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رسول اكرم صلى  اهلل  علیه  و  آله و سلم:

مَّ اهللهّ ُ لَُه اَْجَرُه َو َمْن  ـَ اَلِْعْلُم َحیاُة ااِلْْسالِم َو ِعماُد ااْلیماِن َو َمْن َعِلَم ِعْلما اَت
َتَعلََّم َفَعِمَل َعلََّمُه اهللهّ ُ ما لَْم َیْعَلْم ؛

علم، حیات اسالم و تکیه گاه ایمان است و هر كس علمى بیاموزد، 
خداوند پاداش او را تمام گرداند و هر كس بیاموزد و عمل كند، خداوند، 

تعلیم دهد به او آنچه را كه نمى داند. 
)نهج الفصاحه، حدیث ۲۰۱۹(
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مقام معظم رهبري )مدظله العالي(  :
نخب�گان در عرصه ه�اي مختلف 
باي�د با ات�كاء ب�ه توانايي ها و حفظ 
اس�تقالل و ع�زت خود،حرك�ت در 
مس�ير پيش�رفت را ب�دون مأيوس 
ش�دن در برابر سختي ها ادامه داده 

و متوقف نشوند.

حضرت امام خميني )ره( :          
س�الم بر جوان�ان برومندي كه با 
س�الح علم در س�رفرازي و اعتالي 
كشور عزيزمان، كوشا و در رسيدن 
به هدف هاي انس�اني- اس�المي از 
هيچ زحمت و كوششي دريغ ندارند.
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14th Khwarizmi Youth Award (KYA(
برگزار كنندگان : 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
اداره كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

   وزارت آموزش و پرورش - مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
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خبرنامه چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمي

ناشر: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
تهیه و تدوين: دبیرخانه چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمي

طراح و صفحه آرا: سید رسول شوبیري
شمارگان: 1500 جلد

تاريخ انتش�ار:  آذرماه 1391
نش�اني:  ته�ران- بزرگراه آزادگان ) مس�یر جنوب(- بع�د از پ�ل فت�ح- احم�د آب�اد مس�توفي- بع�د از 

می�دان پارس�ا- انته�اي خیاب�ان انق�اب- خیاب�ان ش�هید احس�اني راد
              سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران     

کد پستي: 33535111
 02156276038 - 02156276345 -02156276321 تلفن و دورنگار: 

javan@khwarizmi.ir پست الكترونیك :  
http://khwarizmi.ir وب گاه: 
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چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

جويي _ آزاد
بخش دانش
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                                            به نام خداوند هستي بخش

جوانان س��رمايه هاي اطمينان بخش و بن مايه پيشرفت و توسعة هر جامعه اي هستند كه با باور سرشار از 
ايمان خود به حركت آورنده چرخه فعاليت های تحول آفرين و گس��تراننده مرزهاي علم و فناوري محس��وب 

مي شوند. 
جشنواره جوان خوارزمی بر آن است كه چنين جوانانی را بشناسد و بشناساند و ما در طول چندين دوره 

برگزاری اين جشنواره، به اين باور رسيديم كه جوان ايرانی مصداق بارز اين آرمان بزرگ ماست.
 در چهاردهمين دوره برگزاری جش��نواره جوان خوارزمی، باورمندی به وجود و ظهور چنين جوانی بيش 

از پيش نمايان شد. 
تالش ما بر اين متمركز است كه ضمن پاسداشت ظهور و درخشش اين گونه استعدادهای قابل تحسين، 
از تمام ظرفيت های موجود بهره گيريم و آنها را به بطن و متن جامعه بياوريم و عالوه بر معرفی آنها و تأكيد 

بر نوآوری ها و خالقيت های چشمگيرشان، گام اطمينان بخشی در راه اعتالی ايران بزرگ برداريم.
 در اي��ن راه از فرهيخت��گان، خردمندان و فرزانگان زيادی كمک و هم��ت طلبيديم كه بی دريغ به ياری 
ما ش��تافتند و اين گونه چهاردهمين دوره جش��نواره جوان خوارزمی، نشانه های بارزی از عزت ملی و طنين 

افتخارآميز نسل جوان ايرانی را به نمايش گذاشت.
 در انتها برخود الزم مي دانم از تمامي همكاران دبيرخانه و مسئوالن سازمان، اعضاي محترم هيئت علمي 
و متخصصين س��ازماني و دانشگاه هاي سراسر كش��ور كه در كارشناسي و ارزيابي طرح ها  ما را ياري نمودند 

كمال تشكر و قدرداني را نموده و از خداوند متعال سالمتي و توفيق اين عزيزان را خواهانم.

                                                                                         
                                                                                دكتر شروين اميري 

                                                                     مدير كل امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري و
                                                                           دبير چهاردهمين جشنواره جوان جوان خوارزمي          

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

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

•دكتر عليرضا اللهياري-  مدير كل دفتر توسعه كارآفريني 
•دكتر آريا الستي- معاون پژوهش و برنامه ريزی بنياد ملی نخبگان

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

•مهندس محمد حسن انتظاري- معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل 
•دكتر سيد   حسن حسيني-  معاون شناسايي، جذب و امور فرهنگي بنياد ملي نخبگان

•دكتر عباس حق اللهي-  رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
•حجت االسالم و المسلمين داود رنجبران- رئيس باشگاه پژوهشگران دانشجو

•دكتر كريم زارع -  رئيس باشگاه پژوهشگران جوان 
•دكترحسين ساالر آملي- معاون امور بين الملل و انتقال فناوري معاونت علمي رياست جمهوري        

•خانم مهري سويزي- رئيس مركز پرورش استعدادهاي درخشان
•مهندس اسماعيل قادري فر- سرپرست دفتر پشتيباني و خدمات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري                          
•دكترسعيد قديمي-  مدير كل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

•وحيد موسي زاده - مدير كل طرح هاي ملي جوانان وزارت ورزش و جوانان         
• مهندس محمد نستوه -  دبير بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني                                          

         
          

 

   

اعضای شورای سیاست گذاری

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا
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•دكتر احمد اكبري- معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
•دكتر غالمعلي احمدي –  رئيس دانشكده علوم انساني  و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

•دكتر عليرضا اللهياري - عضو هيأت علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
•دكتر شروين اميري- مدير كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري 

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

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

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

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

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

مهندس قدمعلي نشاگر- دبير هيات داوران

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا

اعضاي هیأت داوران 
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رؤسا گروه هاي تخصصي

•دكتر محمد اسماعيليان - رييس گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
•مهندس محمد  حميد امامي خوانساري- رييس گروه تخصصي هوا فضا 

•دكتر ذاكر بحريني- رييس گروه تخصصي صنايع شيميايي
•مهندس حسين حسين زاده- رييس گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري

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

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

•دكتر غالمرضا فراهاني- رييس گروه تخصصي برق و  كامپيوتر
•دكتر فواد فرحاني بغالني- رييس گروه تخصصي مكانيک

•دكتر عطااله كوهيان- رييس گروه تخصصي علوم پايه
•دكتر موسي محمودي صاحبي- رييس گروه تخصصي عمران
•دكتر حامد مظاهريان- رييس گروه تخصصي هنر و معماري

•دكتر مهناز مظاهري اسدي- رييس گروه تخصصي زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي
 
 
 

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
به ترتيب حروف الفبا
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•دكتر احمد اكبري –  معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 
•مهندس محمدحسن انتظاري-  معاون نوآوري و همكاري هاي بين الملل 

•دكتر ش��روين اميري   مدير كل  جش��نواره ها و مس��ابقات علمي و فناوري و دبير چهاردهمين     
جشنواره جوان خوارزمي

•مهندس قدمعلي نشاگر- معاون اداره كل جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•دكتر محمد رضا سنجابي - معاون پشتيباني و منابع انساني

•عليرضا اللهياري-  مدير كل دفتر توسعه كارآفريني
•مهندس محمدتقي انصاري-  مدير كل دفتر رياست

•دكتر غالمرضا محمد خاني- مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي كشور
•اباذر دهقان- مدير كل روابط عمومي

•امير حسين احدي- مدير كل پشتيباني و رفاه 
•محمد علي كاظمي نژاد- مدير كل اداره فني و عمران

•محمد تقي دارابيان- مدير كل امور مالي
•حسين سلطاني - سرپرست دفتر حراست

•آذر اورنگيان-  رئيس اداره حمايت از نوآوران
•زويا رحيمي- كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري

•فاطمه آورزماني- كارشناس امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري
•زهرا خوباني- كارشناس فناوری اطالعات

•مرتضی قاسمی- تكنسين ارتباطات امور جشنواره  ها و مسابقات علمي و فناوري

•همكاران دبيرخانه 
خانم ها: مژده حسيني، ژيال معماری ، اكرم بهاري فرد و زهره حريربافان و آقايان: هادي صدرائي، 

 اسفنديار علي نوري و محمد ربيع مهرعليئي

•با تشكر از همكاران محترم
اداره كل روابط عمومي، اداره كل پش��تيباني و رفاه، اداره كل امور منابع انساني،  دفتر فناوري اطالعات و 
ش��بكه هاي علمي كش��ور، اداره كل امور مالي، دفتر حراست و دفتر  توسعه كارآفريني سازمان پژوهش هاي 

علمي و صنعتي ايران

اعضاي ستاد اجرايي 
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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نهادهاي حمايت کننده 

 

•وزارت ورزش و جوانان

•بنياد ملي نخبگان  

•باشگاه پژوهشگران جوان 

•باشگاه پژوهشگران دانشجو

•پليس مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسالمي ايران

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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                                                     باسمه تعالی

     با استعانت از خداوند متعال چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي در راستاي تقويت فرهنگ خالقيت 
و نوآوري ميان جوانان كش��ور در تمامي عرصه هاي علمي و پژوهش��ي و با هدف شناس��ايي، جذب و معرفي 
جوانان پژوهش��گر و صاحب انديش��ه در عرصه علم و فناوري برگزار مي ش��ود، بديهي اس��ت اين مهم جز با 

قدرداني و حمايت نخبگان، مخترعان و دانش پژوهان جوان كشور ميسر نمي شود.
     دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي پس از اعالم فراخوان در ابتداي اسفند ماه از متقاضيان در چهارده 
گروه تخصصي و پنج محور پژوهشي پذيرش و ثبت نام نمود و پس از رفع نواقص پرونده هاي موجود تا پايان 
مهلت مقرر، تعداد هزار و دويس��ت و هش��تاد و نه طرح  را به منظور بررسي و ارزيابي هاي علمي به گروه هاي 
تخصص��ي مربوط ارس��ال نمود. طرح ها در گروه ه��ای تخصصي برق و كامپيوتر، مكاني��ک، هنر و معماري، 
كش��اورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، صنايع ش��يميايي، زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي، 
فناوري نانو، عمران، مواد، متالورژي و انرژي هاي نو، مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات، هوا فضا، مهندسي 
صنايع و مديريت فناوري و مكاترونيک بررس��ي و ارزيابي گرديده اس��ت. گروه هاي تخصصي پس از ارزيابي 
علمي در مجموع تعداد س��ي و پنج طرح را به هيأت داوران ارايه نموده و هيأت داوران )متش��كل از اساتيد 
دانش��گاه ها، مراكز پژوهشي و متخصصان صاحب نظر( نيز پس از جمع بندي و بررسي  نهايي طي جلسه هاي  

متعدد، تعداد بيست و پنج طرح را به عنوان برگزيده نهايي اين دوره از جشنواره انتخاب نمودند.   
     در خاتمه اميدواريم كه شناس��ايي و معرفي جوانان پژوهش��گر و نوآور كش��ورمان در عرصه ملي، گام 
مؤثري در ترويج علم و فناوري و امر پژوهش باشد. دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي از تمامي پژوهشگران 
و جوانان صاحب انديش��ه كه با ارايه طرح خود،  اين جش��نواره را در نيل به اهداف متعالي، همراهي نموده 
و همچنين اعضاي شوراي سياس��ت گذاری، هيأت داوران، گروه هاي تخصصي، كميته اجرايي، مديريت هاي 
مختلف سازمان و تمامي همكاراني كه در فرآيند بررسي طرح ها مشاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم 
تجليل و تقدير از برگزيدگان همكاري نمودند،  تش��كر و قدرداني می نمايد و توفيق روزافزون اين بزرگواران 

را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم. 

                دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي

گزارش دبیرخانه
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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نمودارها

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

•نمودار مقايسه ای تعداد طرح های چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی به ترتيب گروه های تخصصی

•نمودار مقايسه ای تعداد طرح های چهارده دوره جشنواره جوان خوارزمی
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جمعرتبه سومرتبه دومرتبه اولگروه تخصصيماهيت پژوهشرديف

پژوهش هاي 1
بنيادي

112-صنايع شيميايي

1-1-علوم پايه

2
پژوهش هاي 

كاربردي

3-12برق و كامپيوتر

1-1-علوم پايه

112-مواد، متالورژي و انرژي هاي نو

22--مكاترونيك

11--صنايع شيميايی

زيست فناوری، محيط زيست و 
علوم پايه پزشكی

--11

1-1-فناوری نانو

پژوهش هاي 3
توسعه اي

12-1مكانيك

4

ابتكار

11--مكانيك

11--مكاترونيك

1-1-كشاورزي و منابع طبيعي

1-1-هنر و معماري

11--برق و كامپيوتر

زيست فناوری، محيط زيست و 
علوم پايه پزشكی

--11

1-1-عمران

1-1-هوافضا

1--1مكانيكاختراع و نوآوري5

3111125جمع

جدول طرح هاي برگزيده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سابقه تحصیلي برگزيدگان

سالکشورشهرنام دانشگاهگرايشرشتهمدرکنام خانوادگیرديف

سعيد شيرازيان1

1385ايراناراکآزاد اراکپتروشيمی مهندسی شيمیكارشناسي

1387ايراناراکاراکپيوستهمهندسی شيمیكارشناسي ارشد

-ايرانتهرانعلم و صنعتجداسازیمهندسی شيمیدانشجوی دكتري

مهدی بيات2

1384ايرانهمدانبوعلی سينامحضشيمیكارشناسي

1386ايرانهمدانبوعلی سينامعدنیشيمیكارشناسي ارشد

1390ايرانهمدانبوعلی سينامعدنیشيمیدكتري

احسان سلجوقی3

1383ايرانمشهدفردوسیصنايع گازمهندسی شيمیكارشناسي

فرآيندهای مهندسی شيمیكارشناسي ارشد
1386ايرانتهرانعلم و صنعتجداسازی

جداسازی و مهندسی شيمیدانشجوی دكتري
-ايرانمشهدفردوسیپديده های انتقال

سيد اسماعيل 4
حسينی رمقانی

1286ايرانشيرازشيرازمخابراتمهندسي برقكارشناسي

1388ايرانتهرانصنعتي شريفمخابراتمهندسي برقكارشناسي ارشد

-ايرانتهرانصنعتي شريفمخابراتمهندسي برقدانشجوی دكتري

5

ياسر مهدی زاده

1388ايرانخرم آبادآزاد خرم آبادهسته ایفيزيككارشناسی

 1391ايرانقمقماتمی و مولكولیفيزيككارشناسی ارشد

محمد مشهدی

1387ايرانقمقم-فيزيككارشناسي

مهندسيكارشناسي ارشد
1391ايرانتهرانشهيد بهشتيكاربرد پرتوها هسته اي

محمد فرهادی 6
كنگرلو

1387ايرانتبريزتبريزقدرتمهندسي برقكارشناسي

1389ايرانتبريزتبريزقدرتمهندسي برقكارشناسي ارشد

-ايرانتبريزتبريزقدرتمهندسي برقدانشجوی دكتري

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سالکشورشهرنام دانشگاهگرايشرشتهمدرکنام خانوادگیرديف

حمزه بيرانوند7

1385ايرانتهراندانشگاه شاهدالكترونيكمهندسي برقكارشناسي

1387ايرانتهرانصنعتي شريفمخابراتمهندسی برقكارشناسي ارشد

-ايرانتهرانصنعتي شريفمخابراتمهندسي برقدانشجوی دكتری

ايمان شعبانی8

1386ايرانتهرانصنعتی اميركبيرصنايع پليمرمهندسی پليمركارشناسي

1388ايرانتهرانصنعتی اميركبيرصنايع پليمرمهندسی پليمركارشناسي ارشد

-ايرانتهرانصنعتی اميركبيرصنايع پليمرمهندسی پليمردانشجوی دكتری

9
اسماعيل گنجه

1387ايرانكرجآزادمتالورژی صنعتیمهندسي موادكارشناسي

مهندسي موادكارشناسي ارشد
شناسائی، ساخت 
و روش انتخاب 

مواد مهندسی
صنعتي خواجه 

1390ايرانتهراننصير

محمدرضا 10
رحمن آبادی

1386ايرانشاهرودصنعتی شاهرودحرارت و سياالت مهندسي مكانيككارشناسي

 سازه های  مهندسی درياكارشناسی ارشد 
متحرک

صنعتی 
 1388ايرانتهرانمالك اشتر

محمدرضا 11
خسروی بخت

مهندسی كارشناسي
-پرتوپزشكی

آزاد 
واحد علوم 
تحقيقات

1388ايرانتهران

پرتو پزشكیمهندسی هسته ایكارشناسي ارشد
آزاد

 واحد علوم 
تحقيقات

1391ايرانتهران

رسول12
 نظری مقدم

مخازن مهندسی نفتكارشناسي
1388ايراناهوازصنعت نفتهيدروكربوری

مخازن مهندسی نفتكارشناسي ارشد
1390ايرانتهرانتهرانهيدروكربوری

سابقه تحصیلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سابقه تحصیلي برگزيدگان

سالکشورشهرنام دانشگاهگرايشرشتهمدرکنام خانوادگیرديف

حسين ذبيحی 13
الكترونيكبرقكارشناسي خيبري

مؤسسه 
آموزش عالي 
شهاب دانش

1390ايرانقم

14
محمد ايمان 
مخلص پور 

اصفهانی

1388ايراناصفهانمالك اشترجامداتمهندسی مكانيككارشناسي

مهندسی مكانيككارشناسي ارشد 
طراحی 
كاربردی 
بيومكانيك

1391ايرانتهرانصنعتی شريف

15

حامد معيری 
كاشانی

1384ايرانكاشانآزاد اسالمیمكانيك جامداتمكانيككارشناسي

صنعتی خواجه طراحی كاربردیمكانيككارشناسی ارشد
1386ايرانتهراننصير

صنعتی طراحی كاربردیمكانيكدانشجوی دكتری
-ايرانتهرانخواجه نصير

مهرداد 
صنعي طراحي جامداتمكانيككارشناسيسركار حسينی

1373ايرانتهرانخواجه نصير

سيد ميعاد 16
صالحی

1383ايرانتهرانعلم و صنعتحرارت و سياالتمهندسی مكانيككارشناسی

1385ايرانتهرانصنعتی شريفسازه های هوايیمهندسی هوا فضاكارشناسی ارشد

-ايرانتهرانصنعتی شريفطراحی كاربردیمهندسی مكانيكدانشجوی دكتری

----جامداتمكانيككارشناسیامين ترک زاده17

18
عليرضا 

مهديزاده ساری

1385ايرانتهرانصنعتی شريفعمرانعمرانكارشناسی

1388ايرانتهرانصنعتی شريفسازهعمرانكارشناسي ارشد

-ايرانتهرانتربيت مدرسسازه هيدروليكیعمراندانشجوی دكتری

1386ايرانميانهآزاد اسالمینرم افزاركامپيوتركارشناسیحاتم قضائی19

چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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سالکشورشهرنام دانشگاهگرايشرشتهمدرکنام خانوادگیرديف

20
مرضيه

علمی كاربردی گرافيكگرافيكدانشجوی دكتری اتفاقی داريان
-ايرانتهرانفرهنگی و هنر

21

محمد مهدی 
1391ايرانشيرازشيرازكنترلبرقكارشناسيناصری مجرد

امين امام زاده 
اسمعيلی نژاد

1389ايرانشيرازشيراز-مهندسي كامپيوتركارشناسي

1391ايرانشيرازشيرازهوش مصنوعيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد

-ايرانشيرازشيرازهوش مصنوعيمهندسي كامپيوتردانشجوی دكتري

فرهاد گچلو22

1389ايراناروميهصنعتی اروميهماشين ابزارساخت و توليدكاردانی

نيرو محركه ماشين ابزارساخت و توليدكارشناسی
1391ايرانقزوينقزوين

اسماعيل 23
سلطانی تيرانی

علوم دريايی الكترونيكبرقكارشناسی
1384ايراننوشهرامام خمينی

صنعتیالكترونيكبرقكارشناسي ارشد
1389ايرانتهران مالك اشتر

جواد 24
حاجی زاده رينه

1388ايراناراکعلوم پزشكی-بيهوشیكاردانی

1390ايرانتهرانعلوم پزشكی-بيهوشیكارشناسی

مجتبی25
 پاكباز مياب

1387ايرانمشهدثامن الحججخودرومكانيككاردانی

تربيت دبير خودرومكانيككارشناسی
1391ايرانتهرانشهيد رجايی

سابقه تحصیلي برگزيدگان
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي
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معرفی طرح های برگزيده 
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

جويي _ آزاد
بخش دانش
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• پژوهشگر: سعيد شيرازيان
•عنوان طرح: توسعه مدل هاي انتقال جرم حاكم بر فرآيند جداسازي غشايي

•همكار: ماشااله رضا كاظمی
•استاد راهنما: دكتر سيد نظام الدين اشرفی زاده
•مؤسسه  همكار: دانشگاه علم و صنعت ايران

چكيده طرح: 
در اين طرح به ساخت و مدل سازی غشاهای مورد استفاده در جداسازی گازها و مايعات پرداخته شده است. تمركز 
اصلی بر روی مدل سازی و شبيه سازی فرآيندهای جداسازی غشايی بوده  كه برای اين منظور، مدل های انتقالی مختلفی 
با درنظرگرفتن پديده های انتقال ش��امل انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال مومنتوم در غش��اها توسعه داده شده است. 
تحقيقات بر روی غشاهای متخلخل و فشرده پليمری و سراميكی انجام شده است. عمده تحقيقات بر روی فرآيندهای 
جداس��ازی توسط تماس دهنده های غشايی الياف توخالی متمركز شده است. فرآيندهای جداسازی نظير جداسازی گاز، 
تراوش تبخيری، نانوفيلتراسيون و استخراج با حالل توسط مدل ها توسعه داده شده، شبيه سازی گرديده است. مقايسه 
نتايج شبيه س��ازی با نتايج تجربی دقت باالی مدل های توس��عه داده ش��ده را تاييد می كنند. در اين تحقيق، مدل های 
انتقال جرمی برای پيش بينی جداس��ازی مايعات و گازها توسط غشاهای متخلخل و غير متخلخل پليمری و سراميكی 

توسعه داده شده است كه قادر به پيش بينی دقيق فرآيندهای جداسازی غشايی می باشند. 

