آذربایجان شرقی-تبریز

خراسان رضوی-مشهد

چکیـــــده

چکیـــــده
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دکمه نجات صنعیت

 حوادث شغلی به هر نوعی که باشد برای کارگر و کارفرما زیان های اقتصادی در بر دارد که هزینه های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و 

خسارات پرداختی در صورت از کار افتادگی از جمله آنها به شامر می رود . برای پیشگیری از این نوع حوادث دکمه ای اضطراری طراحی شده است که در 

اغلب حوادث به دلیل عدم دسرتسی به موقع به آن منی توان از حادثه جلوگیری کرد.

به همین منظور در این طرح دکمه ای بر روی کاله ایمنی کارگر نصب شده است که با فشار دادن آن به طور خودکار می تواند فوری از وقوع حادثه جلوگیری 

کند. از این طرح می توان در متام دستگاه های حساس علی الخصوص سنگ شکن ها و نوار نقاله ها، بهره جست. همچنین با تغییرات جزئی در کارخانجاتی 

که با ذوب فلزات رسو کار دارند و دیگر مکان هایی که ورودی و خروجی مواد )جامد یا مایع( در آنها با جان انسان را به خطر می اندازد، نیز می توان بهره برد.

رتبه دوم مکاترونیک

عنـــوان طـــرح

مائده دهنوی پاریزی

استان و شهرستان

طــــــراح

کرمان-سیرجان

چکیـــــده
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دستگاه جوجه کیش خودکار

دستگاه جوجه کشی خودکار این امکان را می دهد که با کمرتین خطر از انواع طیور و پرندگان زینتی جوجه کشی شود. برای متامی سنسورهای این دستگاه 

سنسور پشتیبان در نظر گرفته شده که موجب می شود فردی که از دســتگاه استفاده می کند بدون هیچ نگرانی از بابت مشکالت دستگاه از آن استفاده 

کند. همچنین از کنرتل کننده اصلی این دستگاه می توان در گلخانه هوشمند، سالن های پرورش قارچ، کنرتل سیستم های گرمایشی و رسمایشی منازل 

و... استفاده کرد. 

مشــخصات دستگاه شامل وزن کم دســتگاه و ابعاد کم با توجه به ظرفیت آن، قیمت مقرون به رصفه با توجه به تعداد تخم، تهویه جدید با قابلیت کنرتل، 

انتخاب پرنده و تلفات حداقلی تخم ها می باشد.

رتبه سوم مکاترونیک

عنـــوان طـــرح

رامتین کریمی

استان و شهر

طــــــراح

سمنان-سمنان

چکیـــــده
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وسیله تقویت کننده 
عضالت پای کودکان

بیامری های متعددی در کودکان منجر به ضعف عضالت در ناحیه تحتانی می شود. این مسئله در مدت زمان خاصی تشخیص داده می شود و به رسعت باید 

درمان شود. درمان این عارضه دارای زمان طالیی)دو الی پنج سالگی( است که باعث می شود بهبودی به رسعت حاصل شود. چون در این بازه سنی کودک 

دالیل منطقی برای درمان های سخت را پذیرا نیست، همراه کردن درمان با بازی می تواند روش مثمر مثرتری باشد. هرچند امروزه از جلسات کاردرمانی 

و یا ارتوپدی استفاده می کنند که عالوه بر اینکه برای کودک خوشایند نیست، نیازمند رصف هزینه و وقت زیاد توسط اولیا می باشد. هدف از طرح حارض 

یافنت روشی برای راحت تر و جذاب تر کردن این مترینات ورزشی برای کودکان است تا باعث گردد که کودک با شوق بیشرت و زمان طوالنی در این مترینات 

حارض گردد. دستگاهی طراحی شده است که کودک در سه مرحله شامل بازی، روشن شــدن چراغ های رنگی و پخش موزیک که هر سه وابسته به فعل 

ورزشی می باشد ترغیب و تشویق می گردد. کاربرد دستگاه برای خانواده های مواجه با مشکل عضالت پای کودکان و مراکز کاردرمانی و ارتوپدی است. 

رتبه سوم مکاترونیک

عنـــوان طـــرح

استان و شهر

طــــــراحان

تهران-تهران

چکیـــــده

مژده دهقانی ستاره اسکندری
عشرت آباد

پرنیا یغموری
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دستگاه فرآوری پسته کوهی
)قاتق بنه(

در زندگی امروز جوامع برشی و زندگی به سبک شهرنشینی، متاسفانه زمان مناسب و کافی برای تهیه ی غذاهای سنتی گذشته که اغلب خوشمزه و مقوی 

هستند، باقی منی ماند. این غذاهای مفید برای سالمتی، کم کم رو به فراموشی گذاشته می شوند و در نسل های بعدی تهیه و تولید نخواهند شد و جای 

خود را به فســت فودها و خوراکی های پرکالری با روغن های نامناسب و مرض و دارای ارزش غذایی کم می دهند. یکی از غذاهای سنتی کرمان که از مغز 

پسته کوهی )بنه( تهیه می شود و دارای ارزش غذایی فراوانی می باشد، قاتق بنه نام دارد که متاسفانه برای نسل جدید ناشناخته است. این دستگاه مراحل 

تهیه ی این غذا را از تهیه ی مغز از دانه ی آن تا تولید نهایی غذا را انجام می دهد و زمان تهیه ی غذا را کاهش دهد تا عالوه بر شناساندن غذای قاتق بنه )آب 

بنه( به مرصف کنندگان، تعداد افرادی که آن را تهیه و مرصف می کنند افزایش یابد. نتیجه ی چنین طرح هایی در نهایت سالمت و توامنندی افراد جامعه 

را به دنبال دارد.