مدل توسعه داده شده:

رتبه دوم پژوهش های بنیادی
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رتبه دوم پژوهش های بنیادی

• پژوهشگر: مهدی بيات
•عنوان طرح: مطالعات نظری بر واكنش هاي تراكمي بين تعدادي از پلي آمين ها و دي كتون ها يا دي آلدئيدها و

 پروتون خواهي كمپلكس هاي مربوط و همچنين بررسي خصلت پيوند در تعدادي از كمپلكس ها
•استاد راهنما: دكتر صادق صالح زاده 

•استاد مشاور: دكتر حسن كی پور
•مؤسسه های همكار: دانشگاه بوعلی سينا همدان - دانشگاه ماربورگ آلمان

چكيده طرح: 
امروزه تكنيك هاي شيمي محاسباتي مي تواند به توصيف خصلت تشكيل پيوندهاي شيميايي و همچنين ساختار 
تركيبات شيميايي به نحو بسيار خوب و با صحت خوبي بپردازد. در اين ط��رح گزارش مطالعات مختلف نظ��ری بر روي 
چندين تركيب و يا فرايندهاي شيمياييارائ��ه می گ��ردد. در ابتدا مطالعه ساختار و پايداري تعدادي از كمپلكس ه��ای 
ح��اوی ليگاندهای چن��د بازی پرداخته و رابطه بين ثابت پايداری اين تركيبات در فاز گاز با ثابت پايداری آن ها پروتونه 
ش��دن آن ها در فاز محلول به دس��ت می آيد. سپس واكنش تراكمي » 1+1« و » 2+2 « بين تعدادي از دي آمين هاي 
مختلف با 6 ،2  دي استيل پيريدين در حضور يون ه��اي منيزيم )II(  و سرب )II(  مطالعه مي شود. در ادامه مطالعه 
ساختار و پروتون خواهي تعدادي از كمپلكس هاي بزرگ حلقه نوع  CR  كه داراي بازوي آمينو آلكيلي ميباشند ارائه 
مي شود همچنين به مطالعه اهميت مونو شيف باز به عنوان يك حد واسط در واكنش تمپليت تشكيل كمپلكسهاي 
اخير پرداخت��ه می شود.  همچنين    به   مطالعه خصلت پيون��د  در سه سري از كمپلكس هاي فلزي كه حاوی پيوندهای 
ايمين - فلز و فلز اكسيم هستند پرداخته شده  و سهم اربيتال هاي سيگما  σ و پاي π را در پيوندهای فلز-  ايمين براي 

بيشتر كمپلكس هاي اخير محاسبه ميشود. 
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•پژوهشگر: احسان سلجوقی
•عنوان طرح: بهبود فرآيند ساخت غشاهاي پليمري و ارتقاي كاركرد آن ها

•استاد راهنما: دكتر تورج محمدی
•مؤسسه  همكار: دانشگاه علم و صنعت ايران

چكيده طرح: 
ام��روزه غشاه��ا در گستره وسيعی از صنايع مختل��ف مرتبط با جداسازي بكار گرفت��ه می شوند. غشاهای حاصل از 
پليمر سلولز استات به دليل خواص مناسبی نظير آبدوستی، زيست سازگاری، قيمت ارزان و . . . تا كنون در فرايندهای 
گوناگون غشايی مورد استفاده قرار گرفته اند. اما با اين حال، به علت عدم پايداری حرارتی و شيميايی، محدوديت هايی 
در شرايط عملياتی و نيز فرايند شستشوی اين غشاها وجود دارد بطوريكه نمی توان از آن ها براي جداسازی خوراک های 
داغ استف��اده كرد و استفاده از محلول های شيميايی برای شستشوی غشاء كاركرده احتمال آسيب ديدگی آن را افزايش 
می دهد. در اين طرح غشاهای پليمری از جنس سلولز استات با استفاده از تكنيك  »جدايی فازی به وسيله غوطه وری« 
ساخت��ه شده و پايداری حرارتی و شيميايی آن ها ب��ا بكارگيری حمام سرد در حين ساخت و نيز استفاده از افزودنی های 
خ��اص ارتق��اء مطلوبی يافته است. اي��ن امر مهم و بنيادين با توجه به قيمت ارزان غشاه��ای سلولز استاتی می تواند به 
افزايش عمر مفيد غشاء حاصله و نيز كاربردهای بسيار گسترده اين محصول ارزان قيمت در فرايندهای مهم و تاثيرگذار 

مرتبط با جداسازی از قبيل شيرين سازي آب، تصفيه پساب، همودياليز، صنايع نفت و گاز، صنايع لبني منجر شود. 

رتبه سوم پژوهش های بنیادی
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 •پژوهشگر: سيداسماعيل حسيني رمقاني 
•عنوان طرح: طراحي و ساخت تقويت كننده توان فوق پهن باند مايكروويو با روش نوين تركيب همدوس توان آرايه اي از 

تقويت كننده ها
•استاد راهنما: دكتر علی بنايی

•مؤسسه هاي همكار: دانشگاه صنعتی شريف، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور و  مركز تحقيقات 
مخابرات ايران

چكيده طرح: 
تقويت كننده هاي قدرت پهن باند مايكروويو يكي از قسمت هاي بسيار مهم سيستم هاي دفاعي و مخابراتي است كه 
در سيستم هاي مخابراتی پهن باند، رادار، جنگ الكترونيك، دستگاه های اندازه گيری، سيستم هاي مخابرات ماهواره اي، 
تصويرب��رداري مايكرووي��و و پارازيت اندازها كاربرد دارد. دو روش مرسوم توليد توان مايكروويو استفاده از قطعات حالت 
جام��د و نيز استف��اده از المپ های خالء مايكروويو می باشد كه توانايی توليد همزم��ان سيگنال مايكروويو با توان باال 
و ني��ز پهنای باند زياد را ندارند. در اين ط��رح از روش نوين تركيب همدوس توان تعدادی قطعه حالت جامد در فضای 
آزاد محبوس شده در ساختار موجبری كواكسيال بزرگ شده برای توليد توان مايكروويو بيش از 10وات در پهنای باند 
GHz18-2 استفاده شده است. در اين طرح از يك ساختار موجبري TEM بزرگ شده و معماري سيني گون به همراه 

مبدل ه��اي ب��ا شكاف باريك شونده متقاطر استف��اده شده است. اين مبدل ها ب��ا روش گالركين در حوزه طيف تحليل 
شده ان��د. تقويت كننده توان فوق پهن باند مايكروويو ساخته شده داراي بهره dB12~11 در GHz18-2 و توان خروجي 
dBm39 می باشد. با ساخت اين دستگاه گام های اوليه و موثری در راستای طراحی و تحقق تركيب كننده های فضايی 

فوق الع��اده پهن باند در كشور برداشته شد. در صورتی كه اي��ن دستگاه به توليد انبوه برسد می تواند بخشی از نيازهای 
صنايعی كه در باال به آن ها اشاره شد به تقويت كننده های توان باال و پهن باند مايكروويو تا حد زيادی برطرف نمايد.

رتبه اول پژوهش های کاربردي
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   • پژوهشگران: ياسر مهدی زاده و محمد مشهدی
•عنوان طرح: طراحی و ساخت Coldhead تك مرحله ای نوع Gifford-McMahon برای رسيدن به 

Cryogenic Temperature

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

چكيده طرح: 
برای ايجاد دمای فوق سرد در ابعاد آزمايشگاهی از  Cryocoolerها استفاده می شود. اصول كار اين دستگاه ها 
بر اس��اس چرخه های مختلف ترموديناميكی نظي��ر Steriling, Ericsson,Bryton می باشد. Coldhead ن�وع 
G-M يك��ی از پركارب�ردتري��ن اين  Cryocooler است كه بر مبنای سيك��ل ترموديناميكی اريكسون سرماسازی  

می كند. بسته به حداقل دمای مورد نياز، دو نوع Coldhead ساخته می شود. 
 ن��وع ت��ك مرحل��ه ای: برای ايج��اد دماهايی بين 40 تا 80 درج��ه كلوين و  نوع دو مرحل��ه ای: كه در دو قسمت 
سرماس��ازی انج��ام می دهد. دمای قسمت اول بين 40 تا 80 درجه كلوين و قسم��ت دوم دمايی پايين تر از  10 درجه 
كلوي��ن است.  Coldhead ت��ك مرحله ای نوع G-M ساخته شده در يك چرخه بسته هليومی متشكل از كمپرسور 
هليوم��ی، فيلت��ر روغن گير، فيلتر جذبی كربن فعال، مبدل حرارتی و گاز هلي��وم )با خلوص 99/999% ( كار می كند.  اين 
دستگ��اه در ح��ال حاضر، در مدت زمان 39 دقيقه از دمای اتاق به 48 درج��ه كلوين می رسد. و قابليت اعمال تغييرات 
ب��ه منظور بهب��ود راندمان را داراست. اين دستگ��اه شامل قطعات متع��ددی می باشد كه از مهم تري��ن آن ها می توان 
ب��ه displacer ،valve disc ،Rotating Valve ،Regenerator Material، اتص��االت Aeroequip و 

Stepper Motor  اشاره كرد. 

رتبه دوم پژوهش های کاربردي
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رتبه دوم پژوهش های کاربردي

• پژوهشگر: محمد فرهادی كنگرلو
AC/AC عنوان طرح: جبران سازي نوسانات ولتاژ با استفاده از مبدل هاي•

•استاد راهنما: دكتر ابراهيم بابائی
•مؤسسه   همكار: دانشگاه تبريز

چكيده طرح:
گست��رش زياد تجهيزات الكترونيكی و كامپيوتری حساس به كيفيت توان در شبكه های قدرت موجب توجه هر چه 
بيشت��ر ب��ه كيفيت توان شده است. بدی كيفيت ت��وان موجب خسارات مالی و فنی و حتی جان��ی )در بيمارستان ها( 
می ش��ود. جبران س��از نوسانات ولتاژ يك تجهيز مبتنی بر الكترونيك قدرت اس��ت كه می تواند ولتاژ مطلوبی را برای 
باره��ای حس��اس فراه��م آورد. در اين طرح ساختاره��ای متعددی برای جبران س��ازي نوسانات ولتاژ ب��ا استفاده از 
مبدل ه��اي AC/AC ارائه شده است كه مشكالت بازياب ديناميك��ي ولتاژ )DVR مرسوم( نياز به منبع ذخيره كننده 
انرژی و خازن های بزرگ )حجم، وزن و قيمت زياد(  را تحت پوشش قرار می دهند. ساختارهای ارائه شده دارای حجم، 
وزن و قيمت كمتری می باشند و می توانند به مدت زمان نامحدود جبران سازی را انجام     دهند. ساخت و آزمايش موفق 

چندين نمونه آزمايشگاهی از ساختارهای ارائه شده قابليت كاربردی آن ها را نشان می دهد.
نتايج طرح در قالب مقاالت متعدد در مجالت ISI، علمي-پژوهشي و كنفرانس هاي معتبر بين المللي به چاپ رسيده 

است.  
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•پژوهشگر: حمزه بيرانوند
•عن�وان ط�رح: طراحي يك سوئيچ تمام نوري براي انتقال داده هاي چندرسان��ه اي در شبكه فيبر نوري obs  مبتني 

GMLPS ب��ر
•استاد راهنما: دكتر جواد صالحی

چكيده طرح: 
در اين طرح ساختار يك سوئيچ )مسيرياب( تمام نوری برای انتقال داده های چند رسانه ای )صدا، ويدئو و تصوير( 
در شبك��ه ی هست��ه )core or backbone( تم��ام نوری مبتنی بر GMPLS طراحی ش��ده است. يك خانواده كد 
ن��وری جدي��د به ن��ام  MLVW-OOC  پيشنه��اد شده است كه مبتنی ب��ر سيگنالينگ چند سطح��ی پياده سازی 
می گردن��د. يك��ی از برتری های طرح، استفاده ی ابتك��اری از ادوات موجود )مورد استفاده ب��رای سيستم های قديمی(  
ب��راي افزايش گذردهی و كاهش احتمال انسداد ترافيك چند رسان��ه ای در شبكه های تمام نوری هسته است. در اين 
مسيري��اب تمام نوری، كدهای MLVW-OOC طبق نيازمندی ه��ای كيفيت سرويس داده های انتقالی شامل نرخ 
انتق��ال، احتم��ال خطا، تاخير، و احتمال انسداد، طراحی می شوند. از ديگ��ر شاخصه های طرح، كالسه بندی پهنای باند 
فيب��ر نوری در حوزه ك��د و طول موج است كه بر اساس آن می توان انتقال چند ك��الس سرويسی را پشتيبانی نمايد. 
اي��ن طرح عالوه بر طراحی ساخت��ار سويچ تمام نوری، شامل الگوريتم های سيگنالينگی و نظارتی مورد نياز در اليه ی 
شبكه و اليه ی كنترل، می باشد.    برای استفاده بهينه از منابع شبكه ی نوری، الگوريتم های اختصاص منابع به گونه ای 
طراح��ی ش��ده است، كه بازدهی بهني��ه را درپی دارد. برای آنكه بتوان از منابع شبك��ه ی نوری به صورت پويا استفاده 

نمود، الگوريتم های اختصاص كد و مسيريابی مبتنی بر شرايط شبكه 
ترافي��ك را بي��ن گره های شبكه توزيع می كنن��د. استفاده از كدهای 
نوری برای مسيريابی و پشتيبانی از كيفيت سرويس  موجب كاهش 
احتمال انس��داد شبكه می گردد، و قابليت انتقال ترافيك چند كالسه 

را در شبكه ی تمام نوری فراهم می كند.

رتبه دوم پژوهش های کاربردي
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رتبه دوم پژوهش های کاربردي

 

•پژوهشگر: ايمان شعبانی
•عنوان طرح: طراحي و ساخت انواع جديدي از پيل  سوختي و ماهيچه مصنوعي با كارآيي باال با به كارگيري غشاهاي 

نانوكامپوزيتي حاوي نانوالياف تبادل گر يون
•همكاران: محمد مهدی حسنی صدرآبادی، وحيد حدادی اصل و مسعود سليمانی

•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتي امير كبير و مركز تحقيقات فناوری بن ياخته

چكيده طرح:   
در سال ه��اي اخي��ر، به كارگيري نانوالياف تأثي��رات بسيار شگرفي در حوزه هاي مختل��ف به ويژه غشا و فرآيندهاي 
غشايي و مهندسي بافت داشته كه علت اين امر تخلخل زياد، شبكه سه  بعدي به هم پيوسته و سطح ويژه باالي نانوالياف 
است. امروزه روش هاي بسياري براي توليد نانوالياف به كار گرفته مي شوند كه در اين ميان روش الكتروريسي به عنوان 
ي��ك روش كارآمد و ارزان قيمت مورد توجه روز افزون قرار گرفت��ه است. در طرح حاضر، پليمر پلي اترسولفون با انجام 
اصالحات شيميايی قابليت تبادل يون پيدا نموده و با توسعه يك  فرآيند الكتروريسی اصالح شده، امكان تهيه نانوالياف 
تبادل گ��ر ي��ون با تخلخل و سطح ويژه باال فراه��م گرديده است. نانوالياف تبادل گر ي��ون حاصل براي توليد غشاهاي 
نانوكامپوزيت��ي به كار گرفته شده اند و با استفاده از اين غشاه��ای نانوكامپوزيتی انواع جديدی از پيل سوختي متانولي و 
ماهيچ��ه  مصنوعی از نوع كامپوزيت پليمر يونی- فلز تهي��ه گرديده اند. در طرح حاضر، نتايج آزمون هاي مختلف نشان 
دادند كه استفاده از نانوالياف در ساخت غشاهاي تبادلگر يون مورد مصرف در پيل های سوختی متانولی مي تواند عالوه 
ب��ر كاه��ش هزينه های تهيه غشا، منجر ب��ه كاهش قابل توجه نفوذپذيري سوخت از غش��ا و  بهبود كارآيي و عملكرد 

الكتروشيمياي��ی اي��ن غشاها گ��ردد. هم چنين نتاي��ج آزمون های 
الكترومكانيك��ی نش��ان دادند كه با استف��اده از نانوالياف تبادل گر 
يون می توان ماهيچه های مصنوعی با نيروی توليدی باالتر، رفتار 

خطی تر و كنترل پذيرتر و مصرف انرژی كمتر توليد نمود.
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• پژوهشگر: اسماعيل گنجه
•عنوان طرح: طراحي و ساخت كوره آزمايشگاهي مادون قرمز با نرخ گرمايشي باال

•همكاران : امين صمدی مقدم، هادی سرخوش و  ميثم فتاحی بافقی
•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

چكيده طرح:
كوره آزمايشگاهی مادون قرمز ساخته شده می تواند شروع تحوالت گسترده ای در سيستم های گرمايِش كوره های 
آزمايشگاه��ی و صنعت��ی باشد. با مطالعه مفاهيم اوليه فيزيكی امواج مادون قرم��ز )مانند قانون وين، استفان- بولتزمن، 
كيرشه��ف( در كن��ار طراحی مهندسی توسط Catia، نواقص موجود در آن قبل از مرحله ساخت مورد ارزيابی و بررسی 
ق��رار گرف��ت. با استفاده از منابع موجود در زمينه ميزان انعكاس، عبور و ج��ذب مواد در برابر اشعه مادون قرمز، هندسه 
كوره مذكور بصورت تيوپی متشكل از دو قسمت )منطقه گرم و سرد( تشكيل شد. اين عمل باعث گرديد تا قسمت های 
الكتريك��ی مناب��ع تابشی و كابل های اتص��ال سيستم دچار خرابی ناشی از حرارت نشوند. پ��س از اتمام فرآيند طراحی، 
مرحل��ه ساخ��ت و انتخاب مواد شروع گرديد. در اين مرحله، ارتباطی بين خواص مواد و رفتار آن ها در برابر امواج مادون 
قرمز برقرار گرديد تا بيشتر امواج توليدی تابشی بر نمونه مورد نظر منعكس شوند. اين عمل، ميزان تلفات حرارتی را به 
نحو مطلوبی كاهش داد. طراحی مدار فرمان، كنترل و اندازه گيری با استفاده از نرم افزارهای مختلفی صورت پذيرفت. 
سيستم كنترلی PID دار عالوه بر تنظيم دستی، قابليت اتصال به كامپيوتر و كنترل تمام اتوماتيك كوره به همراه رسم 
نمودار را داشت. قابليت كنترل اتمسفر و فشار توسط يك محفظه كوارتز و گيج فشارسنج به كوره مذكور اضافه گرديد. 
هدف مهم و اصلی طرح بر مسئله ارزش انرژی وكاهش مصرف آن در شرايط كنونی پايه گذاری شد. اين امر با طراحی 
مهندس��ی كوره، سيستم كنترل و انتخاب مواد اي��ده آل صورت گرفت. محصول نهايی طرح منجر به توليد كوره مادون 

قرمز با توان KW 8، نرخ °C/min 200، طول حرارتی cm  30 و حداكثر دمای °C 1100 شد.