رتبه سوم مکاترونیک

عنـــوان طـــرح

علی درتاجمهدی شاکری

استان و شهرستان

طــــــراحان

کرمان-رابر

چکیـــــده
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دستگاه غلطک تراش

رتبه دوم مکانیک

عنـــوان طـــرح

محمد صادق زارعان دولت آبادی

استان و شهر

طــــــراح

اصفهان-اصفهان

چکیـــــده
 یکی از بخش های مهم در کوره های آجرپزی و کارخانه های سیامن، غلتک های 

عظیم الجثه استوانه ای است که خاک ها و مواد اولیه را پودر کرده و برای استفاده 

آماده می کند. در کارخانه های آجرپزی دو عدد از این غلتک های استوانه ای که 

قطر حدود یک مرت و طول 80 ســانتی مرت و حدود سه تن وزن دارند و از جنس 

چدن و فوالد هســتند، در فاصله مشخص از زمین در مقابل هم وصل می شوند 

و رشوع به حرکت کرده و آماده به کار می شوند تا از باالی آن ها خاک و سنگ ها 

ریخته شده و به پودر تبدیل شوند. سطح این غلتک های چدنی و توپر در هنگام 

کار با اشیاء سفت و سخت مانند سنگ ها و خاک ها دچار فرسایش شده و دیگر 

منی توان با آن ها کار انجــام داد. در حال حارض یکی از دغدغه های اصلی این 

کارخانه ها این است که هنگام خورده شدن این غلتک های عظیم الجثه ی چدنی 

چه باید کرد؟ دستگاهی ساخته شده است که بدون نیاز به جابجایی دستگاه 

غلطک ها امکان برطرف کردن خوردگی ها در محل را ایجاد کند و نیز بتواند این 

خوردگی غلتک ها را به راحتی و با هزینه ی بســیار پایین نسبت به قبل برطرف 

کند. به همین ترتیب دیگر با مشــکالتی مانند توقــف تولید کارخانه، پرداخت 

هزینه های کالن باز و بسته کردن غلتک ها و غیره مواجه نشده و می توان در هر 

لحظه این دستگاه را در جلوی غلتک ها نصب کرده و در عرض حدود دو ساعت 

خوردگی این غلتک ها را تراش داد و دیگر نیازی به تعطیلی کارخانه ها یا توقف 

آن ها نیست. قباًل برای حل این مشکل با جابجایی غلطک ها تنظیم دوباره آنها 

توسط جرثقیل های سنگین با هزینه بسیار زیادی صورت می گرفت که این امر 

موجب تعطیلی کارخانه نیز در یک فاز می گردید.
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 ویلکر )ویلچیر+واکر(

با توجه به اینکه هر ســاله امید بــه زندگی در ایران و ســایر 

کشــورها در حال افزایش است، ســاملندان نیازمند وسایل 

توانبخشی برای انجام کارهای ابتدایی و ساده هستند. اگر 

به دوروبر نگاهی اندازیم می بینیم برخی آنها بخاطر ســکته 

یا تضعیف ماهیچه ها و مشکالت استخوانی، یا به دلیل فلج 

شــدن اندام های تحتانی؛ همچنین افزایــش بیامری های 

صعــب العالجی مثــل رسطان هــا و اســتفاده از روش های 

درمانی مثل پرتو درمانی و شیمی درمانی، انجام جراحی های 

سنگین و ... نیاز به اینگونه وسایل، برای تسهیل امور شخصی 

دارند هامنطور که از نام این طرح پیداست ترکیبی از واکر و 

ویلچیر می باشــد . با این قابلیت، که پس از خستگی بعد از 

طی مسافتی تبدیل به ویلچیر می شود. طراحی دستگاه به 

گونه ای است که ویژگی های مختلف برای گروه های هدف 

قابل تغییر اســت. این دســتگاه در مراکز توانبخشــی - در 

بیامرســتان ها برای افراد جراحی شده، جابجایی بیامران و 

... - مناسب ساملندان برای راه رفنت و انجام امورات روزمره 

- برای کســانی که دچار شکســتگی در اندام های تحتانی 

هستند مثل شکستگی اســتخوان ران یا زانو قابل استفاده 

است.

رتبه سوم مکانیک

عنـــوان طـــرح

محمد عرفان کیانی

استان و شهر

طــــــراح

اصفهان-اصفهان

چکیـــــده

بیست و سومین جشـنواره جوان خـوارزمـے 46



با توجه به افزایش دمای زمین و عوامل انسانی تعداد وقوع آتش سوزی های جنگلی رو به افزایش است و تنها در سال 1399، 21 هزار هکتار از جنگل ها 

ایران درگیر حریق بوده اند و اطفاء حریق در جنگل نیازمند مواد اطفاء حریقی است که پرهزینهاند و اغلب باید ساخته و فراهم شوند و بعضی از آنها برای 

طبیعت مرض می باشند. دستگاه اطفاء حریق به وسیله خاک می تواند با استفاده از خاک مشکالت مواد قبلی اطفاء حریق در مهار آتش را برطرف کند. در 

این دستگاه خاک معمولی موجب قطع ارتباط ماده سوختنی و اکسیژن شده و انواع آتش را به روش خفه کنندگی خاموش می کند که آتشهای جنگلی و 

شهری را نیز شامل می شود. مزایای این دستگاه: می توان مخزن دستگاه را بیشامر و بالفاصله از خاک پر کرد. خاک بسیار کم هزینه و در دسرتس است و 

برای طبیعت بی رضر می باشد.

ساخت دستگاه اطفا حریق به وسیله 
پرتاب خاک توسط موتور دمنده بنزیین

رتبه سوم مکانیک

عنـــوان طـــرح

امیر محمد بختیاری

استان و شهرستان

طــــــراح

خراسان شمالی-بجنورد

چکیـــــده

هشدار قطع آب آبیاری

رتبه دوم کشاورزی و منابع طبیعی

عنـــوان طـــرح

رضا قادری زاده اناری

استان و شهرستان

طــــــراح

کرمان-انار

چکیـــــده
یکی از مشکالت کشاورزان در آبیاری غرق آبی به خصوص در فصل رسما نیاز به حضور فیزیکی در زمین کشاورزی 

و تعقیب آب برای اطمینان از پر شــدن َکرت و ضمنا جلوگیری از رسریز و هدر رفنت آب و رعایت عدالت آبیاری 

در فصول مختلف با میزان آب ورودی به کرت ها و در نهایت تغییر مســیر آب برای آبیاری کرت بعدی است. این 

مراقبت دامئی به خصوص در آبیاری های طوالنی و در رشایط جوی نامساعد بسیار خسته کننده است. نام این 

دستگاه هشدار قطع آب آبیاری است. زمانی که آب به حد مشخص شده ی روی دستگاه برسد بالفاصله دستگاه 

به کشاورز هشدار می دهد؛ و کشاورز برای جابه جایی آب اقدام می کند که از این قطعه)َکرت( به قطعه ی بعدی 

آب را هدایت می کند. آبیاری در زمستان و تابستان متفاوت است. )در زمستان آب بیشرت و در تابستان آب کمرت 

است.( برای محصوالت دیگر که از نوع آبیاری غرق آبی استفاده می شود.

رفت و آمد بین درخت ها و َکرت ها کاهش پیدا می کند و باعث کمرت شدن خستگی و داشنت وقت بیشرت برای انجام کارهای دیگر و همچنین جلو گیری از 

بیرون زدن آب از َکرت ها و هدر رفنت آب می شود و از خراب شدن بازویی های َکرت ها جلوگیری می کند و کاهش هزینه را در پی دارد.

47بیست و سومین جشـنواره جوان خـوارزمـے



ساخت رآکتور تولید سلولز باکتریایی 
با استفاده از قارچ کمبوجا

به دلیل پیچیدگی فرآیند تولید چرم طبیعی، مرصف انرژی باالی در زمان تولید، حجم تولید محدود و قیمت متام شده بیشرت نسبت به محصوالت چرمی 

مصنوعی، به دنبال چرم های مصنوعی رفتند. در این طرح، چرمی ساخته شــده که زیست تخریب پذیر، انعطاف پذیر است. مواد مورد استفاده در طول 

ساخت چرم، فاقد مواد شیمیایی است و پس از یک دوره مشخص در خاک تجزیه می شــود. این چرم تولید شده، بسیار شبیه به چرم گاو است و عالوه بر 

پایداری باال حتی از چرم حیوانات نیز سبک تر است و به راحتی می توان آنرا به طور مستقیم در متاس پوست انسان استفاده کرد. عالوه بر این، در این طرح، 

برای تولید بهرت قارچ و قارچ با ضخامت مناسب، دستگاهی طراحی و ساخته شد، که شامل مواد تولید کننده قارچ است و رشایط رشد قارچ ها مانند دما، 

زمان و تهویه را فراهم می کند تا بتواند قارچ برای رسیدن به اندازه و رشایط محیطی مورد نظر آماده شود. این چرم، دارای پوششی ضد آب روی آن است که 

از پوسیدگی و خیس شدن چرم در رطوبت جلوگیری می کند. همچنین این چرم فاقد مواد شیمیایی بوده و در خاک تجزیه می شود.

رتبه دوم کشاورزی و منابع طبیعی

عنـــوان طـــرح

ترانه ایزدیارآتنا طیب

استان و شهر

طــــــراحان

البرز-کرج

چکیـــــده
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 تهیه گلدان طبیعی زیست تخریب 
پذیر از الیاف لیگنوسلولزی نخل خرما

باتوجه به آلودگی های زیســت محیطی ناشی از زباله های پالستیکی وکودهای شیمیایی که در چندســال اخیر حیات جانداران خشکی زی وآبزی را به 

مخاطره انداخته وهمچنین آسیب های جربان ناپذیری را به محیط زندگی برش وارد کرده است جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست بسیار اهمیت دارد.