رتبه دوم پژوهش های کاربردي
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رتبه سوم پژوهش های کاربردي

• پژوهشگر: محمد رضا رحمن آبادی
•عنوان طرح: طراحي برينگ در قالب هاي اكستروژن مستقيم آلياژهاي با استحكام باالي آلومينيومي

•استاد راهنما: دكتر محمد كاظم بشارتي گيوي مهندس محمد شهابي زاده
•استاد مشاور:  مهندس محمد شهابي زاده

•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی مالك  اشتر و سازمان هوا فضا

چكيده طرح: 
هدف از انجام اين پژوهش، طراحی برينگ در قالب های اكستروژن مستقيم براي توليد قطعات پيچيده آلومينيمی 
خان��واده 2000 ب��ه خصوص آلياژ AA2024 اس��ت. از آنجايی كه پارامترهای استحك��ام و نسبت استحكام به وزن در 
سازه ها جزو عوامل مهم در فرايندهای ساخت به شمار می روند و فرايند اكستروژن مستقيم از اين نظر عملكرد مطلوبی 

دارد، اين فرايند كاربرد عمده ای در صنايع دارد. 
يك��ی از عوامل مهم كنترل سرعت در فرايند اكست��روژن مستقيم آلياژ مذكور، طراحی بهينه و دقيق برينگ است. 
حساسيت آلياژهای با استحكام باالی آلومينيمی بخصوص سری 2000 به ميزان ريداكشن باال در دمای كار گرم، عامل 
بسي��ار مهم��ی در ايجاد عيوب متالورژيكی محسوب شده و در اين راستا، طراحی مناسب و بهينه برينگ نقش مهمی را 

در جلوگيری از عيوب ايجاد شده ايفا می نمايد.
ب��رای بررسی اي��ن پارامتر با استفاده از نرم افزار المان مح��دود ABAQUS فرايند اكستروژن مستقيم يك قطعه 
خ��اص صنعتی شبيه س��ازی گرديد. نتايج حاصله در حالت های مختلف مورد بررس��ی و ارزيابی قرار گرفته و در نهايت 
برينگ بهينه ای طراحی شده و با برينگ تجربی مورد استفاده در ساخت، مقايسه و نشان داده شده كه در اكستروژن مقاطع 

پيچيده از برينگ يكنواخت نمی توان استفاده كرد زيرا باعث 
اعوجاج قطعه و عدم يكنواختی كرنش پالستيك در پيرامون 
آن می ش��ود. عالوه بر اين نش��ان داده شده است كه برينگ 
قالب تجربی كه از روش سعی و خطا بدست آمده، نزديك به 
حالت بهينه است. طراحی بهينه برينگ قالب نيز با استفاده از 

تحليل المان محدود ارائه شده است.



32

• پژوهشگر: محمد رضا خسروی بخت
•عنوان طرح : بررسي و توليد راديو ايزوتوپ پرازئوديميوم-142
•اساتيد راهنما: دكتر مهدی صادقی و دكتر سيد جواد احمدی

•مؤسسه هاي همكار: سازمان انرژی اتمی ، ستاد ويژه توسعه فناوری نانو و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران

چكيده طرح: 
پرازئوديمي��وم يا پراسئوديميوم)Praseodymium( با عدد اتمی 59 در جدول تناوبی عناصر از خانواده النتانيد ها 
می باش��د. راديو ايزوت��وپ پرازئوديميوم -142 به دليل گسي��ل پرتوهاي بتا با انرژی بيشين��ه 2/16 مگا الكترون ولت 
می تواند در حدود چند ميلی متر در نسوج نرم بدن انسان نفوذ كنند. لذا در اين طرح توليد Pr-142 و امكان بهره مندی 
از تشعشع��ات Pr-142 در پرتودرمانی مورد بررسی قرار گرفت. به عالوه، دستورالعمل ها و روش های مدونی با در نظر 
گرفت��ن مقتضيات پزشكی هست��ه ای و فيزيك پزشكی جهت توليد Pr-142  به كمك شتاب دهنده های ذرات باردار و 
راكتوره��ای هست��ه ای ارائه گرديد. اين روش ها مبتنی بر محاسبات سط��ح مقطع واكنش های گوناگون و لحاظ كردن 
مسائ��ل راديو شيميايی و اقتصادی بود. همچنين، طراحی بهينه هدف مورد نياز جهت پرتودهی و بررسی امكانات بومی 
مدنظ��ر قرار گرفتند.  متعاقبًا، كميت ها و ارق��ام مرتبط با پرتوافكنی و داده های مرتبط با مسائل حفاظت در برابر پرتوها 
كه در فرآيند پرتو درمانی با راديوداروهای توليد شده  با Pr -142  مورد نياز است برای تمامی نسوج و ارگان های بدن 
انسان محاسبه شد. سپس، اين راديوايزوتوپ در دو شكل دانه راديواكتيو Pr-142 به منظور بهره گيری در براكی  تراپی 
 ،Pr2O3  142 برای بررس��ی استفاده در راديو نوكلئيد  درمانی توليد گردي��د. به منظور انحالل-Prو محل��ول كلوئيدی
ابتدا نانوذرات Pr2O3  توليد و سپس با پلی  اتيلن گليكول پوشش  دهی شدند تا محلولی كلوئيدی شكل گيرد. محلول 
راديواكتيو  Pr2O3 پس از واپاشی و گسيل ذرات بتا به محلولی متشكل از نانو ذرات Nd2O3   مبدل می شود كه دارای 
خاصي��ت القای اتوفازی می باشند. لذا، از نانو ذرات راديواكتيو حاضر در محلول كلوئيدی Pr-142 با بهره مندی از فناوری 
نانو می تواند به عنوان يك عامل چندكاره يا مولتی فانكشنال نام برد. از سويی ديگر، دانه راديواكتيو Pr-142 با ساختار 
لول��ه مويين پس از توليد مورد ارزيابی های كمی و كيف��ی گوناگونی قرار گرفت. من جمله، پارامترهای دزيمتری برای 

كاربرد به صورت عملی و شبيه سازی مونت كارلو اندازه گيری و گزارش 
ش��د. نهايتاً، به دلي��ل حصول نتايج رضايت بخ��ش و انطباق محاسبات 
نظري و اندازه گيری های عملی پرتوها، می توان چشم انداز روشنی برای 

بهره مندی از Pr-142 در پرتو درمانی و پزشكی هسته ای متصور شد.

رتبه سوم پژوهش های کاربردي
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رتبه سوم پژوهش های کاربردي

•پژوهشگر: رسول نظری مقدم
•عنوان طرح : طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذ گاز در سياالت در محيط متخلخل

•همكاران: محمد رضائی،  ياسر فالح زاده ابرقوئی،  پيمان پور افشاری و بهزاد رستمی
•مؤسسه  همكار: انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

چكيده طرح : 
ام��روزه روش هاي مختلفي براي افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال مي شود كه بنابر ويژگي هاي هر مخزن نفتي، 
ب��ا يكديگ��ر متفاوت هستند. تزريق گاز به مخازن نفتي براي بازيافت نف��ت، براي بيشتر مخازن مناسب تشخيص داده 
می ش��ود. يكی از روش های معروف تزريق گ��از در ازدياد برداشت، تزريق گاز به صورت امتزاج پذيری می باشد. در اين 
روش مكاني��زم غال��ب در اين روش، نفوذ گاز در سيال مخزن و متعاقبًا كاهش گرانروی و كشش سطحی بين دو سيال 
گ��از و نف��ت می باشد. يكی از پارامتر های مهم مورد نياز جه��ت شبيه سازی و تعيين و كنترل برنامه تزريق گاز، ضريب 
نف��وذ مولكول��ی گاز تزريق شده در نفت در شرايط مخزن می باشد. در اين ط��رح، دستگاه ارائه شده جهت اندازه گيری 
ضريب نفوذ گاز در نفت اشباع در سنگ مخزن ساخته شده و با توجه به روش های نوين تفسير داده ها،  به اندازه گيری 
ضري��ب نفوذ گ��از در نفت می پردازد. با كمك اين دستگاه، كاربر قادر ب��ه اندازه گيری ضريب نفوذ گاز های متفاوت در 
سياالت مختلف در سنگ مورد نظر تحت دما و فشار دلخواه در حضور فشار روباره خواهد بود. در اين دستگاه از روش 
اف��ت فش��ار جهت تفسير داده ها استفاده می شود، بدين صورت كه پس از اشباع سنگ از سيال مورد مخزن،گاز تزريقی 
در تم��اس با سنگ مورد نظر قرار می گي��رد و اجازه نفوذ به درون سيال درون سنگ می يابد. اكنون سيستم جمع آوری 
داده ه��ا، اطالعات فشاری گ��از را بر حسب زمان ثبت كرده و با كمك روابط موج��ود اين اطالعات تحليل می گردد و 
ضري��ب نف��وذ گاز تزريقی در حالت تك بعدی در سنگ مورد نظر محاسبه می گ��ردد. قابليت دستگاه ارائه شده در اين 

طرح در مقايسه با نمونه ه��ای ديگر: داشتن سيستم نگهدارنده 
مغزه با كارايی ايمن و راحت، امكان استفاده از هر نوع سنگ را 
ب��ه كاربر می دهد، قابليت اشباع سازی اوليه با آب و اشباع سازی 
ثانوي��ه با سيال مخزنی و حتی اعم��ال تزريق سيال به عنوان 
فراين��د ازدياد برداش��ت، اعمال فشار روب��اره، استفاده از نفت 
زنده، وجود نرم افزار های الزم ب��ه منظور جمع آوری داده ها و 
محاسب��ه سريع ضريب نفوذپذيری ب��ه همراه روش های نوين 

تفسير داده ها است.
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•پژوهشگران: حسين ذبيحی خيبری و مهدی اكبری
•عنوان طرح : ربات با چرخ توپي
•همكار: عاطفه سادات موسوی نژاد

•مشاوران: دكتر كراری و مهندس سيد محمد مهدی رشتی
•مؤسسه همكار: مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش قم

چكيده طرح: 
رب��ات با چرخ توپي  ق��ادر است تعادل خود را ب��ر روی توپ حفظ 
كن��د. اين ربات می توان��د در جای خود دور بزن��د و در اصطالح شعاع 
گردش��ی معادل صفر دارد. ب��رای اين ربات م��اژول IMU طراحی و 
ساخت��ه شده است. در اين ماژول سه سنس��ور شتاب سنج، ژيرسكوپ 
و مغناطي��س سنج بوسيله كالمن فيلتر تركيب شده است كه قادر است 
ب��دون تاثيرپذي��ری از اغتشاش ه��ای حركتی، زاوي��ه دوران را در سه 
محور با دقت استاتي��ك 0/09 درجه تشخيص دهد و 400 بار در ثانيه 
اطالعات خروجی خود را بروز كند. اين ماژول بر روی ربات نصب شده 
و فيدب��ك دقيقی را به برد كنترلی انتق��ال می دهد. برد كنترلی نيز كه 
بر روی آن كنترل��ر PD پياده سازی شده است، فرامين كنترلی را به 
سه موتور دی سی ارسال می كند.  سه موتور دی سی كه بر روی توپ 
قرار گرفته اند می توانند با دقت يك ميكرومتر چرخ ها را حركت دهند. 

رتبه سوم پژوهش های کاربردي
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 •پژوهشگر: محمد ايمان مخلص پور اصفهانی
•عنوان طرح : سيستم پوشيدني اندازه گيري حركت سه بعدي كمر انسان توسط تكنولوژي سنسور هاي پارچه اي

•همكاران:  اميد  زبيری و محمد آرمان مخلص پور اصفهانی
•استاد راهنما: دكتر محمد پرنيان پور

•اساتيد مشاور: دكتر بهزاد مشيری و رويا نريمانی
•مؤسسه های همكار: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، دانشگاه صنعتی شريف

چكيده طرح: 
دردهای مفاصل يكی از شايع ترين بيماری هايی است كه اغلب افراد از آن شكايت می كنند و مانع انجام فعاليت های 
روزانه توسط فرد می شود. با توجه به اهميت موضوع بررسي حركت انسان در شرايط كاري و بدست آوردن پارامتر هاي 
متناظ��ر با آن ب��راي كاربردهای متنوع نظير توان بخش��ي، تعيين فعاليت هاي خطر زا براي جلوگي��ري از ايجاد درد در 
نواح��ي كم��ر و ... نياز ب��ه سيستم هاي  اندازه گيري حركت ان��دام باال تنه به شدت احساس مي ش��ود. چنين سيستمي 
ع��الوه ب��ر دقت باال، بايستي داراي وزن كم و قابل حمل توسط فرد مورد نظر  باشد تا به راحتي بتواند در شرايط كاري 
مختل��ف استف��اده گردد. هدف از اين پ��روژه طراحی و ساخت يك سيستم اندازه گيری حرك��ت اندام باال تنه انسان به 
ص��ورت پرتابل می باشد.  اين سيست��م شامل اجزايي از قبيل:  Data Logger  ،Fusion Sensor، نرم افزار مورد نياز 

ب��راي نمايش اطالعات، لباس مناسب براي ق��رار دادن سيستم بر روي آن و 
اج��زاء الكترونيكي مرتبط مي باشد.  اين سيستم شامل دوازده سنسور پارچه ای 
می باش��د كه بر روی كمر ق��رار گرفته اند و قابليت اندازه گيری زوايای حركتی 
را در س��ه بعد دارا می باشد. اين سيستم توسط يك Data Logr قابليت ثبت 
و اخ��ذ داده را برای چهار شبانه روز دارد. لباس پارچه ای توسط سيستم تحليل 
حركتی  از طريق روش تركيب داده شبكه عصبی كاليبره شد. دقت اين سيستم 
برای اندازه گيری موقعيت كمر برای حركات مجزا از 0/4 تا 1 درجه )بر حسب 

نوع حركت( و برای حركات تركيبی 2/7 درجه می باشد. 

رتبه سوم پژوهش های کاربردي
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• پژوهشگر: حامد معيری كاشانی
•همكار: مهرداد سركار حسينی

•عنوان طرح : طراحي دستگاه بارگيری مكانيزه كشتی
•مؤسسه های همكار: شركت مهر سا صنعت هوشمند، شركت معدنی زرين صنعت چاف و وزارت صنايع 

چكيده طرح: 
مواد فله مانند سنگ آهن، سيمان، شن و ماسه، گوگرد و ... پس از استخراج از معادن به بنادر مختلف ايران حمل 
می شوند تا از آنجا به كشورهای ديگر صادر گردند. در حال حاضر انتقال بار از اسكله به كشتی به كمك محفظه های 
فل��زی )Bucket(، و ب��ه روشی سنتی صورت می گيرد. بارگيری كشت��ی مطابق روش مزبور، عالوه بر خطرات انسانی 
باعث اتالف زمان بسياری می گردد كه با توجه به مدت زمان توقف كشتی براي بارگيری، بسيار ارزشمند خواهد بود. در 
ط��رح ارائ��ه شده طراحي دستگاه طوري انجام گرفته است كه عمليات بارگيری مواد فله در كشتی به صورت خودكار و 
پيوسته انجام خواهد شد . طرح  مذكور جايگزين روش سنتی كنونی می گردد كه عالوه بر كاهش خطرات انسانی )اپراتور 
داخل انبار كشتی(، باعث سودآوری هنگفت با توجه به افزايش سرعت عمليات بارگيری از 4000 تن به 15000 تن در 
روز ني��ز می گردد. ضمن آنك��ه موجب كاهش ضايعات حين جابه جايی و جلوگيری از انتشار غبار در محيط زيست بنادر 
ني��ز می گ��ردد. كاربری اين تجهيز دو منظوره مي باشد بدين مفهوم كه ه��م مي تواند به عنوان تجهيز بارگيري خودكار 

كشتي در بنادر و هم به عنوان تجهيزي براي انبار كردن خودكار مواد فله در معادن، به كار گرفته شود.

رتبه اول پژوهش های توسعه اي
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رتبه سوم پژوهش های توسعه اي

•پژوهشگر: سيد ميعاد صالحی
•همكار: حامد صالحی

•مشاوران: دكتر غالمحسين فرهی و دكتر سعيد سهراب پور
•عنوان طرح: ارتقای عمر چرخ قطار با استفاده بهينه از پارامترهاي تعميري

•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی شريف و شركت قطارهای مسافربری رجاء

چكيده طرح:
ه��دف اين پژوهش، ارتقاي عمر چ��رخ و كاهش انفصال واگن به كمك روش ه��اي تعميراتي مبتني بر آزمايش 
ساي��ش و ارائ��ه دستورالعمل مختص خطوط ريلي م��ورد مطالعه )داراي قوس هاي تن��د( و همچنين مبتني بر امكان 
به كارگيري جوشكاري تعميري چرخ قطار مي باشد كه با تدوين الگويي متناسب با شرايط واقعي حاكم بر چرخ و ريل 
در يك مسير مشخص محقق شده است. به نحوي كه با تدوين و اعمال اين روش جديد تعميراتي متناسب با مسير، از 
تمام ضخامت مجاز براي تراش چرخ بهره برداري شده و مدت زمان قابل استقاده بودن چرخ نيز افزايش يافته است.

نتايج مربوط به آزمايش سايش، نشان مي دهد در نتيجه سايش، توزيع تنش تغيير مي نمايد كه اين تغيير در توزيع 
تن��ش، رون��د سايش چرخ را دست خوش تغيي��ر مي كند. بنابر اين بهبود شرايط تماس چ��رخ و ريل مي تواند تا حدود 
زيادي تنش هاي اعمال شده به چرخ و ريل را كاهش دهد. تعيين روند تغيير نيروهاي بين چرخ و ريل در سطح تماس 
پروفيل ه��اي چ��رخ نو و سايش يافته برای بدست آوردن نقاط كمين��ه و بيشينه از طريق اعمال نظريه هرتز به عنوان 
حل تحليلي و  نظريه المان محدود در قالب نرم افزار SolidWorks2011 برای مدل سازي پروفيل هاي چرخ و ريل، 
ب��ه انج��ام رسيده است. همچنين تحلي��ل سايشي پروفيل هاي سايش يافته و پارامتر خ��روج از خط واگن و مشخصه 
سايشي هنگام عبور از قوس در نرم افزار Adams/Rail انجام شده است. در اين راستا با محاسبه هزينه هاي ناشي از 
تعمي��رات و انفص��ال و با در نظر گرفتن نتايج حاصل از شبيه سازي سايش و تدوين يك كد كامپيوتري برای پردازش 
اطالعات و محاسبه هزينه هاي تحميل شده بواسطه ترميم پروفيل چرخ و همچنين بهينه سازي فرآيند بازسازي چرخ 
واگن مسافري به كمك جوشكاري تعميري، دستورالعمل تعميراتي به گونه اي تدوين گرديده تا عالوه بر ارتقا و بهبود 
عم��ر چرخ، مدت زمان��ي كه ناوگان برای ايجاد مجدد پروفيل چرخ در اختيار مجموعه نيست، كاهش يافته و شاخص 
در دست��رس ب��ودن و قابليت اطمينان افزايش يابد. با اعمال اين دستورالعمل بهينه، بيش از 25% به عمر سير چرخ در 

محور ريلي جنوب افزوده شده است. 
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• پژوهشگر:  امين ترک زاده
•عنوان طرح: طراحي بال هواپيماي فوق سبك با مكانيزم ايرفويل متغير

•همكار: سيما قلمباز 
•مشاور: دكتر محمد رضا سلطانی

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

چكيده طرح: 
ب��ال پيچيده تري��ن وسيله جسم پرنده است كه ب��دون آن پرواز ممكن نيست و دليل پ��رواز می باشد. بسته به نوع 
ماموريت هواپيما دارای يك سطح مقطعی است كه باعث می شود خاصيت باالبرندگی پيدا كند و اين سطح مقطع، كه 
پيچيدگی های بسياری دارد، دارای خواص متعددی است كه جسم پرنده را سريع، پرقدرت و يا كند می كند. سطح مقطع 
ب��ال هواپيم��ا كه به اصطالح ايرفويل ناميده می شود. ايرفويل های متفاوتی با استانداردهای مشخص وجود دارد كه هر 
كدام می تواند به هواپيما خاصيتی متفاوت ببخشد و طراحان هواپيما می بايست بسته به سطح توقعات و اهداف خود از 
جس��م پرنده يك ايرفويل مناسب انتخاب نمايند كه می تواند برای هواپيماهای چند منظوره باعث محدوديت شود زيرا 
در بسياری از هواپيماها طراحان خواهان آنند كه بتوانند چند قابليت را هم زمان داشته باشند. مانند هواپيماهای جنگنده 
بمب افكن، پهپاد ها و حتی هواپيماهای جت مسافربری.  لذا محققان و دانشمندان سرگرم طرح های هستند كه بتوانند با 
تغيراتی در بال ها به هواپيماها چند منظورگی ببخشند مانند ساخت بال با قابليت تغيير مساحت و يا تغيير زاويه حمله بال 
و يا تغيير در ايرفويل هواپيما. موانعي نيز در طراحي مشكل ساز است همچون ناكارامدی در هنگام اجرا، ضعف سازه ای 
و سنگينی بيش از حد و مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی و مطمئن نبودن مكانيزم ها و عدم تكرار پذيری باال. 
مزاي��ای طراح��ی بال هواپيمای فوق سبك با مكانيزم ايرفويل متغير، قابليت ايجاد دو نوع ايرفويل استاندارد )از هر نوع 
و ه��ر خان��واده ای(، سادگی در اجرا، سازه ای استاندارد و مقاوم با ضريب اطمينان باال، كاور كامپوزيتی چند اليه، ساخت 
ب��ا م��واد قابل دسترس، توانايی انجام مكانيزم با موتورهای چرخشی موجود و ساده، اختالف وزنی اندک با مشابه بال با 

ايرفويل ثابت و قابليت اجرا در پهپادهای ارزان قيمت می باشد.

رتبه دوم ابتكار
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•پژوهشگر: عليرضا مهديزاده ساری
•عنوان طرح : طراحي و ساخت سرمته ويژه براي ديوارهاي آجري

•همكار: جمال  الدين برزويی 
•مؤسسه همكار: سازمان نوسازی مدارس كشور

چكيده طرح: 
ه��دف از اين پژوهش ارائه تكنيك هاي اجرايي، تجهيزات مناسب و طراحي سرمته براي حفر گمانه بدون تخريب 
نازک كاري متناسب با تيپ مصالح بنايي موجود در ايران مي باشد. طراحي سرمته به گونه اي انجام شده كه ضمن حفظ 
سرع��ت حف��ر گمانه خسارت وارد به  ظاهر ساختمان به كمترين حد ممكن برسد. براي اين منظور در مجموع  4 گمانه 
ب��ا ارتف��اع هر گمانه برابر 7 متر در يك ساختمان بنايي غير مسلح ب��ه وسيله ده مته ) سرمته و استابياليزر(  مختلف و 
دو دستگاه حفاري حفر گرديد كه در نهايت با طراحی سرمته اي كه تركيبي از سرمته Coring , Non-Coring به 

بهترين نتايج حاصل شده است.
كاربرد اين روش در ساختمان هاي فاخر مذهبي – تاريخي از ارزش ويژه ای برخوردار است.

رتبه دوم ابتكار
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•پژوهشگر: حاتم قضائی

•عنوان طرح : ماشين دانه كار در سيني نشا
•همكار: مهرشاد حاجی امير خانی 

•مؤسسه همكار: سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

چكيده طرح: 
يك��ی از مهم تري��ن قسمت های كش��اورزی مدرن كشت بذر و توليد نشا می باشد.  كشت ب��ذر و توليد نشا در عمده 
م��زارع كش��ور به صورت سنتی و به اصطالح در خزانه های نشا انجام می شود كه اين روش دارای اشكاالت فراوانی از 
جمل��ه محص��ول دير  رس، انتقال بيماری ها و مصرف بذر زياد می باشد. برای رف��ع اين مشكل ماشين بذركار در سينی 
نشا با فن آوری بومی در كشور طراحی و ساخته شده است. اين ماشين توانايی كشت انواع بذر سبزيجات، صيفی جات، 
گل های زينتی و گياهان دارويی را با سرعت باال فراهم می كند. روش كار اين ماشين به اين صورت است كه سينی های 
كشت نشا حاوی كوكوپيت )نوعی بستر كشت استريل( از يك سمت ماشين وارد شده و به طور خودكار فرايند كوبش 
بست��ر كش��ت و كشت بذر در آن انجام شده و سينی های كشت شده از سمت ديگر ماشين خارج می شوند . بدين ترتيب 

كش��اورز می تواند با سرعت و قابليت انعطاف ب��اال به توليد نشا درجه 
يك بپ��ردازد. از دستاوردهای ويژه اين ط��رح می توان، قابليت كشت 
بيش از 20,000 بذر در ساعت، قابليت كشت انواع بذر )از كوچك ترين 
ت��ا بزرگ ترين(،   قابليت كشت در تمام��ی سينی های استاندارد موجود 
در ب��ازار،   مص��رف برق ناچي��ز )حداكثر 2 آمپر تك ف��از(، عدم نياز به 
كمپرس��ور باد و دستگاه های جانبی ديگر، راب��ط كاربر ديجيتال كاماًل 
فارسی    جهت     اعم��ال تغيي��رات در پارامتره��ای ماشي��ن،  بومی سازی 
فناوری موجود  ،   پايين آوردن هزينه های كشاورزی را می توان نام برد.

رتبه دوم ابتكار
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•پژوهشگر:  مرضيه اتفاقي داريان
•عنوان طرح : تصويرسازي هفت خان رستم

چكيده طرح: 
ب��ا توج��ه به داستان هفت خوان رستم شخصيت ها به گونه ای تصويرگ��ری شده اند كه حس يك داستان قديمی و 
اساطيری را درذهن تداعی می كند و حاالت آن ها همخوانی كامل با داستان دارد. برای تداعی آثار مصور قديمی ايرانی 
از تركيب بندی شلوغ ، با تنوع رنگی و كنتراست باال استفاده شده است. علت ديگر شلوغی در طرح جلوه ی بيشتر آن در 
اج��رای تكني��ك است . دراين تكنيك شلوغی و وجود شخصيت های متنوع و زياد در كادر باعث جلوه و افزايش زيبايی 
بصری آن می شود . اين شلوغی در طراحی نه تنها آزار دهنده نيست بلكه كنجكاوی انسان را به دنبال اتفاق های جالب 
داست��ان بر می انگيزد . اهدف از انتخاب اي��ن موضوع زنده نگه داشتن داستان های كهن ايرانی و بيان دقيق رويدادهای 
داستان در قالب تصوير برای كودكان و نوجوانان است كه اطالعات و شناخت زيادی در مورد داستان های ملی قديمی 
ندارند و چه بسا بهتر است كه اين شخصيت ها مطرح شوند تا الگوی مناسب تری برای كودكان و نوجوانان ايرانی باشد.

تكني��ك: يكی از ويژگی هايی كه موجب زيبايی بيشتر آن ش��ده، برجسته بودن و استفاده از حجم است. اين شيوه 
شام��ل ك��الژ با ضخامت های متفاوت با ورقه های چ��وب پنبه است كه بر اساس زي��ر و رو ، دوری و نزديكی ، با تمام 

جزيي��ات و ريزه كاری ها حجم س��ازی شده است. وزن سبك ، سهولت در حمل 
حت��ی در ابعاد خيلی ب��زرگ ، نصب آسان ، عدم شكست در ص��ورت افتادن يا 
ضرب��ه خوردن، عدم واكنش نسبت به سرم��ا و گرما از مزايای ديگر  آن است. 
آماده سازی اين تكنيك نيازمند كارگاه های بزرگ و وسيع با مصالح يا ابزار زياد 
ب��ا ارزش ريالی باال، حتی در ابعاد بزرگ نيست و اجرای آن در فضای محدود ، 
كارگاه های كوچك و خانگی ، با ابزار محدود و بدون ايجاد صدا ، به راحتی امكان 

پذير است.
رن��گ :  استف��اده از پاست��ل روغن��ی ب��راي رنگ آمي��زی و حجم پردازی 
برجستگی ه��ا كم��ك زيادی به ج��ذب مخاط��ب و درک آن به گونه ای خيلی 
ساده ت��ر و شيرين تر می گردد،  زيباي��ی و متفاوت بودن تكنيك تاثير زيادی در 

انتخاب كتاب توسط مخاطب دارد. 

رتبه دوم ابتكار
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• پژوهشگران:  محمد مهدی ناصری مجرد و امين امام زاده اسمعيلی نژاد
•عنوان طرح : چاپگر دفاتر اسناد رسمي

•مؤسسه همكار: دانشگاه شيراز

چكيده طرح: 
وجود دفاتر بزرگ در دفتر خانه ها و ادارات ثبت اسناد و امالک كه به موجب ماده 69 بخش نامه های ثبتی، اطالعات 
را در آن ه��ا درج می كنند، موج��ب كاهش سرعت و افزايش هزينه های امور ثبتی می گردد و مهم تر از همه باعث بروز 
اشتباهات��ی می ش��ود. به منظور حل اين مشكل و بر اساس تحقيقات انجام گرفته پژوهشگران موفق به طراحی، ساخت 
و توليد محصول كامال بومی و بر اساس نيازهای داخلی شدند. محصول نهايی كه چاپگر دفاتر اسناد رسمي نام دارد با 
نيازهای موجود در دفاتر و درخواست های سردفتران مطابقت دارد، از جمله اين موارد طراحی نرم افزار بسيار پيشرفته ای 
است كه با نرم افزارهای موجود  در دفاتر ثبت اسناد و دفاتر ثبت امالک سازگاری دارد و به راحتی قابل استفاده بوده و 
نياز به مهارت ويژه ای ندارد. اين دستگاه مدت زمان نوشتن يك سند را تا هشتاد درصد و مصرف دفاتر را پنجاه درصد 

كاهش می دهد. 

رتبه سوم ابتكار
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رتبه سوم ابتكار

 

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

چكيده طرح: 
در صنعت حمل و نقل جاده ای  حمل بار از مبدأ به مقصد و بالعكس از اهميت ويژه اي به لحاظ اقتصادي برخوردار 
اس��ت  در تريلره��اي حمل خودروهاي سواري به لحاظ نوع بار )خودرو( امكان بارگيري نوع ديگری از بار پس از تخليه 
خ��ودرو وج��ود ندارد طرح مذكور طوري طراحي و ساخته شده است كه پس از حمل خودرو به مقصد و تخليه كردن آن 
امكان بارگيري مجدد بصورت كفي وجود دارد.  اين تريلر دارای دو شاسی از جنس فوالد st52 است كه می تواند توسط 
جك ه��ا بص��ورت دوطبقه در آمده و تبديل به سواری كش ش��ود و در برگشت با پايين آمدن شاسی باال تبديل به كفی 

 شود. اين تريلر بصورت سه محور ساخته شده و دارای مزايای زيادی است.
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•پژوهشگر: اسماعيل سلطانی تيرانی
•عنوان طرح : سامان تبديل دور هيدروليكي

چكيده طرح: 
   اي��ن يك سامان��ه كامال هيدروليكی می باشد و بدون استفاده از چرخ دنده عم��ل تغيير سرعت و قدرت را انجام 
می دهد و به كمك يك سامانه كنترل الكترونيكی حلقه بسته می تواند سرعت و قدرت خروجی را كنترل و تغيير دهد. 
ني��روی محرك��ه ورودی به شفت ورودی اعمال ش��ده و در داخل سامانه با مكانيزم منحصر بف��ردی به جريان روغن 
هيدروليك��ی تبدي��ل می شود. مقدار اين جريان روغن بنا به نياز به وسيله سيستم كنترل، تغيير می كند. و در نهايت اين 
جري��ان دوباره به حرك��ت دورانی تبديل شده و  به شفت خروجی كوپل می شود. مكانيزم خاص اين سامانه به گونه ای 
اس��ت كه با كنترل جريان روغن هيدروليكی )به جای استف��اده از چرخ دنده( تغيير سرعت و قدرت را محقق می سازد. 
سيست��م كنترل از يك پردازن��ده بهره می برد كه با اندازه گيری سرعت ورودی و خروجی و مقايسه آنها با مقدار دلخواه 
فرمان های كنترلی را صادر می كند تا سرعت خروجی به اندازه معين برسد. همچنين قابليت اتصال به رايانه براي كنترل 

توسط آن نيز وجود دارد كه در سيستم های اتوماسيون صنعتی بسيار مهم است.

رتبه سوم ابتكار
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• پژوهشگر: جواد حاجي زاده رينه
•عنوان طرح : آنژيوكت هشدار دهنده براي جلوگيري از خطاي تزريق داخل شرياني

•مشاور:  دكتر شهنام صديق معروفی
•مؤسسه همكار: دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه تهران - بيمارستان شهيد رجايی

چكيده طرح:
تزريق سهوی داخل شريانی دارو يكی از خطرناكترين قصورات پزشكی است كه  به علت اسپاسم شريان و تشكيل 
كريستال می تواند صدمات جبران ناپذيری )حتی تا گانگرن و قطع عضو( به عروق و بافت، ديستال )دور از مركز بدن( 
ب��ه ناحي��ه تزريق وارد كند. چون درد از عالئ��م اوليه است بنابراين بيماران تحت بيهوش��ی عمومی، تهويه مكانيكی و 
نات��وان ذهنی مقادير بيشت��ری از دارو را دريافت می كنند و احتمال آن وجود دارد كه تا هنگام بروز عالئم شديد پی به 
اين موضوع برده نشود.  براي رفع اين مشكل اقدام به طراحي سيستمي بنام آنژيوكت گرديد كه مشخصات فنی آن به 
ش��رح ذيل مي باشد: اين آنژيوكت دارای يك بيزر كوچ��ك 3 ولتی اسيالتوردار است. نيروی بيزر توسط يك باطری 3 
ولتی ليتيمی تامين می شود .در پورت تزريق آنژيوكت يك ابزاز پيستون مانندی  كه دارای محلی برای تزريق می باشد 
تعبي��ه شده است. برای طراحی پيستون از دو لول��ه پالستيكی ) PVC ( با ديامتر های مختلف استفاده شده كه كه لوله 
كوچك ت��ر درون لوله ب��زرگ حركت می كند. به منظ��ور حداكثر سازگاری با بدن انس��ان از لوله های نمونه گيری 
خون )vacuum blood collection tube( استفاده شده است. در زير لوله ی كوچك تر و در در امتداد قطر داخلی 
لوله بزرگتر يك فنر با ارتفاع يك سانتي متر تعبيه شده است كه مجموع اين سه قطعه به همراه روپوش پالستيكی كه 
دارای سوراخی)پ��ورت( ب��ه ان��دازه ی پورت خ��ود كاتتر می باشد بر روی ي��ك قطعه فلزی و پالستيك��ی كه در پايين 

و دور مح��ل پورت اصل��ی كاتتر ق��رار دارد ثابت می شوند. 
هدف از طراحی پيستون تشخيص ورود سرنگ برای تزريق 
می باشد. در سطح زيرين روپوش پالستيكی يك سر اتصال 
به سيست��م هشدار دهنده تعبيه شده اس��ت و در دور محل 
پ��ورت اصلی يك پذيرنده اتصال با قطر دو ميلی متر كه به 
هشدار دهنده متصل اس��ت وجود دارد. با قرار دادن سرنگ 
در پورت روپوش  و فيكس كردن آن حركت پيستون باعث 

اتصال  connectorها به هم و ايجاد هشدار می شود.

رتبه سوم ابتكار
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• پژوهشگر: مجتبي پاكباز مياب
•عنوان طرح : پمپ جديد انژكتور فشار قوی ديزل با توان مصرفی كم

•همكاران: القار عبداللهی و رضا مرادی
•استاد راهنما: مهندس سيد مصطفی ميرسليم

•اساتيد مشاور: دكتر لطف اهلل سوادكوهی، مهندس رضا مرادی 
•مؤسسه  همكار: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی

چكيده طرح: 
پم��پ انژكتور فشار قوي ديزل با توان مصرفي كم) Compressive Injection Pump )CIP، يك روش جديد 
برای پمپ كردن سوخت به داخل سيلندر موتورهای ديزلی می باشد كه از لحاظ پمپاژ و نحوه ی افزايش فشار سوخت، با 
ساي��ر روش هاي سوخت رسانی تفاوت دارد. هدف از طراحی و ساخت اين پمپ انژكتور، كاهش توان مصرف شده توسط 
پمپ انژكتور و در نتيجه افزايش توان خروجی موتور می باشد. سيستم سوخت رسانی CIP، بر اساس فشار تراكم داخل 
محفظ��ه ی احت��راق عمل می كند و سوخت ارسالی به موتور را تحت كنت��رل الكترونيكی از طريق انژكتور برقی به داخل 
محفظ��ه احتراق پاشش می كند.  برای اجرايی كردن طرح مذك��ور، از يك موتور ديزل تك سيلندر استفاده شد. در مرحله 
اول، پس از محاسبات، مدل سازی و تحليل های نرم افزاری، يك سرسيلندر از جنس آلومينيوم ريخته گری شد و پس از 
نص��ب ب��ر روی موتور ديزلی تك سيلندر، نتايج قابل قبولی بدست آمد. در نهايت برای آزمايش های نهايی و تست موتور 
توسط دستگاه دينامومتر، سرسيلندر نهايی از جنس فوالد st52 ماشين كاری شد. در سيستم سوخت رسانی طراحی شده، 

از ي��ك پيستون كه دارای دو سطح مقطع متفاوت م��ی باشد استفاده شده است 
ك��ه در يك طرف آن فشار گازه��ای متراكم شده داخل محفظه احتراق در پايان 
زم��ان تراكم مع��ادل bar 35 می باشد و در طرف ديگ��ر پيستون، فشار سوخت 
ارسالی به bar690 خواهد رسيد. در اين سيستم سوخت رسانی با استفاده از فشار 
گازه��ای متراكم شده در پايان زمان تراكم، فشار سوخت ارسالی را تا اندازه نياز 
افزايش می دهيم. در نهايت با استفاده از روابط ترموديناميكی و دستگاه دينامومتر، 
اختالف ت��وان مصرفی پمپ انژكتور رديفی موتور و پم��پ انژكتور طراحی شده 
)CIP( را مشاهده خواهيم نمود. در صورت استفاده از اين پمپ انژكتور به جای 
پمپ های رايج در موتورهای ديزلی، توان مفيد توليدی موتور افزايش خواهد يافت 

و همچنين مصرف سوخت موتور كاهش خواهد يافت.

رتبه اول اختراع
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چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

بخش دانش آم��وزي

ي ک�ارداني 
و دوره ه�ا
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به نام خداوند جان و خرد
كز اين برتر، انديشه برنگذرد

حض��ور گسترده و فع��ال پژوهشگران و نوآوران جوان دانش آموز در عرصۀ علم و فناوری كشور، واقعيت اميدبخش 
و شوق آفرين��ی اس��ت كه جلوه ه��ای زيبا و گوناگون آن باره��ا و بارها در طول ساليان اخير رخ نم��وده است. جشنوارۀ 
ج��وان خوارزم��ی، به عنوان فراگيرترين عرصۀ حضور و رقابت اين جوان��ان پرتالش در سراسر كشور، شاهدی است بر 
شايستگی ه��ا و توانمندی ه��ای نسل پرشوری كه در آينده ای نزدي��ك، نقش های كليدی را در عرصۀ علم و پژوهش و 

نوآوری بر عهده خواهند گرفت.
ملت��ی ك��ه از موالی خود، حضرت امير مؤمن��ان علی � عليه السالم � چنين آموخته است ك��ه: »العلم سلطان؛ من 
وجده صال و من لم يجده صيل عليه« و در چشم انداز پيش رو، خود را »برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم 
و فن��اوری، متك��ی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايۀ اجتماعی در توليد مل��ی« می بيند و می خواهد، بايسته است كه 
فرزندان سخت كوش خود را قدر بشناسد و راه رشد و تعالی آنان را بگشايد. البته پيداست كه مسير پيشرفت اين جوانان 
آينده س��از، با وج��ود همۀ تالش هايی كه برای زمينه سازی فعاليت های آنان در دست��ور كار است و خواهد بود، خالی از 
سختی ها و نارسايی ها نمی تواند باشد. لذا سخن از »جهاد علمی« و »جهاد اقتصادی« به ميان می آيد و صحنۀ تكاپوی 
علمی دانش آموزان و دانشجويان و پژوهشگران ايران اسالمی را به عرصۀ مستمر »دفاع مقدس« ملت مسلمان ايران 

از ارزش ها و باورهای الهی خود پيوند می زند.
ب��ه حول و قوۀ الهی، »چهاردهمين جشنوارۀ جوان خوارزمی« كه ب��ا بهره گيری از تجارب دوره های پيشين، برای 
نخستي��ن ب��ار در مجموعۀ مركز ملی پرورش استعداده��ای درخشان و دانش پژوهان ج��وان وزارت آموزش و پرورش 
برنامه ري��زی و برگزار گرديد، شاهد استقبال گستردۀ دانش آموزان و رشد كيفی طرح های ارسال شده به دبيرخانه بود و 
داوران و دست اندركاران جشنواره نيز نهايت دقت و وسواس را در بررسی و انتخاب طرح های برتر مصروف نمودند. اميد 
است كه اين تالش های مخلصانه و مجاهدانه، در كارنامۀ عمل همۀ اين عزيزان درج و قبول گردد و ثمرات آن، مسير 

دستيابی جامعۀ اسالمی به قله های »پيشرفت و عدالت« را هموار گرداند.