این طرح با هدف جایگزین کردن گلدان های طبیعی زیســت تخریب پذیر به جای گلدان های پالســتیکی تولید شده از ترکیبات نفتی و همچنین تاثیر 

عصاره گیاهی الیف نخل خرما بر صفات رشدی و بیوشیمیایی گیاه گل یخی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر گلدان الیافی وعصاره الیاف بر رشد 

قلمه های گل یخی مثبت بوده است براساس نتایج حاصل از این پژوهش گلدان زیست تخریب پذیره الیافی می تواند جایگزین مناسبی برای گلدان های 

پالستیکی تجزیه ناپذیر بوده و می تواند از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرده و به حفظ محیط زیست کمک کند و همچنین از نظر اقتصادی نیز 

یک محصول به رصفه است و قابلیت استفاده در گلخانه ها را دارد .

رتبه سوم کشاورزی و منابع طبیعی

عنـــوان طـــرح

رقیه ابراهیم نژاد الهه بلوچی زاده 

استان و شهرستان

طــــــراحان

کرمان- بم

چکیـــــده
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مجموعه غزل هزار تکه بازتاب

مجموعه داستان خواب عصر

مجموعه غزل هزار تکه بازتاب دارای چهل غزل با محتوای عاشقانه و گاهی عرفانی می باشد که پس از گرفنت مجوز وزارت ارشاد توسط انتشارات نسل روشن 

به چاپ رسیده است. غزل های این مجموعه را می توان تا حدودی فرمالیستی دانست به طوری که در کشاکش بین محتوا و فرم، عالوه بر زیبایی مضمون ها و 

محتوای ارایه شده سعی شده تا غزل ها به فرم نویی از جمله قافیه های کمیاب و ردیف های نو و طوالنی مزین بشوند. می توان وجه متایز این اشعار با شعر های 

دیگر را همین نوآوری در قالب فرم دانست. نوگرایی هایی در زمینه قافیه از جمله به کارگیری قافیه معمول به عنوان یک کار خالقانه و نه عیب شاعری.

در زمینه محتوا نیز سعی شده تا از متامی ویژگی های ادبی و زبانی و بدایع و بیان و کالم استفاده گردد تا شیرینی مضمون به شکل زیباتری به خواننده القا 

شود. کفه محتوایی به سمت اشعار واسوختی و سبک عراقی مایل است اما با مضامین امروزی ترکیب شده و مدرنیزه گشته است.

بحران از دست رفنت هویت در وجود انسان امروزی که نتیجه ُمد رفتاری و کرداری جوامع غربی یا حتی داخلیست که باعث شده نسل جوان جامعه بیشرت 

از هر زمان دیگری با بحران پوچی و افرسدگی دست و پنجه نرم کند. هر انسانی برای خود وجودی واحد و ارزش ها و استعدادهای متفاوتی با دیگری دارد 

که متاسفانه جامعه با درک نکردن این تفاوت ها سعی در اجبار یک الگوی خاص را برای نسل جوان دارد و این عمل نتیجه ای جز رشمساری در برابر خود، 

نا امیدی، افرس دگی و در نهایت پوچی و دملردگی ندارد .پیشینه این داستان اول از همه جامعه ایست که در اطراف ما در حال رشد است، با توجه به اینکه 

داستان خیالی بوده سعی شده که ارتباطات دنیای داستان با دنیای واقعی به حداکرث برسد و تالشی باشد برای نشان دادن مسئله و در نهایت راه حل آن، 

پیشینه مطلب کتاب ها و داستان های مختلف ایرانی و خارجی بوده که در طول تاریخ به این مسئله اشاره کرده اند که منابع اصلی این اثر را شامل می شود .

رتبه اول زبان و ادبیات فاریس

رتبه دوم زبان و ادبیات فاریس

عنـــوان اثـــــر

عنـــوان اثـــــر

عباس تافته

نیما رفیعی

استان و شهر

استان و شهرستان

طــــــراح

طــــــراح

خراسان رضوی-مشهد

کرمان- جیرفت

چکیـــــده

چکیـــــده
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مجموعه داستان کوتاه"پوتین ها در 
برف"

مجموعه شعر حدیث عشق

مجموعه داستان کوتاه »پوتین ها در برف« برگرفته از چندین داستان کوتاه می باشد. داستان ها گرچه از تخیل شکل گرفته اند، اما بهره گرفنت از فرهنگ 

غنی یک منطقه در فضاهای مختلف جن زدگی، مراسم عزا و شادی، اعتقادات و باورها و رضب املثل ها زیبایی کار را بی آنکه نقش نویسنده در کار باشد 

و لطمه به کار بزند خالی از لطف نیست. چند داستان از شهدا و نقش حاج قاسم سلیامنی در برپایی امنیت در منطقه جنوب کرمان در زمان یاغی گری ها 

... درس وفاداری می دهد. زاویه های دید مناسب، شخصیت پردازی، دیالوگ ها و ... نشان از رقص قلم نویسنده است و مهارت او را به منایش می گذارد.

نتیجه ای که از این مجموعه داســتان می گیریم این اســت که هامن گونه که گردش ایام بر زندگی آدمیزادها تاثیر می گذارد، داســتان ها نیز می توانند 

بازتابندهی روح انسانی باشند و تصاویری بدیع تر را به منایش بگذارند. از داستان های این مجموعه می توان درس گرفت. درس عشق، امیدواری، معرفت 

و خداشناسی، نقش امنیت در منطقه، درس هایی از قرآن و آنچه در آیه های سفارش شده آمده است »ما رسنوشت هیچ قومی را عوض نکردهایم، مگر آن که 

قوم خود عوض کنند«، ایثار، شهادت و ...