                                                                                            محمد نستوه
                                                                             دبير بخش دانش آموزي و دوره هاي کارداني

سخن دبیر
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  
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گزارش دبیرخانه - نمودارها و جداول آماري

 باسمه تعالی

     مراس��م تجلي��ل از برگزيدگ��ان چهاردهمين جشنواره ج��وان خوارزمی، ويژه آموزش و پ��رورش )دانش آموزان        
شاخه ه��ای نظ��ری، فنی و حرف��ه ای و كاردانش و دانشجويان دوره كاردان�ی امسال نيز ب��ه اتفاق بخش وزارت علوم، 
تحقيق��ات و فناوری )دانشجويي و آزاد( جشن��واره جوان خوارزمی، با حضور مقامات عالي رتبه كشوري، وزرای آموزش 
و پرورش و علوم ، تحقيقات و فناوری و ساير شخصيت های علمی، فرهنگی و سياسی كشور در روز شنبه، 28 آذر ماه 

سال 1391 در مجتمع عصر انقالب برگ���زار می گردد. 
امس��ال نيز همانند سنوات گذشت��ه، حمايت علمي و مادي آموزش و پرورش در سطح ستاد و استان ها موجب رشد 
قابل مالحظه حضور جوانان در اين عرصه علمي و پژوهشي شده است. همان طور كه در مقدمه بيان شد، اين امر، ضمن 
آنك��ه نويد بخش توسعه و تروي��ج روحيه پژوهش و نوآوري در سطح واحدهاي آموزش��ي مي باشد، رسالت و مسئوليت 

برنامه ريزان، صاحب نظران و عوامل اجرايي را بيش از پيش خطيرتر و سنگين تر مي سازد.
در س��ال ج��اری تعداد 19195 طرح دانش آم��وزی و دانشجويي دوره كاردانی آموزش و پ��رورش به دبيرخانه های 
استانی جشنواره جوان خوارزمی ارائه گرديد. طرح ها پس از بررسی كارشناسی استانی ، در گروه های تخصصی داوری، 
مورد ارزيابی قرار گرفتند. از اين تعداد، 1087 طرح برتر ، به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله كشوری راه پيدا 
كردند. طرح های مذكور در گروه های تخصصی داوری »برق و الكترونيك، كامپيوتر، مكانيك، فيزيك و نجوم، شيمی، 
رياضی، عمران، علوم زيستی و پزشكی، كشاورزی و منابع طبيعی، زبان و ادبيات فارسی، علوم اجتماعی، علوم اسالمی، 
فلسف��ه و ادي��ان، هنر و معماری، نانو تكنولوژي، روباتيك و ساير  زمينه های علمی«، مورد بررسی و ارزيابی مجدد قرار 
گرفته و پس از دفاع حضوری داوران استانی و طراحان، تعداد نود و پنج طرح برتر به مرحله داوری نهايي جشنواره )كه 
با همكاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران و هيأت داوران مشترک بين دو وزارتخانه برگزار شد( راه يافتند. 
در نهاي��ت، تع��داد چهل و پنج طرح، به عنوان طرح های برگزيده كشوری چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی )بخش 

دانش آموزی و دوره های  كاردانی آموزش و پرورش( انتخاب گرديدند. 

بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  
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جدول زير، تعداد طرح های جشنواره جوان خوارزمی، بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش را 
از سال 1385 تا كنون به صورت مقايسه ای نشان می دهد.

جدول شماره 1 -  مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش 
جشنواره )ازسال1385 لغايت 1391(

سال 
مقطع تحصيلی

1385138613871388138913901391

21602206722112219313222122397619191دانش آموزی

12298411520108111128844دوره های كاردانی

22831215132264220394233242486019195جمع

نمودار شماره 1 - مقايسه تعداد طرح های بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش و پرورش 
جشنواره جوان خوارزمی )از سال 1385 لغايت 1391(

در چهاردهمين  جشنواره جوان خوارزمی، از مجموع 19،195 طرح رسيده به دبيرخانه های جشنواره استانی، تعداد 
19،191 طرح، دانش  آموزی و تعداد 4 طرح، مربوط به دوره های كاردانی می باشد. جدول شماره )2(، طرح ها را به 

صورت مقايسه ای و به تفكي�ك گروه های علمی نشان می دهد.
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.

جدول شماره 2 - مقايسه طرح ها به تفكيک گروه های علمی از سال  1388 لغايت  1390

   زمينه علمی
مقطع 

تحصيلی و 
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ه و
سف

 ،فل
مي

سال
م ا 

علو

ری
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تكن

نو 
نا

ك
باتي

رو

مي
 عل

اي
ه ه

مين
يرز

سا

مع
ج

دانش 
آموزي

138929259312673171511342995661915631323717749382422--105222212

1390299682028221566117540867921317303353157410522646268719103723976

13912279841250011928482594191732327338211016342617293-76719191

دوره 
های 

كارداني

1389156178198765742241436402712228--241112

13901044131727333126161629171916151329884

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

107623324--1389308111092871179111913415901929667327718019502650جمع

1390310086131391593120843970521477463382159110712807273732106624860

13912279842250111928482594191733327338211016342618293-76719195

نمودار شماره )2(- تعداد كل طرح ها به تفكيک گروه های علمی - سال 1390

با توجه به ارسال بعضی از طرح ها به صورت گروهی، تعداد 19195 طرح توسط 25560 نفر به بخش دانش آموزی 
و دوره ه��ای كاردان��ی آموزش و پرورش جشنواره ارائه گرديد. از اين تعداد 16420 نفر )64/2 درصد( دختر و 9140 نفر 

)35/8 درصد( پسر هستند. اين آمار، بيانگر آن است كه ميانگين افراد در هر طرح 1/33 نفر می باشد. 
پس از داوری طرح ها در گروه های تخصصی داوری استان ها، تعداد 1087 طرح به عنوان طرح های منتخب استانی، 

به مرحله كشوری جشنواره معرفی و آثار آن ها به همراه مستندات الزم، به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال گرديد . 

گزارش دبیرخانه - نمودارها و جداول آماري
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       جدول شماره )3(- مقايسه طرح های منتخب استانی به تفكيک گروه های علمی از سال های 
1389 لغايت 1391

 زمينه علمی
تعداد طرح

كو سال
وني

كتر
 وال

رق
ب

وتر
مپي

كا

ك
كاني

م

وم
نج

 و 
ك

يزي
ف

می
شي

ران
عم

ضی
ريا

كی
زش

و پ
ی 

ست
 زي

وم
عل

عي
طبي

بع 
منا

 و 
زي

اور
كش

سی
فار

ت 
دبيا

 و ا
ان

زب

عی
تما

 اج
وم

عل

ان
 ادي

ه و
سف

، فل
می

سال
م ا

علو

ري
عما

و م
نر 

ه

ژي
ولو

تكن
انو

ن

ك
باتي

رو

ي 
علم

ي 
 ها

ينه
رزم

ساي

مع
ج

تعداد 
طرح

1389119471274635152177321294718127-35771204

1390122351693147263512237183684715426284211407

1391103441524060182510841177624416830-151087

پ��س از بررس��ی طرح هاي منتخب استان��ي در گروه هاي تخصصي داوري ستاد جشن��واره و دفاع حضوري داوران 
استان��ي و طراح��ان، تعداد 95 طرح به مرحله نهايي داوری راه يافتند كه پس از داوری در هيأت داوران مشترک وزارت 
عل��وم، تحقيقات و فناوری)سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اي��ران( و وزارت آموزش و پرورش )معاونت آموزش 
متوسطه- مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان(، تعداد 45 طرح به عنوان طرح های برگزيده 

كشوری در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی انتخاب گرديدند. 
ج��دول شماره)4(، تعداد طرح های برگزي��د چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی را ب��ه تفكيك مقطع تحصيلی و 

گروه های علمی نشان می دهد. 
جدول شماره )4( - مقايسه  تعداد طرح های برگزيده كشوری به تفكيک مقطع تحصيلی و گروه های علمی 

از سال 1389 لغايت 1391

     زمينه طرح          
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49-18--243821-3-1389422دانش آموزي

13901321112178216110-47

13915-623-22464272--45

دوره 
كاردانی

1389-11---------4---6

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

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

55-18-2438214-3-1389433جمع

13902331112179217110-51

13915-623-22464272--45
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ج��دول شماره )5(، رتبه طرح های برگزي��ده كشوری چهادهمين جشنواره ج��وان خوارزمی )بخش دانش آموزی و 
دوره های كاردانی آموزش و پرورش(  را به تفكيك مقطع تحصيلی نشان می دهد. 

جدول شماره )5( – تعداد برگزيدگان بخش دانش آموزی  و دوره های كاردانی آموزش و پرورش  
                   

رتبه                           
مقطع تحصيلی

جمعرتبه سوم رتبه دومرتبه اول 

3123045دانش آموزی 

----دوره های کاردانی

3123045جمع 

تعداد 45 طرح برگزيده كشوری، توسط 66 نفر طراح ارائه شده است. ميانگين تعداد افراد شركت كننده در هر طرح 
در سط��ح كش��ور )  1/47 نفر( است. جدول زير نشان می دهد كه شركت افراد در طرح های انفرادی بيشتر از طرح های 

گروهی می باشد. 
جدول شماره )6( - تعداد و درصد طرح هاي برگزيده كشوري 

به تفكيک رتبه و طرح های انفرادی و گروهی  

رتبه                
نوع طرح ها

درصدجمعرتبه سومرتبه دومرتبه اول

310152862/2انفرادی 
2151737/8-گروهی 
3123045100جمع  

از تعداد 66 نفر برگزيده كشوری تعداد 36 نفر پسر ) 54/5( و 30 نفر دختر )45/5(  می باشند .

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

رتبه             
جنسيت

درصد جمعرتبه سوم رتبه دوم رتبه اول 

36133045/5دختر 
08283654/5پسر 
3144966100جمع 

گزارش دبیرخانه - نمودارها و جداول آماري
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با عنايت به رقابت قشر عظيم دانش آموزی و دانشجويي در عرصه پژوهش و نوآوری و هدف اصلي و اساسي 
از تعداد  جشنواره در به چالش كشيدن همه جوانان در عرصه خالقيت و نوآوري، ضرورت دارد تا عالوه بر تجليل 
محدودي از طرح ها به عنوان رتبه هاي اول تا سوم كشوري، ساير طرح هاي برگزيده استاني به نحوي توسط ستاد يا 
دبيرخانه هاي استاني جشنواره مورد تقدير و تشويق قرار گيرند، تا بدين طريق، زمينه های الزم برای بروز، پرورش، رشد 
و شكوفايي استعدادها و خالقيت های نوجوانان و جوانان، و همچنين توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوری در آنان 
فراهم گردد؛ به همين دليل،  تعدادی از طرح ها كه به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال شده و حائز شرايط رتبه هاي اول 
تا سوم كشوری نشدند، وليكن از لحاظ علمی و پژوهشی، دارای قابليت ها و ويژگی های خاصی هستند، در رتبه های 

چهارم تا ششم كشوری، توسط وزارت آموزش و پرورش مورد تقدير قرار مي گيرند. 
بدين  وسيله از جوانان پژوهشگر، نوآور، مخترع، مبتكر، اديب و هنرمند، كه با ارسال طرح های خالقانه، ابتكاري و 
بديع، اين جشنواره را در نيل به اهداف خود همراهی كردند و به آن شكوه و غناي خاص بخشيدند و نيز از مديران كل،  
معاونان و اعضای محترم دبيرخانه های جشنواره جوان خوارزمی ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي سراسر كشور، 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، باشگاه دانش  پژوهان جوان و گروه هاي محترم داوري كه زمينه های علمی، اجرايي 
و برگزاری هرچه با شكوه تر چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی را فراهم كردند، صميمانه تشكر و قدردانی می شود. 

                                                                                         دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمی
                                                                                       بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی 

گزارش دبیرخانه - نمودارها و جداول آماري
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اعضاي ستاد، کمیته علمي و اجرايي و همكاران دبیرخانه 

بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  

 اعضاي ستاد
• مهري سويزي

• مهندس محمد نستوه
• مهندس حسن ساعي دهقان

• دكتر عباس حق اللهي
• مهندس محمد شريف زاده

• نعمت اله كاظمي فرامرزي

• منوچهر فضلي خاني
• مهندس قربانعلي افشاني

• دكتر حميدرضا عظمتي
• اميرعباس شاه علي
• حميدرضا پازوكي

• عباس رحمتي
• محسن كشاني

• مهندس نيلوفر ناصري

• فاطمه اميدي
• بيتا اسدي

اعضاي كميته علمي و اجرايي
• نعمت اله كاظمي فرامرزي: مدير كميته علمي و اجرايي بخش دانش آموزي و دوره كارداني 

همكاران دبير خانه
• اسماعيل احمدي

• محمود احمدي شريف
• اميرحسين اسدي

• محمد اسفنديار
• رضا افقري

• حسين اناري
• فريبا ايجوي

• مسيب باقرزاده
• محمد تقی بابامرادی

• نادر بختياري
• جواد بختياری
• جواد بغدادی

• فاطمه تقوايی كارمزدی
• عباسعلی جعفری

• محمدرضا جعفر پناه
• غالمحسين حميدی

• مهين بانو حفظی صالحی

• شهين رادمهر
• ملكه ربيعی
• هيوا رخشان

• جميله رضايی
• عليرضا رييس دانايی

• قاسم ريوندي
• محسن زارعی

• علي زالي
• عاطفه زاغری
• مريم زراعتكار

• مهندس مهري زينعلي
• مصطفي سليماني

• حميد رضا سلطان زاده
• شهرام طهماسبی

• مرضيه عبدالملكي
• محمد عظيمی

• سيد محمود عقيليان

• موسی فرهنگ نيا
• نيره فيروزي

• فرنام كاظمی فرامرزی
• حسين قاضی

• محسن كشانی
• رضا گلشن مهرجوی

• محمد محالتی پور
• مهندس عليرضا مظلوميان

• محمعلی معلم زاده
• صمد منوچهری

• برهان ناشر
• حميد نظری

• سيدعلی نورانی
• ماندانا نوروزی

• مهندس حبيب نوري
• رضا وهاب آهاري
• نرگس هاشم زاده
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 • مسئول گروه های تخصصی : دکتر عباس حق اللهی

گروه تخصصی برق و الكترونيک
• مسئول گروه : دكتر سعيد عليايي     

• دكتر محمد شمس اسفندآبادي                  • دكتر علي  اكبر مطيع بيرجندي            
• مهندس كاظم رخصت طلب                    •  دكتر پرويز اميري                

  
گروه تخصصی کامپيوتر

•  مسئول گروه : دكتر رضا ابراهيم پور  
• دكتر علي نوراله                                •  دكتر نصور باقری                              

• دكتر نگين دانشپور                              • مهندس علی هوشياری
• دكتر عليرضا زارعی                              

گروه تخصصی مكانيک
• مسئول گروه : دكتر علي پور كمالی اناركی  

•  دكتر محمد رضا علي گودرز                      •  دكتر غالمحسن پايگانه 
• دكتر شعبان علياري                               •  دكتر كريم مقصودي مهربان
• دكتر نصراله بني مصطفي عرب                •  دكتر محمد رضا ارباب تفتی

• دكتر فرامرز آشناي قاسمي                          •  دكتر صياد نصيري 
• دكتر يوسف ذوالفقاري                               •  دكتر تورج عباسيان                  

• دكتر ميراعلم مهدی                               •  دكتر محمد حسين پور
• دكتر علی رحمان هنزكی

گروه تخصصی فيزيک و نجوم
•   مسئول گروه : دكتر مهدي سعادت    

•  مهندس محمد حسين لطف زماني              •  دكتر ايوب اسماعيل پور
•  دكتر منصور وصالي                                 •   دكتر رضا رشيدي  

•  دكتر جاويد ضمير انوری 

گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  
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گروه تخصصی شيمي
•  مسئول گروه : دكتر رسول عبداله ميرزايي  

•  مهندس محمد سعيدي                     • دكتر مريم صباغان 
• دكتر عليرضا كرمی                                • دكتر متين پروری 

• دكتر اعظم اناركي

گروه تخصصی رياضي  
•  مسئول گروه : دكتر حميد مسگراني    

• دكتر حميدرضا ميمني                                           •   دكتر مهدي نجفي خواه 
•  دكتر احمد رضا فروغ                          • دكتر علي زعيم باشي 

گروه تخصصی علوم زيستي و پزشكي    
• مسئول گروه : دكتر عليرضا ذاكري    

• دكتر امير حسين براتي                                  • دكتر آذر معزی
• دكتر جالل ولي اللهي                                      •   دكتر نجف طهماسبی پور

•  دكتر الهه پور مسعودي                                   •   دكتر فائزه فاضلي 
•  دكتر محسن عباسي                                       • دكتر اسحاق شايگان

                                                
 گروه تخصصی هنر و معماري 

•    مسئول گروه : دكتر جمال الدين مهدي نژاد  
•     دكتر سوسن خطايي                                      • مهندس هادي عارفي
• دكتر اسماعيل ضرغامي                •دكتر سينا رزاقی اصل

• دكتر محسن حسن پور              • مهندس سعيد نوروزيان
• دكتر علی ياران                                       • دكتر محسن فيضی

•   دكتر علی شرقی

گروه تخصصی علوم اجتماعي
• مسئول گروه : دكتر صادق نصري   

• دكتر سيد محمدرضا امام جمعه كوبنا         • دكتر رضا ساكي 

گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  
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•    محمد كاظمي پوران             •   عباس قندي 
•   نعمت اهلل كاظمي فرامرزي             •   دكتر عبدالحسين كرمپور

•    الماس ساسانيان                            •   دكتر جمشيد جراره
•   دكتر عبداهلل صلواتي                     •   نصرالدين امين ورزلي

•  مجيد ابراهيم دماوندي                      •   دكتر فرشيد طهماسبی پور
•      دكتر فريده حميدي                     •   دكتر عليرضا عصاره

•   رضوان روح بخش

گروه تخصصی علوم اسالمي  
•   مسئول گروه : دكتر عين اهلل خادمي    

•   دكتر علي اكبر شايسته نژاد                  •  دكتر حسين صفره  
•   دكتر زهرا كاشاني ها

گروه تخصصی زبان و ادبيات فارسي   
•   مسئول گروه : دكتر يداله بهمني مطلق    

•     دكتر شيرزاد طايفي                       •  بلقيس سليماني كهنوج 
•   دكتر مجتبي بشردوست         •  دكتر صغري سلمان نژاد مهرآبادي

•   دكتر رسول چهرقاني منتظر                    •  دكتر منوچهر اكبری
•   مالحت نجفي عرب                    •  عليرضا حاجيان نژاد

گروه تخصصی عمران   
•   مسئول گروه : دكتر موسي محمودي صاحبي    

• مهندس مير احمد ميرقاسم پور         •  مهندس نادر افشار
•  دكتر سعيد غفارپور جهرمي         •  دكتر حامد ارزانی

•  دكتر شهرام وثوق                           •  دكتر محمدعلی ارجمند
•  دكتر اميد طريقت

گروه تخصصی نانوتكنولوژي      
•      مسئول گروه : دكتر مجتبي قرباني     

•  پرفسور سيد عليرضا اشرفي             •    دكتر مريم صباغان
•  دكتر جواد بهشتيان                      •   دكتر اعظم اناركي فيروز 

بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  

گروه های تخصصی
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گروه تخصصی کشاورزي و منابع طبيعي    
•   مسئول گروه : دكتر محمد غفراني  

•   دكتر برات قباديان                                •   دكتر كورس خوشبخت 
•   دكتر جاماسب نوذري                               •    دكتر جالل ولي اللهي

•   مهندس حبيب نوري                   •   دكتر محمد حسين كيان مهر
•   دكتر حسين رنگ آور                                   •   دكتر غالمحسين نجفی 

•   دكتر اكبر عرب حسيني                     •  دكتر مرتضی ضرابی 
•   دكتر فائزه فاضلي                     •   دكتر حسين دهقانی سن  ايچ

•   دكتر مصطفی حاج نصراله                     •  دكتر غنچه رسام
•   دكتر محمدعلی سحری                            

  
ساير گروه هاي علمي 

•   مسئول گروه : دكتر حسين رنگ آور    
•   دكتر رضا نجاتي                                   •   دكتر سيد محمد رضا امام جمعه