در این مجموعه اشعار، شاعر تراوشات ذهنی خود با مضامین اجتامعی، عاشقانه و آیینی را در قالب غزل، دوبیتی، سپید و ... به رشته تحریر در آورده است. 

در واقع شاعر با بهره گیری از اسلوب شعرای معارص و به سبک خود به رسودن اشعار برای بیان دیدگاههای مختلف خود و انعکاس نظرات پرداخته است. 

شــاعر در رسایش اشعار خود بیشرت تحت تاثیر شاعران معارص از جمله اشعار فاضل نظری و حامد عسکری بوده است اما سعی منوده که با تکیه بر ذوق و 

قریحه شخصی خود فارغ از تقلید، روش شعری خود را برگزیند. انعکاس مسایل و معضالت اجتامعی بیان دیدگاه های عاشقانه آرام کردن دل و روان با بیان 

ابیات عاشقانه و عارفانه از ویژگی های مجموعه حارض می باشد.

رتبه سوم زبان و ادبیات فاریس

رتبه سوم زبان و ادبیات فاریس

عنـــوان اثـــــر

عنـــوان اثـــــر

فاطمه براهام

حدیث قلندری

استان و شهرستان

استان و شهرستان

طــــــراح

طــــــراح

کرمان- جیرفت

فارس-اشکنان

چکیـــــده

چکیـــــده
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مجموعه شعر شهر پشت در

مجموعه شعر ساکت تر از فریادها

 شعر و ادبیات همواره آرام بخش روح و روان برش بوده است. مردمان این رسزمین نیز با شعر و ادب نیاکامنان پرورش یافته اند، به طوری که امروز روح و روامنان 

با شعر تسکین می یابد. پس می توان گفت شعر و مجموعه های شعر آرامشی وصف ناپذیر و دنیایی از تخیل و زیبایی را با خواننده به اشرتاک می گذارند. هر 

آنچه که در طبیعت جریان دارد، زمینه ساز رسودن شعری جدید است. مجموعه شعر »شهر پشت در« اثر شاعر دانش آموز و نوجوان »مائده شجاعی« که در 

قالب کالسیک رسوده شده است تالش دارد تا با زاویه دید متفاوت و استفاده جالب از آرایه ها و تنوع قالب ها، اشعاری با موضوعات مختلف عاشقانه، آیینی 

و اجتامعی را ارایه می کند، به طوری که این مجموعه را متامیز می کند. این اشعار در قالب یک کتاب برای چاپ نیز آماده شده است.

 هر شعر مسئله ای است که ذهن هر شاعر را به خود مشغول می کند و این مسئله می تواند دغدغه های ذهنی بسیاری از افراد باشد . در این کتاب دغدغه های 

ذهنیامن این بوده که چگونه می توان مسائل اجتامعی، مذهبی و محیط زیستی را به تصویر ذهنی افراد کشید و آن ها را جزو دغدغه های ذهنی آنان منود؟ 

این اثر برگرفته از شعرهایی با مضامین اجتامعی، عاشقانه، مذهبی، و محیط زیستی می باشد که دغدغه های شاعر در زمینه های مختلف بوده بیشرت این 

شعرها در حوزه اجتامعی می باشد زیرا که مسائل اجتامعی مسائلی به روز هستند و بیشرتین طیف زندگی افراد را در بر می گیرد . بیشرت شعر ها در قالب 

چهار پاره می باشد و درکنار آن قالب غزل هم وجود دارد .

رتبه سوم زبان و ادبیات فاریس

رتبه سوم زبان و ادبیات فاریس

عنـــوان اثـــــر

عنـــوان اثـــــر

مائده شجاعی

نگار انتظاری

استان و شهر

استان و شهرستان

طــــــراح

طــــــراح

زنجان-زنجان

خراسان رضوی-نیشابور

چکیـــــده

چکیـــــده
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نظام مالیاتی منطقه "خبر" کرمان

دکرت میلسپو در سال 1301، به عنوان مستشارمالی و برای بهبود اوضاع مالی و اداری، پس از بحران های جنگ جهانی اول به ایران وارد شد. میلسپو توانست 

ساختار مالی و اداری را بر اساس اصول علمی استوار کرده و با تنظیم الیحه بودجه تعادلی در نظام درآمد و هزینه های دولت به وجود آورد. 

در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های و اسناد مالی آقای میرزا محمد حسن بحرینی مبارش مالی منطقه »خرب« و مدارک بایگانی به توصیف و 

تحلیل وقایع پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصالحات اساسی دکرت میلسپو در زمینه ادارات مالیه و نوسازی مالی و اداری 

ایران تأثیرات بســیار زیادی در نظام مالیاتی منطقه »خرب« داشته است. و یکی از نکات مهم ارتقای فرهنگ مالیاتی بوده است که اگر ادامه پیدا می کرد، 

امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمد کشور بود. با بررسی نتایج اقدامات دکرت میلسپو و همراهان وی در زمینه مالی و نحوه جمع آوری مالیات در جامعه 

ایران و تجربیاتی که در این زمینه کسب کرده اند می تواند تجربه ای برای دستگاه های سیاست گذاری در تبیین فرهنگ مالیاتی کشور باشد.

رتبه سوم علوم اجتماعی و روان شنایس

عنـــوان طـــرح

شهریار بحرینیآریا بحرینی

استان و شهرستان

طــــــراحان

کرمان-بافت

چکیـــــده
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طراحی پاویون با الهام از الک
الک پشت

بروز ترک در سازه های مهندسی صنعتی از مشکالت مهم محسوب می شود. اتفاقی که می تواند باعث خرابی ناگهانی یک سازه شود و اثرات مخربی داشته 

باشد. پیدایش ترک و عدم تشخیص به موقع آن در برخی سازه های مهندسی، آنهایی که تحت بارگذاری دینامیکی واقع می شود )بال های هوا پیام ،بدنه 

کشتی ها و سکوهای نفتی( می تواند ضایعات جربان ناپذیری باشد. از این رو است که طراحی ساختار های صنعتی مستحکم و مقاوم در برابر بروز شکست 

در تولیدات صنعتی امروزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

این طرح میزان تحمل بار فشــاری و نقطه ای یک کامپوزیت طبیعی را بررسی می مناید. نتایج حاصل از این تحقیق با سایر دست آوردهای علمی مرتبط 

مقایسه شده و مورد راستی آزمایی قرار گرفته است و سعی شده است تا از این کامپوزیت طبیعی برای ساخت مصنوعات مهندسی الگوبرداری گردد. در این 

تحقیق تالش شده است ابتدا به انجام مطالعات تجربی بر روی پوسته ی این کامپوزیت طبیعی تحت اثر بار خارجی فشاری پرداخته شود و آنگاه با استفاده 

از امکانات موجود مدلی از این کامپوزیت طبیعی ارایه گردیده اســت و با انجام بارگذاری مشابه و آزمایش تجربی صحت سنجی مدل آن تایید شده است 

در انتها با تغییر برخی پارامرتها تاثیر عوامل مختلف در استحکام پوسته بررسی شده است. نتایج حاصل از این طرح می تواند در ارتقاء طراحی و ساخت 

سازه های مهندسی مستحکم و مقاوم همچون جان پناه به خصوص در مواجهه با شکست و ترک مورد استفاده قرار گیرد. 

رتبه دوم عمران و معماری

عنـــوان طـــرح

آنیتا سادات 
موسوی تقی آبادی

فائزه خیرخواه

استان و شهر

طــــــراحان

تهران-تهران

چکیـــــده
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طراحی سازه ای مدوالر و موقت برای 
تابلوهای تبلیغاتی شهری

معامری منعطف، شامل طراحیهایی می شود که به سهولت در برابر تغییرات زمان و تغییرات فناوری صنعت ساختامن پاسخ می دهد. برای دستیابی به 

روش های رسیع ســاخت و انعطاف پذیر، طراحی سازه ای باید با اســتفاده از روش های نوین، مونتاژ رسیع و ساخت، به روش مدوالسیون طراحی شوند. 

محیط پیرامون ما به صورت مدام تغییر می کند. هزینه های قابل توجه ساخت، یک بار مرصف بودن تابلوها، اتالف مواد مرصفی، رصف زمان بیشرت برای 

ساخت و هم چنین لزوم رعایت متهیدات ایمنی و ... از جمله معایب سازه های قبلی می باشد. طراحی سازه ای مدوالر، امکان حمل و نصب رسیع و آسان، 

اجرای راحت و بارسعت باالتر، قابلیت تطبیق پذیری با متام ابعاد و اندازه ها، ترکیب بندی زیبا، استفاده مجدد از مدول ها برای تابلوهای دیگر، استفاده 

چند منظوره، از جمله مزایای طرح جدید می باشد. این نوع سازه مدوالر،  با طراحی جدید، انعطاف پذیر و انطباق پذیر،  نصب و حمل رسیع، جای خود را 

به ظاهر همگون ساده و بی روح سازه های قدیمی تابلوهای تبلیغاتی می دهد. 

رتبه سوم عمران و معماری

عنـــوان طـــرح

فاطمه سیستانی 
هنزافی

محبوبه عباسی

استان و شهر

طــــــراحان

کرمان-کرمان

چکیـــــده
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گزارش ستاد اجرایی
بخش دانش آموزی 

جشنواره جوان خوارزمی در مدار امید آفریین

نقشی که استعدادهای برتر در جامعه ایفا می منایند قابل انکار نبوده و نظام های آموزشی 

می بایســت رشایط و زمینه های بروز و تربیت استعدادها را فراهم منایند. جشنواره جوان 

خوارزمی به عنوان یکی از روش های شناسایی استعدادهای برتر از با سابقه ترین روش های 

شناسایی استعدادها در وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال های اخیر علیرغم وجود 

بیامری کرونا و تأثیری که این مسئله بر متامی فرآیندهای جهانی در همه حوزه ها از جمله 

آموزش و پرورش داشته است، در جشنواره جوان خوارزمی مشاهده می شود که با انگیزه و 

اشتیاق علمی که جوانان مستعد از خود بروز می دهند، محدودیت های به وجود آمده مانع 

خالقیت، نوآوری و ابتکار و شناسایی مستعدان بخش تعلیم و تربیت کشور نشده است و 

آمار رشکت کنندگان و نتایج برگزیدگان نشان می دهد که تالش های دلسوزانه مسئوالن 

مناطق آموزش و پرورش و تالش و سخت کوشی دانش آموزان در استان های مختلف کشور 

در راستای جشنواره جوان خوارزمی موثر بوده و این تالش ها متوقف نشده است. لذا این 

موضوعات نقطه امیدی برای آموزش و پرورش محسوب می شود، اما باید گفت که جشنواره 

جوان خوارزمی هم چنان بر مدار امید آفرینی حرکت می کند و از محدودیت ها و مشکالت 

تأثیر نپذیرفته است. در بخش دانش آموزی بیست و سومین دوره جشنواره خوارزمی، 2363 

طرح از مناطق مختلف کشــور، خصوصا مناطق محروم و بیشــرت ناظر به نیازها و مسائل 

پیرامون رشکت کنندگان، ارایه شده اســت. پس از بررسی های علمی دقیق و منطبق بر 

شاخص های اصلی جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش آموزی شامل نوآوری، کاربرد و 