•   دكتر علی رحمانی هنزكی                   •   دكتر عربی 
•   عباس بنيان                                      •      محمود احمدی شريف

•   دكتر علی اكبر افراسياب پور                  •   مهندس مير احمد مير قاسم پور 

گروه های تخصصی
بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  
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دبیران ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

بخش دانش آموزي و دوره هاي كارداني  

 •آذربايجان شرقي: ناصر ممي پور
•آذربايجان غربي: حجت عنصري

•اردبيل: هوشنگ گلي نيا
•اصفهان: محسن شكراني

•البرز: سيدعبدالناصر ميرغياثي
•ايالم: عبدالعباس شيرخاني
•بوشهر: عبدالرضا عرب زاده

•چهارمحال بختياري: سيدفرود حجازي
•خراسان جنوبي: محمد آزادي مود

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

• خوزستان: عليرضا بني نعمه
• زنجان: حميد اخوان

• سمنان: حسين اديبي نيا
• سيستان و بلوچستان: سيامك جهان تيغ

• شهر تهران: گوهر پيرايش فرجي
• شهرستان هاي تهران: اشرف سادات صياد ميري

• فارس: مصطفي قاسمي
• قزوين: محمد حاجي محمدي

• قم: حسين كرمي
• كردستان: عبدالمحمد واعظي
• كرمان: محمدحسن شمسي

•كرمانشاه: علي مرادي
• كهگيلويه و بويراحمد: محمدتقي اسدپور جهان آباد

• گلستان: سيد قاسم حسيني
• گيالن: نيره دوگوهراني

• لرستان: هوشيار ملكي طوالبي
• مازندران: اكبر عالمي

• مركزي: سيدتقي حسيني
• هرمزگان: محمود عسگري

• همدان: رضا هاشمي
• يزد: مهدي مستقل چي

• مدارس خارج از كشور: اطهر مقيمي اردكاني
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معرفی طرح های برگزيده
چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي

بخش دانش آم��وزي

ي ک�ارداني 
و دوره ه�ا
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•عنوان طرح: سيستم هوشمند تنظيم زاويه
•طراح: محبوبه محمود دهنوی

•استان: اصفهان
•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد حضرت مهدی)عج( ناحيه 5 اصفهان

•استاد/دبير راهنما: رضا رحمانی
•سطح: دانش آموزی

 چكيده طرح:
در اي��ن ط��رح از آراي��ه  ای از حسگرهای نوری كه توسط شيارهايی زاويه ديد هر ي��ك از آن ها محدود شده است، 
استفاده می شود. با طراحی بخش بدنه دستگاه، زاويه ديد هر حسگر حدود 20 درجه تنظيم شده است. در اين سامانه با 
جابه ج��ا ش��دن فرستنده فروسرخ، حسگری كه در زاويه ديد آن قرار می گيرد، پرتو  را دريافت و متناسب با آن، سيگنال 
مربوط به منظور حركت چرخشی موتور ارسال می شود. اين سامانه روی دستگاه های مختلف قابل نصب است و نمونه 
ارائه شده، روی تلويزيون آزمايش شده است. يكی از ويژگی های مهم اين سامانه، مستقل بودن عملكرد آن نسبت به 
ن��وع مدوالسي��ون و دوره كار آن است. چرخش بخش مكانيك با ي��ك موتور گيربكس دار 10RPM DC و با فرامين 
دريافتی از ميكروكنترلر AVR انجام می شود. حسگرها با استفاده از ميكرو به صورت دائمی جاروب شده و با تحريك 

يكی از آن ها، با استفاده از درگاه سريال، سيگنال راست گرد يا چپ گرد ارسال می شود.   

رتبه دوم برق و الكترونیك
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•عنوان طرح: سيستم كمك يارراننده
•طراح: ساسان شريف زاده نائينی

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي:  دبيرستان غير انتفاعی دين و دانش منطقه1

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
در اي��ن طرح با استف��اده از حسگرهای آلتراسونيك برای مسافت سنجی، قابليت پارک خودكار بدون دخالت راننده 
فراهم شده است. برای اين منظور، فرمان، ترمز و گاز خودرو بدون نياز به ارتباط با ECU، دريچه تراتل و حسگرهای 
خودرو،   كنت��رل می شون��د. اين سامانه با استف��اده از موتورهای گيربكس DC روی خ��ودروی پرايد به صورت پايلوت 
آزمايش��ی، پياده س��ازی و آزمايش شده است. با استفاده از حسگرهای تعبيه شده در بدنه خودرو، فاصله های مختلفی از 
نق��اط مختل��ف خودرو با ساير خودروها اندازه گيری و فضای موجود برای پارک تخمين زده می شود. اين سامانه پس از 

نصب روی يك خودروی مدل، تكميل و سپس روی يك خودروی واقعی آزمايش شده است.

رتبه دوم برق و الكترونیك
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•عنوان طرح: طيف نگار خواص سياالت توسط امواج مكانيكی
•طراحان: محمد رضا جوانمردی و محمد مهدی جوانمردی

•استان: فارس
•واحدآموزشي: دبيرستان شهيد دستغيب و مجتمع آموزشی حافظ  ناحيه2 شيراز

•واحد همكار: پژوهش سرای رازی
•استاد/دبير راهنما: احسان كد خدايی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
در اي��ن طرح با استفاده از امواج مكانيكی )صوت( حاصل از سلول های پيزوالكتريك، امواج صوتی با فركانس های 
متف��اوت تولي��د می شود. با عبور اين صوت مايع مورد اندازه گيری و ظ��رف پالستيكی يا كوارتزی، مشخصات تضعيف 
سي��ال استخراج می شود. اطالعات خروجی در يك نمودار دو بعدی در محيط MATLAB با استفاده از فانكشن های 
استاندارد نمايش داده می شود. اين طرح عالوه بر در نظر گرفتن پاسخ فركانسی حسگر، قابليت كاليبراسيون خودكار را 
نيز دارد. در آزمايش های انجام شده، از ظروف مختلف استفاده شده و تاثير آن بر عملكرد حسگر تشريح شده است. از 

جمله اين موارد می توان به ظرف كوارتزی با قابليت جذب صفر اشاره كرد. 

رتبه سوم برق و الكترونیك
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•عنوان طرح: دستگاه توليد مكانيزه فيبر مدار چاپی
•طراحان: ياسين ذيحيات كرمانی و امير علی فروزنده

•استان: كرمان
•واحدآموزشي: دبيرستان دكتر علی شريعتی كرمان

•واحد همكار: پژوهشكده تعليم و تربيت كرمان
•استاد/دبير راهنما: عاطفه قربانی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
اين سامانه به منظور توليد فيبر مدار چاپی )PCB( به صورت يك مجموعه CNC تهيه شده و به صورت سه درجه 
آزادی )جز ابزار سوراخ كاری( قابليت حركت در فضای X و Y و كنترل ميزان نفوذ در محور Z را داراست. از خصوصيات 
مهم اين سامانه، قابليت اتصال به نرم افزار پروتل و انجام سوراخ كاری متناسب با فايل PCB طراحی شده در نرم افزار 
پروت��ل اس��ت. همچنين به كمك نرم افزارهای گرافيك��ی، قابليت تراش تصوير رو سطح كار افق��ی را دارد. برای اين 
 0.5mm تبديل می شود. دقت مجموعه در حدود CNC به كدهای قابل دريافت برای JPG منظور، تصوير با فرمت
اندازه گيری شده است. اين سامانه در دو نمونه آزمايشگاهی و مهندسی طراحی، ساخته و با موفقيت آزمايش شده است.
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ACEDEMO عنوان طرح: ربات ديوار نورد•
•طراحان: علی سيوندی پور ، محمد رضا زنگی آبادی و عليرضا جودان

•استان: كرمان
•واحدآموزشي: هنرستان رسالت كرمان

•واحد همكار: پژوهشكده تعليم وتربيت كرمان
•استاد/دبير راهنما: عاطفه قربانی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
اي��ن روب��ات بر مبنای تخليه هوا و خاصيت چسبندگی به كمك شش بازو عمل می كند. اين روبات بر روی سطوح 
عم��ودی صيقل��ی چسبي��ده و با تعويض متوالی بازوها و ايج��اد مكش و تخليه هوا و تكرار اي��ن عمل به حركت ادامه 
می ده��د. در بخ��ش الكترونيك از ميكروكنترلر و درايور مدوالسيون ع��رض پالس )PWM( استفاده شده است. برای 
راه اندازی موتور از پل H و تراشه L298 استفاده شده است. همچنين سامانه طراحی شده، مجهز به قطب نما و رابط 
بلوت��وث و موتور DC گيربك��س دار است. استفاده از بلوتوث به منظور ارتباط بين رايان��ه و روبات است كه با پروتكل 
سريال به ميكروكنترلر ارتباط برقرار می كند. به منظور كاهش تزويج نويز بخش موتور به ساير بخش های الكترونيكی، 

از اپتوكوپلر استفاده شده است. 

رتبه سوم برق و الكترونیك
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•عنوان طرح: گياه كن نيمه خودكار

•طراح: رضا زروج شعبانی
•استان: مازندران

•واحدآموزشي: دبيرستان استعداد های درخشان شهيد بهشتی تنكابن 
•استاد/دبير راهنما: محمد باقر زروج شعبانی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
جابجايی گياهان از گلخانه ها به باغات و محل كاشت آنها همواره با آسيب ها و مشكالتی روبرو بوده و اگر با بيل 
به روش های سنتی سعی در خارج كردن گياهان و درختان كوچك از خاک گلخانه اقدام شود احتمال آسيب رساندن به 
ريشه و خشك شدن آن ها بوده و اگر هم كار به درستی انجام شود بسيار كند است و هزينه های آن باال می رود و در 
ص��ورت ايجاد آسيب و خش��ك شدن نهال ها خسارات وارد می شود. با اين دستگاه كه از يك الكتروموتور DC با يك 
منب��ع تغذي��ه ) باطری( به عنوان محرک استفاده می شود و با چند چرخن��ده دور خروجی آن تقليل يافته و با استفاده از 
2 ميكروسوئيچ حركت دورانی تيغه كنترل می شود كه دوران كامل نكند چرا كه تنه گياه قطع می شود و امكان دوران 
تيغه در دو جهت مهيا است و با زدن دكمه خاص جهت چرخش موتور عكس می شود. امكان تعويض تيغه با توجه به 
عم��ق ريشه گياهان مختلف ني��ز وجود دارد. به منظور ايجاد تعادل جانبی از يك شانه در پشت تيغه انحنا دار و دو خار 
نوک تيز استفاده شده است كه در محل مورد نظر در اثر وزن مجموعه پهنا در زمين  فرو رفته و شانه نيز درگير می شود 

و سپس با چرخش حدود 180 درجه تيغه ، ريشه گياهان با سالمت خارج می شود.

رتبه دوم مكانیك
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•عنوان طرح: جك ضد سرقت موتور سيكلت

•طراح: امين كالنی
•استان: اصفهان

•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد ايثار ناحيه 3 اصفهان
•واحدهای همكار: گروه فنی مهندسی جاويد و پژوهش سرای شهيد نساجی

•استاد/دبير راهنما: عليرضا نصر اصفهانی
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
اي��ن ط��رح نصب يك قفل بر روی جك دو طرف��ه موتور سيكلت است. بدين گونه كه وقت��ی راكب موتورسيكلت 
رابرروی جك دو طرفه اش قرار می دهد, جك به طور خودكار قفل می شود )مانند قفل پدال خودروها(. حال اگر كسی 

بخواهد موتور را از روی جك به روی زمين آورده, آن را روشن كرده و حركت كند, نخواهد توانست.
ط��رح بسيار ساده و بسيار ابتكاری و مانعی درخور توجه ب��رای جلوگيری از سرقت موتور سيكلت هاست. اين طرح 

قابليت كاربردی شده را نيز به علت قيمت ارزان آن دارا می باشد.

رتبه سوم مكانیك
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•عنوان طرح: دم كن كشمش
•طراحان: علي ساالر باباخاني و طوبي ساالر باباخاني

•استان: خراسان رضوی
•واحدآموزشي: دبيرستان غير انتفاعی امام رضا)ع(  ناحيه4 و دبيرستان فرزان ناحيه6 مشهد

•واحد همكار: پژوهش سراي امام رضا)ع(
•استاد/دبير راهنما: محسن راستگو

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
در اين دستگاه كشمش از باال وارد شده و توسط يك استوانه ی توخالی و دارای سوراخ هايی در سطح مكش انجام 
می ش��ود. كشمش ها به سطح استوانه چسبيده و با دوران استوانه به همراه استوانه چرخيده در يك موقعيت توسط يك 
ميل��ه نزدي��ك به استوانه از استوانه جدا ش��ده و داخل يك سطح شيب دار دارای شيار می افتن��د. در جريان اين افتادن 
كشمش ه��ا ي��ا به سر يا به دم داخل شي��ار می افتند و به پايين سطح شيب دار می رسن��د. در پايين يك مكانيزم قيچی 
دم كشمش هاي��ی كه با دم به سمت پايين هستند كن��ده شده و كشمش ها مجددا در سطح شيب دار دارای شيار بعدی 
می افتن��د ت��ا كمشش ها كنده نشده است در مرحل��ه بعد توسط مكانيزم بعدی كه شبيه مكاني��زم اول است كنده شود. 

دستگاه توسط جك های نيوماتيك و موتورهای DC كار می كند.

رتبه سوم مكانیك
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•عنوان طرح: دوچرخه باالبر
•طراح: آرين جليلی ذوالفقاری

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي: دبيرستان غير انتفاعی سالم منطقه 1 تهران

•استاد/دبير راهنما: حسين قربانی
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
به منظور اجتناب از استفاده خودروهای حامل جرثقيل در خط سرعت بزرگراه ها و خيابان ها به منظور انجام تعميرات 
و تعوي��ض روشناي��ی تيرهای چراغ برق با ايجاد تغييرات در دوچرخه معمول��ی امكان حركت به سمت باال روی تير به 
ص��ورت تعادل��ی و خوب برای دستگاه فراهم ش��ده است و با اين كار از خطرات ناش��ی از تصادفات و ايجاد ترافيك و 
كنترل حركت اجتناب شده است . بدين منظور با استفاده از زنجير مجزا و انتقال قدرت به قسمت جديدی كه در انتهای 
دوچرخ��ه نص��ب شده است و نيز با اتكا به اصطكاک در اليه الستيكی روی يك غلتك و نيز امكان حركت عمودی در 
اث��ر رك��اب زدن فراهم شده و برای ايجاد تعادل از اهرم خاصی در طراح��ی كمك گرفته اند و ترمزهايی نيز برای عدم 
حركت ناخواسته به سمت پايين استفاده شده است و پس از اتمام كار با ركاب زدن در جهت معكوس دوچرخه عامدانه 

پايين می آيد و برای سهولت استفاده زين مستقلی نيز برای ركاب زدن صعودی در نظر گرفته شده  است. 

رتبه سوم مكانیك
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•عنوان طرح: در آورنده چرخ خودرو از چاله

•طراحان: علی برزگر پاريزی و محمد مهدی يزدی پاريزی
•استان: كرمان

•واحدآموزشي: مركز استعدادهای درخشان آيت اهلل خامنه ای
•واحد همكار: نو انديشان سيرجان

•استاد/دبير راهنما: عباسعلی قنبر پور
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
     اين طرح بسيار ساده كه از دو صفحه پالستيكی PVC  استفاده شده است كه با استفاده از آن دو صفحه با 
شكل خاص می تواند اتومبيل را كه در گل و الی يا حفره ای گير كرده است با افزايش سطح تماس الستيك ماشين 

بتواند خودرو را خارج كند.

رتبه سوم مكانیك
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•عنوان طرح: شير آب زمان دار مكانيكی

•طراح: روح اله خواجويی راوری
•استان: يزد

•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد شهيد رجايی بافق
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
با استفاده از يك مكانيزم تايمری برای ميزان برقراری جريان آب طراحی شده است. يك شير ساخته شده است و 

با استفاده از تايمر مربوط  امكان اينكه اجازه ی عبور آب در يك زمان مشخص شده بدهد را دارد.
در اي��ن ط��رح با استفاده از شير فشاری از نوع شيرهای آب سرد ک كه توس��ط خود طراح ساخته شده است و نيز 

استفاده از يك تايمر امكان زمان دار نمودن برقراری آب فراهم شده است.
مكانيزم ساخته شده بسيار ساده بوده و با استفاده از متعلقات ابتدايی امكان اين كار فراهم شده است. آزمايش عملی 
اين طرح صورت پذيرفته و نتيجه آن مثبت بوده است. اين طرح يرای مكان های كه بدون حضور فرد نياز به استفاده از 
آب برای يك مدت مشخص وجود دارد كاربرد موثری دارد.به عنوان مثال در آبياری فضای سبز محوطه ها و پارک ها.

رتبه سوم مكانیك 
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•عنوان طرح: بررسی اثر HDL خالص شده از زرده تخم مرغ بر پالک آترواسكلروز خرگوش نر
•طراح: شيما افتخار

•استان: خراسان رضوی
•واحدآموزشي: دبيرستان مهشيد مصلی نژاد تبادكان

•واحد همكار: پژوهش سرای خوارزمی تبادكان
•استاد/دبير راهنما: دكتر موسی الرضا حاج زاده

•سطح: دانش آموزی
چكيده طرح:

با توجه به مقاالت متعدد بين المللي، افزايش آپوپروتئين A )پروتئين گيرنده در سطح HDL( باعث كاهش پالک 
آترواسكلروز مي شود. اين موضوع به صورت كلي تر در برخي از مقاالت ذكر نموده كه افزايش HDL در خون انسان 
ي��ا حي��وان آزمايشگاهي سبب كاهش پالک آترواسكلروز مي شود. اما در هيچ يك از اين مقاالت HDL خالص سازي 

نشده بود و نشان دهنده حذف پالک آترواسكلروز نبود.
در صورتي كه در اين طرح HDL زرده تخم مرغ را با خلوص باال جداسازي نموديم. طي اين روش از موادي استفاده 
شده است كه در صورت مصرف هيچگونه عوارض جانبي به دنبال نخواهد داشت، زيرا تنها ميزان HDL خون افزايش 

پيدا مي كند و باعث حذف و يا كاهش پالک آترواسكلروز مي شود كه در نهايت از سكته قلبي جلوگيري می نمايد. 
در اي��ن مطالع��ه 30 خرگ��وش را به پنج گروه شش تايي تقسي��م مي كنيم. گروه ه��اي اول و دوم آترواسكلروتيك 
هستن��د و دوز ي��ك و دو HDL را مصرف مي كنند. گروه بعدي گروه كنترل كلسترول و گروه چهارم كه آترواسكلروز 
نش��ده ام��ا HDL مصرف مي كند و گروه كنترل سالم. نتايج نش��ان داد HDL جداسازي شده براي كاهش و حذف 
پالک آترواسكلروز مؤثر مي باشد. همچنين در گروهي كه آترواسكلروتيك نشدند نيز افزايش HDL از تشكيل پالک 

آترواسكلروز جلوگيري مي كند و عوارض جانبي هم براي اين گروه در بر نداشت.
در واقع ابتكاري كه در اين طرح به كار گرفته شده، روشي نوين در تخليص HDL از زده تخم مرغ )داراي ميزان 
ب��االي HDL( و همچنين ماده اي ك��ه بتواند از تشكيل و پيشروي پالک آترواسكلروز در شريان ها جلوگيري نمايد و 

در نهايت از بروز سكته قلبي در بيماران قلبي و همچنين افراد سالم جلوگيري مي كند.

رتبه اول علوم زيستی و پزشكی
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•عنوان طرح: روش جديد رنگ آميزي هسته سلول گياهي و جانوري
•طراح: نرجس ماليجردي
•استان: خراسان رضوی

•واحدآموزشي: دبيرستان حضرت فاطمه  )س( جوين
•استاد/دبير راهنما: سليمان خطيبي ن   ژاد

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
 زماني كه دانش آموزان سلول و هسته  را مي بيند و لمس مي كند ، بهتر از زماني ياد مي گيرند كه تنها كتاب را مطالعه 
كرده باشند. براي مشاهده هسته الزم است آن را رنگ آميزي كرد ، تا به صورت واضح قابل مشاهده باشد.  رنگ هايي كه براي 
رنگ آميزي هسته سلول به كار مي روند در آزمايشگاه هاي مناطق محروم و نيمه محروم وجود ندارند .  رنگ هاي روتين آزمايشگاه 
مثل فوشين ، هماتوكسيلين ، متيل بلو ، كريستال ويولت ، ...منشا شيميايي دارند . وارداتي هستند و قيمت هاي بسيار بااليي دارند . 
دانش آموزان مخصوصا در رده هاي سني پايين تر در حين كاركردن با مواد آزمايشگاهي نكات ايمني را رعايت نمي كنند چون 

آشنايي كامل با مواد شيميايي ندارند و در صورت تماس دست يا استنشاق بخار اين رنگ ها دچار آلرژي مي شوند . 
از اين رو در صدد برآمديم تا روشي ارزان تر ، با منشا طبيعي و در دسترس براي رنگ آميزي هسته سلول ابداع كنيم . 