حل مسأله، ارزش و مستندسازی علمی و پژوهشی، تعداد 241 طرح انتخاب و مصاحبه 

شدند و در نهایت 71 طرح به مرحله داوری وزارت علوم راه یافتند. هیئت داوران وزارت علوم 

31 طرح شامل 41 نفر از دانش آموزان استان های مختلف کشور را به عنوان برگزیده نهایی 

جشنواره بیست و سوم انتخاب کردند. این نتایج نشان می دهد که صاحبان استعدادهای 

برتر با ارایه خالقیــت و ابتکار خود، در پهنه جغرافیایی ایران عزیــز جوانه زده اند و باید به 

توامنندی و تأثیرگذاری آنان توجه شــود. امید اســت با اتخاذ رویکردهای پژوهش محور، 

حل مســئله، خالقیت پرور و کاربردی بتوان در راســتای اعتال و ارتقــای کیفیت آموزش و 

پرورش، خصوصاً جشــنواره جوان خوارزمی که عرصه شکوفایی استعدادها، قابلیت ها و 

شایستگی های باالی فرزندان ایران اسالمی است قدم های موثر برداشته شود.

حسن تقی پور کران

دبیر اجرایی بخش دانش آموزی
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جدول شماره )1(-تعداد طرح ها در بخش دانش آموزی
بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

تعداد برگزیده کشوریطرح های دعوت به مصاحبهتعدادطرح گروه علمیردیف

160191برق و الکترونیک1

126183کامپیوتر2

72114مکاترو نیک3

109213مکانیک4

4692عمران و معماری5

293150علوم زیستی و پزشکی6

134263کشاورزی و منابع طبیعی7

8093فیزیک و نجوم8

104112شیمی9

217221علوم اجتماعی و روان شناسی10

4250ریاضی11

392113هنر12

66190علوم دینی و قرآن پژوهی13

4030سلول های بنیادی14

85130فناوری نانو15

369206زبان و ادبیات فارسی16

2890علوم شناختی17

236324131جمع
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جدول شماره )2( : تعداد طرح های برگزیده
به تفکیک گروه های علمی از سال 1396- 1400

جدول شماره )3( :تعداد طرح های برگزیده بخش دانش آموزی
 )به تفکیک رتبه(

جدول شماره )4( : تعداد طرح ها

رشتهردیف
سال

13961397139813991400

13011برق والکترونیک1

23213کامپیوتر2

10244مکاترونیک3

22203مکانیک4

00112عمران و معماری5

21300علوم زیستی و پزشکی6

33033کشاورزی و منابع طبیعی7

10103فیزیک و نجوم8

01002شیمی9

42021علوم اجتماعی و روانشناسی10

20000ریاضی11

66433هنر12

10000علوم دینی و قرآن پژوهی13

00100سلول های بنیادی14

12020فناوری نانو15

48546زبان و ادبیات فارسی16

00230علوم شناختی17

3031252531جمع

جمعرتبه سومرتبه دومرتبه اولرتبه

2101931تعداد

139813991400سال

303119612363تعداد
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اعضای ستاد
بخش دانش آموزی

بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

اعضای ستاد

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و رئیس ستاد الهام یاوری

معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و نائب رئیس ستاد امید نقشینه ارجمند

قائم مقام معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و عضو ستاد مصطفی جعفری نژاد

مدیر کل امور مالی و اداری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و عضو ستاد علی بهرامی

رئیس اداره هدایت و توانمند سازی و دبیر اجرایی بخش دانش آموزیحسن تقی پور کران

کارشناس سازمان و عضو ستادکامران باباپور چهره

کارشناس سازمان و عضو ستادمجید جهانگیری

مسئول روابط عمومی و عضو ستادمحسن کشانی

کارشناس فناوری و عضو ستادسهیال رشیدی
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گروه های علمی
بخش دانش آموزی

 بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

برق و الکترونیک

سرگروه: سعید ابراهیمی

اعضای گروه

علی مرزبانداود نصرتیمحسن حیدری

نقی اصغری آقا باقرسید محمد مهدی اعالییابراهیم مقصود

ریاضی

سرگروه:بیژن احمدی کاکاوندی

اعضای گروه

محرم نژاد ایرد موسیمریم خلج

افشین بهمرامجواد نظریان سرکوه

زبان و ادبیات فارسی

سرگروه: ساغر سلمانی نژاد

اعضای گروه

علی اکبر افراسیاب پورحمیده حجازیسوگند نوروزی زاده

ابراهیم حسن بیگیمالحت نجفیعلیرضا حاجیان نژاد

داریوش عابدیقربان ولیئی محمد آبادیحسین علیقلی زاده

محمدرضا بایرامییداله بهمنیزیبا اسماعیلی

سلول های بنیادی

سرگروه: هادی زارع زردینی

اعضای گروه

علیرضا رجب زادهموسی کهتریهانیه شیخی

محسن علیپورشهرام ربانی

کاوه آشتی بقائیغالم عباس قربانخانی

شیمی

سرگروه:  علی غفاری نژاد

اعضای گروه

بهنام ذبیحیسپیده شریعتیافسانه مالحسینی

سیده یاسمن شجری پور جابریعلی صادقیمحبوبه ربانی
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عمران و معماری