طرح حاضر كه نتيجه دو سال كار آزمايشگاهی است است�فاده ، از عصاره گياهان 
و ميوه هاي  بنفش رنگ برای رنگ كردن ه�سته س�لول گياهی و جانوری است .      
دراين طرح از عصاره گياهان و يا ميوه هاي  بنفش رنگ، برای رنگ نمودن 
هسته سلول گياهی و جانوری استفاده می شود . به اين صورت كه ابتدا قسمتی 
از گياه و يا ميوه اي كه بنفش رنگ باشد را انتخاب می كنيم . سپس با له كردن 
)در  را خارج كرده   PH  عصاره  را اسيدي مي كنيم.  بافت مذكور، عصاره آن 
حالت خنثي و قليايي تاثيري بر هسته ندارد.(  می توان با افزودن اين م�اده به 
الم حاوی گس��ترده سلول جانوری و يا گياهی ،   پس از چند دقيقه هسته های 
موجود در نمونه را بسيار واضح مشاهده نمود. در اين طرح مي توان از هر گياه 
و يا ميوه بنفش رنگ استفاده كرد . در هر فصل از سال به آساني گياه و ميوه 
بنفش رنگ را مي توان  تهيه نمود .  از مزيت هاي اين روش رنگ آميزي هزينه 
اجراي بسيار پايين ، كيفيت بسيار باالي رنگ آميزي ، سرعت عمل ، اختصاصي 

عمل كردن اشاره كرد .

رتبه سوم علوم زيستي و پزشكي 
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رتبه دوم کشاورزي و منابع طبیعي

            
                                                                                      

•عنوان طرح: تيغ زن زيتون
•طراح: حميد رضا مزكوری اردكانی

•استان: يزد
•واحدآموزشي: دبيرستان سيدالشهدا اردكان

•سطح: دانش آموزی

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

فرم زيتون بهم بخورد باعث شيرين شدن آن در زمان كوتاه و بازار پسندي زيتون خواهد شد. 
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•عنوان طرح: دستگاه مكانيزه پرس و بسته بندي پنبه
•طراحان: اميد نظري ، علي نصراللهي و قاسم قرباني

•استان: فارس
•واحدآموزشي: دبيرستان نمونه دولتی امام خامنه اي فسا

•واحد همكار: پژوهش سرای مهدی نظامی فسا
•استاد/دبير راهنما: علي شكرگو

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
يكي از هزينه هاي مهم پنبه هزينه حمل  و  نقل پنبه چيده شده از مزرعه تا محل كارخانه به علت پايين بودن چگالي 
پنب��ه مي باش��د. دستگاهي طراحي شده است كه توسط تراكتور قابل حمل ب��ه سر مزرعه است و اين دستگاه از نيروي 
هيدروليك تراكتور كمك گرفته و چگالي اوليه پنبه را  به چهار برابر افزايش مي دهد. بسته های فشرده به شكل استوانه 
بوده و به راحتي قابل حمل مي باشد. عالوه بر پنبه امكان تراكم كاه و... هم وجود دارد. با استفاده از اين دستگاه، هزينه 

توليد پنبه مي تواند حدود 10 تا 15 درصد كاهش يابد. امكان ساخت دستگاه در داخل كشور نيز وجود دارد.

رتبه سوم کشاورزي و منابع طبیعي 
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•عنوان طرح: دستگاه تزريق مستقيم عناصر غذايی و مواد شيميايی به درختان

•طراحان: امير هوشنگ اميری خراسانی و نرجس اميری خراسانی
•استان: كرمان

•واحدآموزشي: دبيرستان غير انتفاعی علوی
•واحد همكار: امام محمد باقر رفسنجان
•استاد/دبير راهنما: حميد خالقی نژاد

•سطح: دانش آموزی

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

تزريق قارچكش از طريق آوند به محل بيماري رسيده و از مرگ گياه جلوگيري مي كند.

رتبه سوم کشاورزي و منابع طبیعي
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•عنوان طرح: وسيله ای برای پخت نان بدون لبه
•طراحان: انسيه گودرزی و فاطمه خاقانی

•استان: همدان
•واحدآموزشي: دبيرستان حاج غفار رسولی تويسركان

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
در اين طرح ليفته جديد وسيله ای است كه از آن در نانوايی های لواش يا تافتون برای پخت نان استفاده می كنند. 

در نانوايی های لواشی يا تافتونی سنتی از اين وسيله برای چسباندن خمير پهن شده به ديواره تنور يا سطح فر پخت
استفاده می شود كه معموآل سطحی محدب دارد. ولی ليفته ی جديد با ليفته هايی كه اكنون در نانوايی های لواشی 
استفاده می شود اندكی تفاوت دارد. اين ليفته شكل تحدب خود را از دست داده و دارای شكلی نسبتا مقعرشده است و 
همين تقعر موجب می شود نان پهن شده و در نهايت نان پخته شده ضخامتی يكسان داشته باشد. اين در صورتی است 
كه نان خروجی حاصل از ليفته های موجود به دليل تحدب دارای لبه های كلفت، خمير و نيم پز باشد و از طرفی موجب 

سوخته يا خشك شدن قسمت ميانی گردد.

رتبه سوم کشاورزي و منابع طبیعي 
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رتبه دوم فیزيك و نجوم

                                 
                                                                 

•عنوان طرح: آب سرد كن سفالی
•طراحان: علی قديری و مرتضی پورسلطان

•استان: خراسان جنوبی
•واحدآموزشي: دبيرستان شبانه روزی امام رضا )ع( بشرويه

•استاد/دبير راهنما: علي قليان اول
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
طرز كار اين آب سرد كن شبيه كوزه های سفالی است.كوزه های سفالی بر اساس تبخير سطحی كار می كنند. آبی 
كه از جدار خارجی آن ها به بيرون نفوذ می كند در معرض هوا تبخير می شود و مقداری از گرمای داخل كوزه را با خود 

می برد و تا حدود 5 الی 10 درجه آب داخل كوزه از بيرون خنك تر است.
اين آب سردكن حدود 115 لوله ی سفالی به طول حدود 0,5 مترقطرداخلی حدود 2 سانتيمتر دارد. اين لوله های 

سفالی به وسيله ی لوله های قابل انعطاف پالستيكی به هم وصل شده اند.
آب از طريق لوله )لوله كشی ساختمان( وارد وا پس از عبور از اين لوله های سفالی خارج می شود. در اثر نشت آب 
واز جدار خارجی لوله ها مقداری از دمای اب داخل لوله ها كاسته می شود و آب خنك می شود. يك فن برقی با دميدن 

هوا به ال به الی لوله ها تبخير را تسريع می كند.الزم به ذكر است كه لوله های سفالی ساخت خود طراحان است. 
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•عنوان طرح: آموزش نجوم به نابينايان
•طراح: زهرا آزاد بخت

•استان: همدان
•واحدآموزشي:  دبيرستان شاهد بنت الهدی تويسركان

•واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی 
•استاد/دبير راهنما: محمد حسين صالحی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
از انجا كه افراد نابينا اطالعات و دانش خود را عمدتا از طريق شنيدن به دست می آورند، طراح سعی كرده است 
برخی از پديده های نجومی ساده را با ساخت وسايل و اشيائ قابل لمس و نيز توليد فايل صوتی در اختيار آنان قرار دهد.
طراح در كنار ماكت هايی كه به عنوان اشيا قابل لمس از اهله ی قمر, منظومه ی شمسی, كهكشان راه شيری, 

شهاب سنگ و برخی صور فلكی ساخته شده است, نام آن ها را با خط بريل برای نابينايان نوشته است.

رتبه سوم فیزيك و نجوم 
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رتبه دوم شیمي

                
                                                                                  

•عنوان طرح: توليد الكتريسيته بوسيله پيل سوختی ميكروبی از پساب صنايع غذايی
•طراح: آرش دراكی مهربانی

•استان: شهرستان های استان تهران
•واحدآموزشي: دبيرستان استعداد های درخشان شهيد بهشتی ناحيه2 شهر ری

•واحد همكار: پژوهش سرای دانش آموزی بصيرت
•استاد/دبير راهنما: محمدرضا حسين پور

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
توليد انرژی از منابع جديد از مباحث به روز دنيای علم است و امروزه تالش می شود تا بتوان اين منابع انرژی را 
توسعه داد. يكی از روش های توليد انرژی های نو استفاده از سيستم های پيل سوختی است كه در اين تحقيق به يكی 
از اين سيستم ها پرداخته شده است. پيل های سوختی بيو با پايه ميكروب می تواند عالوه بر توليد انرژی به رفع مشكل 
فاضالب هم به پردازد. برای اين منظور پيل سوختی تك سل ساخته شده و سپس توده پيل سوختی طراحی گرديد كه 
در اين فرايند تا حد امكان سعی گرديد از مواد موجود در داخل كشور و با بهره وری مناسب و قيمت پايين استفاده شود. 
پس از طراحی و ساخت با خوراک فاضالب ، عملكرد مناسبی از پيل سوختی مشاهده گرديد. الزم به ذكر است كه در 

كاتد اين پيل سوختی از صفحات توری استيل برای واكنش كاهش اكسيژن استفاده گرديد.  
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رتبه سوم شیمي

                                                                                                  

  Fine Abrasive عنوان طرح: ساخت محلول•
•طراح: مهال مهدی نژاد
•استان: خراسان جنوبی

•واحدآموزشي: دبيرستان عفاف بيرجند
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
ام��روزه ب��رای تيز كردن و صيقل دادن مواد از تركيبات متنوعی استفاده می شود كه عمدتا در ساختار آنها الماس 
به ك��ار رفت��ه اس��ت. در ازمايشگاه های طبی از تيغه فوالدی ب��رای نمونه برداری و تهيه برش ه��ای ميكروسكوپی 
استف��اده می ش��ود كه برای تيز ك��ردن ان از محلول Fine Abrasive استفاده می شود. در اي��ن تحقيق با مطالعه 
تركيب��ات موجود در اي��ن محلول و با افزودن مواد مناسب محلولی تهيه گرديد كه می تواند جايگزين محلول خارجی 
موج��ود ش��ده و برای تيز كردن تيغه ه��ای فوالدی ذكر شده بك��ار رود . عملكرد موثر اين ماده ب��ا تهيه برش های 
ميكروسكوپ��ی ب��ر روی نمونه های موجود پس از فرايند تيز كردن تيغه مورد ارزيابی قرار گرفت كه حاكی از عملكرد 

مؤثر محلول ساخته شده بود.
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•عنوان طرح: ساخت پالستيك زيست تخريب پذير
•طراحان : گالره پوستی زاده و ساحل شفيعی دولت آبادی

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي: دبيرستان فرزانگان 2 منطقه 1 تهران

•استاد/دبير راهنما: نرسی طوفانيان
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
م��واد پالستيك��ی حاصل فرايند صنعتی شدن در زندگی ام��روزه ما است كه فرايند از بين بردن آنها در طبيعت با 
توج��ه ب��ه طول عمر زياد آنها به ي��ك دغدغه تبديل شده است. لذا سعی می شود تا م��واد پالستيكی از مواد طبيعی 
ساخت��ه ش��ود تا با داشتن خواص مربوط  ، زمان ماندگاری كمتری در طبيعت داشته و به مرور تخريب گردند. نشاسته 
از جمله مواد طبيعی است كه می تواند برای اين منظور بكار رود . در اين تحقيق با افزودن گليسيرين و اسيد استيك 
ب��ه نشاست��ه خواص پالستيكی آن بهبود پيدا ك��رده و می توان به عنوان جايگزينی برای م��واد پالستيكی در برخی 

موارد  از ان استفاده كرد.

رتبه سوم شیمي
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•عنوان طرح: دستگاه ساخت نانو لوله های كربنی

•طراحان: محمد جواد ارفاق - محمد سالمی
•استان: خوزستان

•واحدآموزشي: بزرگساالن فنی و حرفه ای پست و مخابرات-دبيرستان شاهد باقرالعلوم )ع(
•واحد همكار: پژوهش سرای خوارزمی
•استاد/دبير راهنما: حجت اله معلميان

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
      در اين دستگاه ، نانو لوله ها كربنی به روش های تركيبی تخليه قوس الكتريكی در محيط مايع به كمك كاليزور 
اكسي��د نيك��ل و  در محيط خال با استفاده از گاز آرگون و تخليه ق��وس الكتريكی با اعمال ميدان مغناطيسی چرخنده و 
تشكي��ل پالسمای ان��د در دمای باالتر از 3000 درجه سانتی گراد انجام شد. همچني��ن با استفاده از تبخير حرارتی ميله 
گرافيت��ی به كمك ن��ور خورشيد توسط چهار عدسی قوی ب��ا فاصله های كانونی متفاوت و آين��ه مقعر بزرگ و المنت 
حرارت��ی پي��ش گرم كننده به كمك سل��ول خورشيدی نانو لوله كربنی با درجه خلوص ب��اال ساخته شد. از كاربرد های 
نان��و لوله های كربنی می توان استفاده در ترانزيستور ها ، حسگر ها، نمايشگر های گسيل ميدانی، حافظه های نانو لوله ای، 
استحكام  دهی كامپوزيت ها، ذخيره سازی گاز ها، صنايع هوا و فضا، افزايش ظرفيت باتری ها و پيل های سوختی، افزايش 
راندم��ان پيل های خورشي��دی، جليقه های ضد گلوله سبك و مستحكم كابل های ابر رسانا يا رسانای سبك، رنگ های 

رسانا، روكش های كامپيوزيت��ی ضد رادار، حصار 
حفاظتی الكترومغناطيسی در تجهيزات الكترونی، 
پليمر های رسانا، فيبر های بسيار مقاوم، پارچه های 
با قابليت ذخيره انرژی الكتريكی برای راه اندازی 
مصنوع��ی،  ماهيچه ه��ای  الكتريك��ی،  ادوات 
صنايع نساج��ی، افزايش كارايی سراميك ها مواد 

پالستيكی مستحكم نام برد.

رتبه دوم نانو تكنولوژي
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•عنوان طرح: جداسازی نفت از آب با كمك نانو ذرات مغناطيسی آهن
•طراحان: رويا زينلی و زهرا فالح مدوار

•استان: يزد
•واحدآموزشي: دبيرستان فرزانگان ناحيه2 يزد
•واحد همكار: باشگاه علمی پژوهشی جوان

•استاد/دبير راهنما: اميرجواد احرار
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
ام��روزه ب��ر اثر حوادث گوناگ��ون مانند صدمه ديدن لوله ه��ای استخراج نفت، آسيب ديدن و ي��ا حتی غرق شدن 
كشتی ه��ای نفت ك��ش مقدار زيادی نفت ب��ر سطح آب های آزاد جهان شناور می شود ك��ه در صورت عدم انجام اقدام 
مناسب می تواند به محيط زيست، دريا، پوشش گياهی و به دليل چرخه ی غذايی می تواند به سالمتی انسان ها صدمه ی 

جدی وارد كند و مشكالت زيادی را به وجود آورد.
از آن ج��ا كه كشور ايران كشور نفت خيزی اس��ت درصد و احتمال آلودگی های نفتی بر سطح دريا زياد می باشد و 

بايد برای رفع اين مشكل اقدام جدی انجام شود.
تاكنون  دانشمندان و مهندسان جهان توانسته اند با استفاده از پمپ ها و روبات ها با هزينه ای بسيار باال و بازده بسيار 
پايي��ن اي��ن نفت ها را از چرخه ی طبيعت خارج  كنند. برای مث��ال در روش جداسازی با استفاده از پمپ   مقدار آب جمع 

شده همراه با نفت بسيار بيشتر از نفت آن است. برای حل  
اي��ن مشكل و باال بردن درص��د نفت های جمع آوری شده 

اين روش ارائه شده است.

رتبه سوم نانوتكنولوژي
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•عنوان طرح: تجامع بازی ها در شبكه
•طراحان: كمال براتی ارداجی و سينا شهسواری

•استان: اصفهان
•واحدآموزشي:  دبيرستان دكتر مفتح ناحيه2 و دبيرستان استعدادهای درخشان شهيد اژه ای ناحيه3

•واحد همكار: خانه رياضيات اصفهان-پژوهش سرای دكتر فقيهی
•استاد/دبير راهنما: پرهام شمس

•سطح: دانش آموزی

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

•استان: خراسان رضوی
•واحدآموزشي: دبيرستان غير انتفاعی بعثت ناحيه6 مشهد

•واحد همكار: پژوهش سراي ناحيه 6
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
اع��داد استرلين��گ نوع دوم برابر تعداد راه هاي بخش بند يو تقسي��م مجموعه اي از n توپ برچسب دار به k  سلول 
 b1b+bn2+.………+ بدون برچسب و غير خالي است. با تعميم و توسعه اين مسئله، فرض را بر اين مي گيريم كه
 n برچسب bn 2 برچس��ب2 و.... توپ هايb 1 برچسب 1 مي خورند، توپ هايb توپ ه��اي م��ا هستند كه توپ هاي
را درياف��ت مي كنن��د و خانه هاي +…...+c1c+cn2 خانه هاي ما هستند كه خانه 1c برچسب 1 و 2c برچسب 2 و.... 
خانه ه��اي ck برچس��ب k را مي خورد و سپس تعداد راه ه��اي تقسيم بندي مجموعه اي از اي��ن توپ ها را به اين نوع 
 m خانه ه��ا مي شماريم. براي پاس��خ به اين مسئله فرمولي را به دست مي آوريم. در پاي��ان براي عدد صحيح و مثبت
تعداد راه هاي نوشتن m را به صورت 2mk………m,1m را به دست مي آوريم كه 1k- وmiعدد صحيح مثبت 

و بزرگتر از 1 است.

رتبه سوم رياضي
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•عنوان طرح: مجموعه شعر»اينجا شروع رابطه ای تازه با خداست«
•طراح: فاطمه زماني

•استان: فارس
•واحدآموزشي: دبيرستان دكتر مسيح محيط زاده ناحيه2 شيراز) فرهنگ(

•واحد همكار: پژوهش سرای رازی
•استاد/دبير راهنما: رضوان رحيمی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
آشناي��ی شاعر با دنيای شعر كالسيك، مشهود است و شواهد مختلف موجود در اين مجموعه شعر، گويای اين باور 
است. نگاهی به چگونگی ورود شاعر به حوزه های خيال و تصوير، بيش از پيش به شكل گيری ذهنيت مخاطب در اين 
زمين��ه كمك می كند. دامنۀ آگاهی های شاع��ر تحسين  برانگيز است، كه اين امر هم در شعرهای آيينی و هم غيرآيينی 
ب��ه چشم می خورد. طنزهای فاخر موجود در شعر قابل توّجه است و بر نكته سنجی های شاعر داللت دارد. مهارت های 
برجست��ۀ زبان��ی، بيش  از  پيش به بافت شعر انسجام بخشيده و باعث شده بهره گيری از مفاهيم روز به ساختار شعر لطمه 
نزند. جهان نگری، انسان دوستی و زمان آگاهی شاعر، قابل توّجه است. جنسّيت گويای شاعر جا به  جا در شعر حضور دارد 
و همين امر به شكل گيری مضامين جديدی نيز انجاميده است. شاعر در قالب رباعی نيز مهارت بااليی دارد و در بافت 

و ساخت آن ها زبان و مفهوم را به موازات هم پيش برده است.  

رتبه اول زبان و ادبیات فارسي
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•عنوان طرح: مجموعه شعر» دريا در آستين ماه«
•طراح: آرزو سبزوار قهفرخي
•استان: چهارمحال بختياری

•واحدآموزشي: دبيرستان عالمه امينی ناحيه2 شهركرد
•سطح: دانش آموزی

•واحد همكار: انجمن ادبی آصف فرخشهر
•استاد راهنما: احمد رضا الياسی

چكيده طرح:
شاعر در حوزۀ شعر كالسيك، به خوبی با مقوله های وزن، قافيه، تصوير و خيال آشناست و در به كارگيری آن ها مهارت 
باالي��ی نشان داده است؛ به گونه ای ك��ه وجود تنّوع وزنی، فاصله گيری از قافيه انديش��ی و قافيه سازی، تصويرسازی های 
شاعرانه و خيال پردازی های هنری از شاخصه های بارز اين مجموعه شعر محسوب می شود. با هم آيی موّفق سّنت و تجّدد، 
گويای شناخت شاعر از فراز و نشيب آگاهی های قكری جامعه و محيط است، و بيش از پيش بر پيشرو بودن طبقۀ شاعران 
تأكيد دارد. اين امر، به معنای وسعت دامنۀ آگاهی شاعر نيز است. ضمن اينكه بايد افزود، مخاطب محوری شعر ريشه در 
همين خصيصه دارد. تعادل در رويكرد لفظی و معنايی، ويژگی برجستۀ ديگری است، كه جا  به  جا نمود روشنی دارد، و در 
نهايت به انسجام قابل تحسين در محور افقی و عمودی شعر انجاميده است. شاعر حّتی در رباعيات خود نيز سعی می كند 
با تكيه بر مضامين نو، ضمن تأكيد بر بافت و ساختار كالسيك، مطابق هنجارهای زمانه پيش برود. تنّوع موضوعی، بسامد 

باالی مضامين تازه به موازات انسجام موجود در اين مجموعه شعر، نشان دهندۀ سيمای يك شاعر موّفق است.