سرگروه:  علیرضا نوری

اعضای گروه

عطیه طالبی آهوئیسیده مهسا کامی شیرازیآرزو زندی محب

 امین هادیزادهالهام پورمهابادیان

فناوری نانو

سرگروه:  مرضیه شیرازی

اعضای گروه

معصومه چمکبهنام غفاریسعیده رنجبری بگللو

نیلوفر محلوجی زینب خزائی علی آبادعلی رحیمی

کشاورزی و منابع طبیعی

سرگروه:  غالمرضا صالحی

اعضای گروه

عادل واحدیجهانفر دانشیانفرهاد رجالی

محمد یونسی الموتیمحمد رضا صفرنژادمحمد بنابازی

خسرو ثاقب طالبیحسن عسکری

علوم دینی و قرآن پژوهی

سرگروه:  حسین قضاتلو

اعضای گروه

مریم نجفی لیواریسعید کریمیخدیجه جعفری

سید غنی افتخاریمحمد میرزایی

علوم اجتماعی و روان شناسی

سرگروه:   نعمت هللا کاظمی فرامرزی

اعضای گروه

زهرا رجب پور عزیزیفاطمه خضری پورقرائیالماس ساسانیان

محیا شعیبینصر الدین امین ورزلیعباسعلی فقیه خراسانی

سمیه اسماعیلیمحمد کاظمی پوران بدر

علوم شناختی

سرگروه:  رضا خسرو آبادی

اعضای گروه

حسین عزیزیثریا مهرابی

محمد حسین مقامیسمیه حیثیت طلب
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هنر

سرگروه:  مهدیه سادات مدرسی

اعضای گروه

سمیه نسیما صفتهادی پیروزییاسر سپهر

سمانه نورایی نیما پور حسینی

فیزیک و نجوم

سرگروه:  محمد مهدی احدیان

اعضای گروه

احمد سرائیسید نادر رسولیمحمد حسین لطف زمان

 غزال کیانپوررضا رسولی

مکانیک

سرگروه:  سید مهدی فاطمی

اعضای گروه

عباس رضاییولی هللا پناهی زادهمحمد سعید شریفی اسدی ملفه

یعقوب دادگر اصلسید عباس حسینی

مکاترونیک

سرگروه:  رضا ابراهیم پور

اعضای گروه

موسی آیتیمصطفی ارسالی صالحی نسب

نصور باقریمحمد رضا ارباب تفتی

کامپیوتر

سرگروه:  مهدی صفرنژاد

اعضای گروه

مسعود صدیقینمحمد مهدی کوچک یزدیسید محمد غفاریان

محمد بهرامیوحید قنبری علی اوصیا

علوم زیستی و پزشکی

سرگروه:  حسین سلطانی نژاد

اعضای گروه

نجمه ساالرپورخاطره اسدیاحسان عارفیان

حامد نوروزی طاهریعادل قرآنیحامد باقری

صالحه خراسانینیما دلیر مالسراییمائده شمس نورانی

محمد امین ماه منظرحمزه اسفندیارپور کیمیا دیده ور

فاطمه زارعیناشرف عالمیزهرا نیکویی

طه چرتاب محمدیمرضیه موسی زادهزهرا واعظی
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مدیران ستاد اجرایی ادارات کل آموزش و پرورش کل استان ها 
بخش دانش آموزی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

مسئول اجرایی جشنواره استاناستانردیف

ناصر ممی پورآذر بایجان شرقی1

شهروز هللا وردی زادهآذربایجان غربی2

سخاوت بیرامیاردبیل3

کلیم اله باباییاصفهان4

رضا شکیباالبرز5

نوروز علی حیدریایالم6

کاوه امیریبوشهر7

بهروز مهریشهر تهران8

رضا صفریشهرستان های تهران9

فاطمه رئیسی وانانیچهارمحال و بختیاری10

هادی محمدپورخراسان رضوی11

مهدی رستمیخراسان جنوبی12

فرانک محمدیخراسان شمالی13

جمال حیدریخوزستان14

محمد حسین صفریزنجان15

سعید تجلی صفاسمنان16

حبیب کیانی رئوفسیستان و بلوچستان17

یونس غالمیفارس18

سعیده احمدیقزوین19

علی طالبیقم20

صالح الدین عبدیکردستان21

مشیت اله سعیدی گرانمانیکرمان22

علی مرادیکرمانشاه23

عبدالرحمان چمن آراءکهگیلویه و بویر احمد24

حسین طاهری رادگلستان25

یوسف لطفی نژاد ثانیگیالن26

رسول ریاحیلرستان27

عاطفه شورزندیمازندران28

کوروش حیدر پورمرکزی29

مدیحه دوانیهرمزگان30

رضا هاشمیهمدان31

حسین رضوی خوسفییزد32
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