رتبه دوم زبان و ادبیات فارسي
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•عنوان طرح: مجموعه شعر» تنگي ته دريا«

•طراح: حانيه دري
•استان: خراسان رضوی

•واحدآموزشي:  دبيرستان غير انتفاعی مريم ناحيه3 مشهد
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
تنگي ته دريا مجموعه اشعار دانش آموزي شاعر است كه در شش دفتر تهيه و در كتابي زيبا و شيوه اي هنري آماده 
گردي��ده اس��ت. دفتر اول به اشعار عاشقانه اختصاص دارد ك��ه بيش از هر چيز زبان ساده و روان با احساس هاي لطيف 

خواننده را جذب مي كند.
در دفت��ر دوم اشع��ار آييني به ويژه درباره حضرت مهدي )عج( و امام رض��ا)ع( بسيار تاثيرگذار سروده است. سپس 
رباعيات، اشعار مشترک و ديگر اشعار را آورده كه در مجموع بيش از بيست و هفت چهارپاره و چهارده غزل و پنج رباعي 
و يك مثنوي را شامل مي شود كه انواع صنايع و بدايع ادبي را با آرايه هاي زيبا و تكنيك هاي خاص به كار برده است.
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•عنوان طرح: رودخانه ُدر يتيم جنوب

•طراح: حديث رضائی
•استان: فارس

•واحدآموزشي:  دبيرستان دكتر مسيح محيط زاده ناحيه2 شيراز) فرهنگ(
•سطح: دانش آموزی

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

واژگاني گويش اين روستا همراه با نكات دستوري بررسي گرديده كه تحقيقي برجسته به شمار مي آيد.

رتبه دوم زبان و ادبیات فارسي
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•عنوان طرح: مجموعه داستان »اينجاست كه خدا لبخند مي زند«

•طراح: عارفه عارفي پور
•استان: خراسان رضوی

•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد وليعصر نيشابور
•واحد همكار: پژوهش سراي نيشابور
•استاد/دبير راهنما: عليرضا نيرآبادي

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
 مجموعه داستان های ارائه شده از ايجازی مناسب برخوردارند و دارای ايده های معنوی و اخالقی هستند كه در تار 
و پ��ود آنه��ا تنيده شده است و بر مخاطب تاثير گذاشته و ازنماده��ای بومی و مذهبی بهره می برد  تا جايی كه می توان 

آنها را داستان ايرانی ناميد.
اي��ن داستان ها لطيف، انسانی و سرشار از حس انسان دوست��ی هستند كه با نثری روان و راحت و بدون دست انداز 

نوشته شده اند.
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•عنوان طرح:مجموعه داستان » از گونه ای ديگر«
•طراح: نيره دوستي

•استان: فارس
•واحدآموزشي:  دبيرستان دكتر مسيح محيط زاده ناحيه2 شيراز)فرهنگ(

•واحد همكار: پژوهش سرای رازی
•استاد/دبير راهنما: ابوتراب خسروی

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
ط��رح ح��اوی هفت داستان كوتاه است . نويسنده با پرداختن به جزييات و نشان دادن آن ها خواننده را با خود همراه 
می كن��د . در پرداخ��ت شخصيت ها و موقعيت ها درنگ كافی دارد . شخصيت های نويسنده قابل تامل اند و برای خواننده  

جذابيت و تازگی دارند . فضاهای داستانی خوب پرداخت شده است . نثر نويسنده ساده و سالم است . 

رتبه سوم زبان و ادبیات فارسي
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رتبه سوم علوم اسامي، فلسفه و اديان

     
                                                                                             

•عنوان طرح: واكاوی جنبش های شمال آفريقا و بيداری اسالمی
•طراحان: سيد محمد علي صفدري و اميد دشتبان

•استان: خراسان رضوی
•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد معراج  ناحيه5 مشهد

•واحد همكار: پژوهش سراي ابوريحان
•استاد/دبير راهنما: دكتر فرامرز نودهی

•سطح: دانش آموزی

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

كه آن عامل اسالم و ارزش هاي اسالمي است.
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•عنوان طرح: بيداری اسالمی

•طراحان: فاطمه صادقی نقدعلی، زهرا يزدا نبخش و زهرا نيك  نيا
•استان: فارس

•واحدآموزشي: دبيرستان شاهد فاطمه الزهرا جهرم
•استاد/دبير راهنما: فاطمه جباريان

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
انق��الب اسالمی ايران بزرگ ترين و عميق تري��ن انقالب ارزشی و فكری بود كه در عصر حاضر رخ داد. بنيان گذار 
اين نهضت اسالمی, امام خمينی )ره( با پيروی از سيد الشهدا )ع( و با كوتاه كردن دست های ستم و سلطه استكباری به 
تحكي��م پايه های حكومت اسالمی پرداخت. از اين رو اين انقالب آغازگر جنبش تجديد حيات اسالم شد. اين پديده ی 
جديد كه به نام های مختلفی از جمله: بيداری اسالمی, رستاخيز  اسالمی و ... معروف شده حركتی مبنی بر بازگشت به 
خويشتن و ارزش های دينی خود و تاكيد بر هويت فراموش شده ی اسالمی بود. در واقع پديده ی اسالم گرايی جنبشی 

است كه تمام جنبه های زندگی انسان را بر محور تعاليم اسالمی سوق می دهد. 
مطالعه و بررسی بازتاب عمومی انقالب اسالمی بر نظام جهانی اسالم از 
اهداف اين پژوهش است كه در فصل سوم آثار برون مرزی انقالب اسالمی 
ر ابر جهان اسالم در دو بخش ، در حوزه ی خليج فارس و در حوزه ی شمال 

آفريقا به صورت مجزا مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
بر اساس رهيافت اين پژوهش درفصل پايانی به ترسيم چهره ی اسالمی 
از جهانی ش��دن و نظام جهانی مهدوی )عج( پرداختيم كه به دنبال پيروزی 

نيروی حق در عصر ظهور, حكومت اسالمی جهانی برقرار می شود. 

رتبه سوم علوم اسامي، فلسفه و اديان



96

رتبه سوم علوم اجتماعي

    
                                                                                              

•عنوان طرح: نمادها و اسطوره هاي باران خواهي و باران كاهي 
•طراح: سجاد عربي نفطه
•استان: خراسان رضوی

•واحدآموزشي: دبيرستان سيد  رضي مشهد
•واحد همكار: پژوهش سراي ناحيه6

•استاد/دبير راهنما: دكتر زهرا فرخي
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
در اين طرح پژوهشی، عروسك ها و مترسك ها به عنوان ابزارهای نمادين و مرتبط با اسطوره ها و دارای كاركردهای 
خاص در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در اين پژوهش، ارتباط بين اسطوره ها و مناسك و شيوه معيشت و 

نحوه زندگی مردم با عناصر مادی عروسك ها و مترسك ها مشخص گرديد. 
از ديگر ويژگی های اين پژوهش، ترسيم و و طراحی نقشه جغرافيايی توزيع و اشاعه اين ابزارهای مادی فرهنگی  و 
تجزيه و تحليل علت وجودی و كاركرد آن در اقليم های متفاوت است. سومين ويژگی اين تحقيق، استخراج شباهت ها 
و تفاوت های شكلی و كاركردی عروسك ها و مترسك ها در مناطق مختلف  می باشد. همچنين، بايد از شناسايی عناصر 
مشت��رک در باران خواهی و باران كاهی ، به عنوان يكی ديگر از يافته های اين پژوهش بنيادی اسطوره شناختی و مردم 

شناختی ياد كرد.
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•عنوان طرح: بررسی تغييرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه
•طراحان: فربد تركمند ، سينا كريمی و مهرشاد محمدزاده

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي: دبيرستان استعدادهای درخشان عالمه حلی منطقه1 تهران

•استاد/دبير راهنما: امير حسين شيرازی
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
هدف آزمايش شناسايی تغييرات خلق و خويی موش ها بر اثر قرار گرفتن در جامعه و يا به دور آن بوده است.
طرح تحقيق از نوع آزمايشی و با استفاده از موش ها در آزمايش گاه انجام شد. موش ها در گروه آزمايشگاهی )جامعه و 
انزوا( قرار گرفتند وبا استفاده از ابزارهای آزمايشگاهی متغيرهای وابسته تحقيق شامل جامعه پذيری, شجاعت, اميد به 

زندگی, گوشه گيری, نظافت شخصی, هوش يادگيری و ميزان كنجكاوی آن ها مورد سنجش قرارگرفت.
نتايج حاكی از تاثيرات منفی انزوا بر رفتار جامعه پذيری موش ها بوده است. مدل حيوانی آزمايش می تواند داللت هايی 

برای مدل های انسانی داشته باشد.

رتبه سوم علوم اجتماعي



98

رتبه سوم علوم اجتماعي

                                                                                                  
•عنوان طرح: تاثير ارتعاش بر رفتار و تعادل

•طراح: سينا عربی
•استان: شهر تهران

•واحدآموزشي: دبيرستان استعدادهای درخشان عالمه حلي منطقه11
•استاد/دبير راهنما: ابراهيم الری

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
مشاهده ی افرادی كه كارهای ساختمانی می كنند و با دستگاه  های راه  سازی و ساختمانی همراه با لرزش و ارتعاش 
سر و كار دارند, انگيزه ای برای محقق ايجاد شد تا اثرات لرزش و ارتعاش مداوم را به صورت آزمايشگاهی و با استفاده 
از موش ها بر خشونت و پرخاشگری مورد مطالعی علمی قرار دهند. از سه دسته موش در دو گروه آزمايش و يك گروه 

شاهد استفاده شد.
يك گروه در معرض لرزش قرار گرفتند و گروه آزمايشی ديگر عالوه بر دريافت لرزش داروی ديفن هيدرينات را 
دريافت كردند. نتايج حاكی از تاثير ارتعاش و لرزش بر افزايش پرخاش و خشونت در موش ها بود. داروی مورد استفاده 
نيز كاهش قابل توجهی بر پرخاشگری و خشونت داشته است. مدل مناسب آزمايش, به كارگيری ابزارهای آزمايشگاهی 
برای متغيرهای مستقل و وابسته و نوآوری ها و خالقيت در موضوع از جنبه های مثبت طراح می باشد. نتايج می تواند 

كاربردهای مناسبی در زندگی روزمره داشته باشد.
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•عنوان طرح: كفش درگذر زمان
•طراح: مليكا صيام پور
•استان: شهر تهران

•واحدآموزشي:  دبيرستان نرجس منطقه17 تهران
•واحد همكار: پژوهش سرای امام هادی) ع ( 

•استاد/دبير راهنما: محمد ملك پور
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
اين طرح نوعی تحقيق تاريخی و ميدانی است كه با هدف بررسی تاريخچه كفش از گذشته تا به امروز و نقش 
عوامل مختلف در انتخاب كفش انجام شده است. در ابتدا تاريخچه در كشورهای ديگر و ادوار تاريخی و قوميت ها 
و  است  شده   پرداخته  كفش گری  و  كفش  صنعت  به  سپس  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ايرانی  فرهنگ های  خرده  و 
استانداردهای انتخاب كفش مورد ارزيابی قرار گرفت و ارتباط كفش با جنبه های مختلف سالمتی بررسی شد و پس 
از مطالعه ميدانی در اين زمينه نظرات شركت كنندگان در تحقيق در خصوص كفش و ساليق افراد در انتخاب كفش 

مورد توجه قرار گرفته و در انتها پيشنهادات كاربردی در خصوص انتخاب كفش ارائه شده است.

رتبه سوم علوم اجتماعي
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رتبه اول هنر و معماري

                                                                                                  
•عنوان طرح: تصوير سازی
•طراح: هما خسروی جلودار

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي: هنرستان مهديه منطقه1 تهران )نادره حق شناس(

•واحد همكار: پژوهش سرای آسمان
•استاد/دبير راهنما: رامك پژمان پور

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
ط��رح  شامل چن��د مجموعه متفاوت است. مجموعه ي  اول از تركيب كالژ ، عكاس��ي است براي نشان دادن دنياي 
واقعي و غير واقعي در قالب تصوير سازي. مجموعه دوم با استفاده از باسمه هاي قديمي كار شده و سعی گرديده  فضاي 

ايراني و قديمي با طرح مهرها نشان  داده شود.
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•عنوان طرح: خاطرات يك قلم زن
•طراح: افسانه صديقي

•استان: خراسان رضوی
•واحدآموزشي: هنرستان كوشا نيشابور
•واحد همكار: پژوهش سراي نيشابور 

•استاد/دبير راهنما: رباب لطفي
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
طرح در برگيرنده نمادی از بارگاه امام رضا )ع(  و نمادهای معروف شهرستان نيشابور شامل: شعرا، عرفا و هنرمندان 

برجسته ای همچون  عطار، خيام و كمال الملك می باشد و نيز به حديث گوهر  بار سلسله  الذهب مزين گرديده است.
همچنين فيروزه كه از ديگر نمادهاي معروف نيشابور می باشد در طرح به كار گرفته شده است.

رتبه دوم هنر و معماري
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رتبه دوم هنر و معماري

                                                                                                  
•عنوان طرح: طراحی نقشه های گليم، فرش و گبه

•طراح: نگار بخشی زاده برج
•استان: شهر تهران

•واحدآموزشي: هنرستان شهيد آوينی منطقه4 تهران
•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
يا فرش است كه 3 بخش : سنتي ،  مدرن ،  داستان هاي شاهنامه را شامل  اين طرح شامل 33 نقشه گليم،  گبه 
مي شود. بخش اول الهام گرفته از نقوش گليم هاي سنتي ، بخش دوم تركيبي  از طرح هاي مدرن و سنتي و گاه خالف 
قاعده طراحي گليم و فرش و بخش سوم كه عبارت اند از صحنه يكي از داستان هاي شاهنامه كه بصورت شطرنجي 
طراحي و با آبرنگ بر روي كاغذ 120 رک اجرا شده است. در اين طرح شخصيت ها و اتفاق هاي داستان به صورت 

نمادين است و از مرحله ي طراحي تا آخر اجرا از هيچگونه دستگاه الكترونيكي و رايانه استفاده نشده است.
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•عنوان طرح: چهره های آشنا
•طراح: سيده شيما موسوی

•استان: بوشهر
•واحدآموزشي: هنرستان هاجر گناوه
•استاد/دبير راهنما: رحيم تقی زاده

•سطح: دانش آموزی

چكيده طرح:
هدف به تصوير كشاندن افراد رنجديده و زحمتكش در مناطق محروم با شرايط آب و هوايی نامساعد می باشد كه 

با وجود ناماليمات روزگار، چهره هايشان پر از مهربانی است .
تصوير زير نمونه ای از دست های پر چين و چروک مردمان زحمتكش می باشد.

رتبه سوم هنر و معماري
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•عنوان طرح: تصوير سازی
•طراح: يگانه قاسمی دولت سرا

•استان: شهر تهران
•واحدآموزشي: هنرستان مهديه منطقه1 تهران) نادره  حق شناس(

•استاد/دبير راهنما: نسترن نبوی
•سطح: دانش آموزی

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

كار گرفته شده است .

رتبه سوم هنر و معماري
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رتبه سوم هنر و معماري

           
                                                                                       

•عنوان طرح: تصوير سه  بعدی
•طراح: سيده سوده مهيمنيان پور

•استان: بوشهر
•واحدآموزشي: هنرستان رازی بوشهر

•استاد/دبير راهنما: آذر ترک زاده
•سطح: دانش آموزی

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

شود.
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•عنوان طرح: آداب رسوم مردم گيالن

•طراح: زهرا صادقی
•استان: شهرستان های استان تهران

•واحدآموزشي: هنرستان غير انتفاعی مهديه ناحيه2 شهر ری
•سطح: دانش آموزی

•واحدهمكار: پژوهش سرای بصيرت
•استاد و دبير راهنما: مريم رحمانيان ثابت

چكيده طرح:
در اين تصوير سازی با استفاده از تكنيك اكروليك بر روی سطوح چوبی كه با چسب چوب و مل پوشانده شده به 
معرفی فرهنگ مردم گيالن شامل: مراسم ماه محرم، آئين تكلم، چوگان بازي، بندبازي، كشتي گيله مردي و مراسم 

ازدواج پرداخته شده  است.

رتبه سوم هنر و معماري



107

•آشنايي با مرکز تحقيقات پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران
در عص��ر حاضر شناخت علوم و فنون جديد و كارب��رد آنها در انجام پژوهش هاي مرتبط، امری اجتناب ناپذير و راهی روشن 
برای دستيابي به اهداف و اجراي درست برنامه ها است. رويكرد پژوهش محوری و جامعه محوری پليس مبارزه با مواد مخدر در 
سال های اخير حكايت از آن دارد كه پليس همگام با تحوالت علمي جهان امروز  تالش مي نمايد با نگرش و شيوه ای نوين و با 

مديريت علمی وظايف جاری و رسالت سازماني خود را محقق سازد.
مركز تحقيقات پليس مبارزه با مواد مخدر يكي از واحدهاي پيشرو در اين امر است كه فعاليت های علمی و مطالعاتی مرتبط 
با مأموريت های پليس، پشتيبانی، هدايت علمی و اطالع رسانی در خصوص نتايج تحقيقات و پژوهش های انجام گرفته، فعاليت 

می نمايد.
•برخي از مهم ترين وظائف مركز تحقيقات عبارت است از : 

• انجام تحقيقات و مطالعات در موضوعات مرتبط با وظايف و مأموريت های پليس
• هدايت و پشتيبانی از طرح ها و پروژه های علمی كشور در زمينه های مورد نياز

• برگزاری همايش، ميزگرد، اتاق های فكر و نشست های علمی در خصوص مأموريت های پليس
• تعامل و همكاري علمی با دانشگاه ها و سازمان های پژوهشي داخل و خارج از كشور 

• انتشار نشريه، كتاب و مقاالت علمی
• تهيه بانك های اطالعاتی علمی

• حمايت از پايان نامه های دكتری و كارشناسی ارشد در موضوعات مورد نياز
• تجهيز و راه اندازی آزمايشگاه های مواد مخدر در پليس مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور

  تلفن تماس: 6-73046553• ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه هاي آموزشي
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» سرمايه گذاري در توليد علم و نوآوري علمي ، براي كشور و ملت ما سود مضاعف داشته، اين را رها نكنيد. 
سرمايه گذاري براي توليد علم و براي نوآوري هاي علمي و براي پيشرفت علمي بايستي روز به روز بيشتر شود.«

   مقام معظم رهبري )مدظله العالی(

جشنواره خوارزمي نماد خواست، باور و اراده فرزندان دانش پژوه، خالق و نوآور ميهن اسالمي در تالش براي تغيير 
جغرافياي علم و فناوري در دنيا و يكي از سرمايه هاي اجتماعي كشور در توسعه علم و فناوري و نيل به جايگاه شايسته 

در عرصه جهاني است. 
جشن��واره جوان و بين الملل��ي خوارزمي نشانه اعتماد به نفس، خودباوري و  قدرشناسي  جامعه اي است كه رهپويان 

جوان و نخبگان جوياي علم و مشتاق خدمت را  به عنوان الگوي انديشه و عمل متعهدانه معرفي مي نمايد.
سازم��ان پژوهش ه��اي علمي و صنعت��ي ايران در طي ربع قرن ثب��ت اين افتخار   در كارنامه خ��ود، از همراهي و 
همكاري پنجاه و چهار سازمان ، نهاد و موسسه علمي، پژوهشي، توليدي و صنعتي از داخل كشور و بيست و دو سازمان 

و مركز علمي بين المللي خارجي بهره مند شده است. 
 مراكز علمي، پژوهشي، پارک هاي علم و فناوري،  شركت هاي دانش بنيان واحدهاي توليدي و صنعتي و بنگاه هاي 
اقتص��ادي عالقمن��د به مشارك��ت و حمايت معنوي و مادي از اين جشن��واره مي توانند با اداره ك��ل امور جشنواره ها و 

مسابقات علمي و فناوري  تماس حاصل نمايند.
 

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

تلفن:  56276038 ، 56276321 ،  56276345                

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ايران 

اداره كل امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري


