
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مسئوالن و برگزیدگان با مصاحبه و خوارزمی جوان جشنواره برگزاری سال هجده جامع گزارش بر اساس

 صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان -فناوری و علمی مسابقات و جشنواره امور كل اداره ، جشنواره اجرایی

 1396 بهار  ایران،

 ( 56) به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

 طی سالیان اخیر چه روندی را طی كرده است؟ خوارزمی جوانجشنواره 

گاهی  کنون( ات آغاز از خوارزمی جوان جشنواره هب آماری )ن

             

   

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 هدایتیپژوهشگر: 

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهیاداره ژپوهش
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 نکات برجسته  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 و اهمیت آن خوارزمی های جشنوارهویژگی 

 
 

طرفانه با داوری دقیق علمی و بیمعتبرترین مرجع برای یک رقابت علمی و فنی سالم و تخصصی

شناسایی، تقدیر، حمایت و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر جوان

معادل جایزه نوبل برای دانشمندان بزرگ 

زای اقتصاد خالق و دانش بنیان های درونها و مولفهشناخت توانمندی

شرکت کنندگان و برگزیدگانخودباوری و امید در افزایش اعتماد به نفس، 

هایی از مسیر موفقیت پیش راه جوانان پرتالشارائه نمونه

های تحقیقاتیتوسعه پرشتاب در زمینههای علمی و تاثیر ارزشمند در پیشبرد فعالیت

آنزمینه ساز تبدیل ایده به محصوالت دانش بنیان و تولید انبوه 

نخبگانملیبنیادتسهیالتازبرگزیدگانبرخورداری

پژوهشیعلمیفضایامکانایجادودانشگاهعلمیهیاتعضویتوحمایتجلبساززمینه

ارزشمندیاتتجربکسبوبرگزیدگانبرایالمللیبینوداخلیفناوریعلمیهایهمکاریبرایمناسببستریایجاد

آیندهدرگتربزرکارهایانجامبرایبرگزیدگاندرترجدیعزموانگیزهایجاد

تیمیکاربهفردیپژوهشتبدیل

است که پس از انقالب  طرفانهبی و دقیق علمی با داوری تخصصی و سالم فنی و علمی رقابت مرجع برای یک معتبرترینـ جشنواره خوارزمی 

 متولد شد. 1366اسالمی در سال 

نظیر در کشور  واستقبال بی یقاتیتحق یهاهنیتوسعه پرشتاب در زمی و علم یهاتیفعال شبردیدر پاین جشنواره ها  برگزاری ارزشمند ریتاث -

 آموزی از بخش بین المللی را در قالب جشنواره جوان خوارزمی موجب شد.دانشهای دانشجویی و جوانان از آن توسعه وتفکیک بخش

به مرحله تولید و تجاری سازی رسیده و بسیاری نیز در حال ورود به شرکتهای  تا کنون یشده جشنوار خوارزم رفتهیپذ یاز طرح ها یمیاز ن شیب -

 دانش بنیان است.

طرح در سطح دانش آموزی برگزیده  715طرح در سطح دانش پژوهان و  430جوان خوارزمیبیست دوره برگزاری جشنواره در مجموع طی  -

 .اندشده

 ه است.پیوست جشنواره این حامیان به جمع المللی بین علمی نهاد یک عنوان به جهانی علوم آکادمی شانزدهم از دوره -

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

 اند.موفق به دریافت آن شده
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 مقدمه 
بـا هـدف شناسـايي و معرفـي  (1366از )مي الب اسـالترين رقابـت علمـي اسـت كـه پـس از انقـجشـنواره خوارزمـي بـا سـابقه

پژوهشـگران مسـير شـكوفايي علمـي كشـور و بـا حمايـت هـاي عرصـه علـم و صنعـت بنيـان گذاشـته شـد تـا بـا ترغيـب برترين

در طي اين  .ل و خودكفايـي اقتصـادي همـوار گـرددالـاي نويـن و كاربـردي، راه اسـتقه حل هاي فكـري بـراي ارائـه راه از سـرمايه

آموزان و دانشجويان و دانش علمي و فناوري و در سطوح مختلف پزوهشگراندر حوزه هاي مختلف مدت دستاوردهاي قابل توجهي 

سال است و برگزيدگان جشنواره  35جشنواره جوان خوارزمي مختص افراد زير . به ظهور رسيده استها اين جشنواره از برگزيدگان

سال  35الملل جشنواره خوارزمي نيز براي افراد باالي شوند، بخش بيندانش آموزي خوارزمي نيز همزمان با اين جشنواره تقدير مي

در اين  .كندهاي خوارزمي حمايت ميشود. بنياد ملي نخبگان نيز از برگزيدگان جشنوارهالمللي برگزار ميهمه ساله در سطح بين

را مورد  «خوارزمی و آثار و دستاوردهای آن جوان جشنواره » موضوعانقالب اسالمي،  گردبه مناسبت چهلمين سالخصوص 

      1 .يماهو واكاوي قرار داد بررسي

  2خوارزمیجوان جشنواره تاریخچه 
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در 

فرهنگي و معارف اسالمي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام واالي پژوهشگران مورد توجه هاي مختلف علمي، فني، تمام زمينه

شمسي در  1359هاي علمي و صنعتي ايران در سال قرارگرفته است. در راستاي تحقق اهداف مذكور، اساسنامه سازمان پژوهش

هاي مختلف علمي و صنعتي، حمايت استعدادها در زمينهشوراي انقالب اسالمي به تصويب رسيد. بدين ترتيب، كشف، جذب و پرورش 

هاي علمي و فني ساير و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و پژوهشگران داخلي، استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور و انتقال تجربه

اين سازمان مورد تجربه قرار هاي حمايتي ها و محورهاي اصلي فعاليتكشورها به داخل كشور به عنوان يكي از مهمترين مأموريت

تجلي  "جشنواره جوان خوارزمي"هايي از فرآيند حمايت از جامعه علمي و فرهيختگان كشور در سيماي برگزاري گرفته است. بخش

اي براي شنواره جوان خوارزمي خاستگاه و رهيافت سنجيدهج .گرددبرمي 1378سابقه اولين دوره آن به سال پيدا كرده است كه 

  ت. گذاري و اهميت بخشيدن به تالش جوانان كشور اسارزش

 در جشنواره خوارزمی از ابتدا تاکنون های شرکت کنندهبرگزار کنندگان و گروه -1جدول 

 برگزار كننده گروه هاي شركت كننده سال برگزاري دوره

 علمي و صنعتي ايرانهاي سازمان پژوهش دانش پژوهان و فناوران آموزي،هاي دانشطرح 1378 دوره اول

دوره دوم تا 

 ششم
 دانش پژوهان و فناوران آموزي،هاي دانشطرح 1383-1379

در  پرورش و آموزش وزارت :آموزيدانش بخشدر 

مركز تحقيقات سياست  :آزاد _بخش دانشجويي 

 علمي كشور

دوره هفتم 

 تاکنون
 دانش پژوهان و فناوران آموزي،هاي دانشطرح تاكنون 1384

 و پرورش آموزش وزارت :آموزيدانش بخش در

سازمان پژوهشهاي  :دانش پژوهان و فناوران در بخش

 علمي و صنعتي ايران

                                                           
استفاده شده  . در اين پزوهش از متن گزارش جامع هجده سال برگزاري جشنواره جوان خوارزمي و مصاحبه با برگزيدگان و مسئوالن اجرايي جشنواره خوارزمي 1

،  بهار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران -اداره كل امور جشنواره و مسابقات علمي و فناوريخوارزمي،  جوان جشنواره برگزاري سال هجده نامه ويژه ": است

1396 " 

   http://khwarizmi.ir/young/awards. پايگاه اطالع رساني جشنواره جوان خوارزمي 2

http://khwarizmi.ir/young/awards
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طرح های انتخابی در چه حوزه هایی هستند؟ 

 ،ينانوفناور ،ييايميش يهاياطالعات، فناور يافزار و فناورنرم يمهندس ک،يمكان وتر،يبرق و كامپ يهادر حوزه يانتخاب يهاطرح

و  ينو، معمار يهايو انرژ يهنر، عمران، مواد، متالوژ ک،يونرمكات ،يپزشك هيو علوم پا يفناور ستيز ،يعيو منابع طب يكشاورز

 و هوافضا است. ستيز طيمح ه،يعلوم پا ،يشهرساز

  از نیمی از طرح های پذیرفته شده جشنوار خوارزمی تا كنونتجاری سازی بیش 

هاي حدرصد طر 51سال برگزاري جشنواره جوان خوارزمي  2۰طي  ،دبير جشنواره جوان خوارزمي عليرضا اللهياريبه گفته 

 1 .يک طرح برگزيده اين جشنواره به توليد انبوه رسيده استنيز در سال گذشته  .اندسازي شدهمنتخب، تجاري

 نگاهی آماری به جشنواره جوان خوارزمی از آغاز تا كنون     

، سال برگزاري جشنواره جوان خوارزمي بيستدر مجموع طي تا كنون بيست دوره جشنواره جوان خوارزمي برگزار شده است كه 

 اند.كردهثبت نام  جشنواره آموزان براي رقابت در اين طرح از سطح دانش 323613طرح از طرف دانش پژوهان و فناوران و 15671

 اند.طرح در سطح دانش آموزي برگزيده شده 715طرح در سطح دانش پژوهان و  43۰كه از اين تعداد در مجموع طي اين سالها 

طرح  19شد و  يبررس يگروه تخصص 17شده در  افتيطرح در 675 در بخش دانشجويي ،در بيستمين دوره كه امسال برگزار شد

 3و  ياديبن يطرح آن در پژوهشها 5شدند. كه  دهيداوران برگز ئتيه يطرح از سو 12 تيداشتند كه در نها زهيجا افتيدر شنهاديپ

طرح در آستانه  2شدن را دارند و يصنعت تيطرح قابل 5. ستندو اختراع ه يطرح هم  نوآور 2و  يطرح توسعه ا 2و  يطرح كاربرد

طرح  31و  هزار طرح دانش آموزي ارزيابي شدند 8بيش از  همچنين هم تجاري سازي شده است. طرح کيشدن هستند و  يصنعت

 2دانش اموزي معرفي شدند. برتر

آموز پژوهشگر و در دانش 3۰از  يآموزدر بخش دانشبرگزار شد ،  1396نيز كه سال گذشته  يجشنواره جوان خوارزم نيدر نوزدهم

طرح  383در اين دوره جشنواره جوان خوارزمي در بخش پژوهشگران و فناوران برتر از  شد. ريمحقق برتر تقد 11بخش جوان از 

طرح ارسال شد كه  1119 نيز آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزميدر بخش دانش .طرح برگزيده نهايي اعالم شدند 11ارسالي 

 .3طرح به عنوان برگزيدگان نهايي اين دوره از جشنواره انتخاب شدند 3۰در نهايت 

 تعداد طرح های ثبت نام شده و پذیرفته شده در بیست دوره جشنواره خوارزمی به تفکیک بخش دانش پژوهان و دانش اموزان-2جدول 

 بخش دانش پژوهان و فناوران بخش دانش اموزی
ه  هادور دهیتعداد طرح برگز  عداد طرح ثبت نام شدهت  دهیتعداد طرح برگز  تعداد طرح ثبت نام شده    

 تا دوره هجدهم 14613 407 314494 654

  1396 نوزدهمدوره  383 11 1119 30

 1397دوره بیستم  675 12 8000 31

 مجموع بیست دوره 15671 430 323613 715

 

 
 

                                                           
 1396 /9/ 22 ، مهر، شوندپژوهشگر برتر جشنواره جوان خوارزمي تقدير مي 41.  1

 26/9/97ي، خبرگزاري صدا و سيما، جشنواره جوان خوارزم نيستميب دگانيبرگز يمعرف.  2

 27/9/96، ديده بان علم ايران، شدند ريو تقد يمعرف يجشنواره جوان خوارزم يها نيبرتر.  3
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 آموزانپژوهان و دانشهای دانشدوره برگزاری جشنواره جوان خوارزمی به تفکیک بخش گزارش آماری بیست-2جدول 

 برگزیده های طرح تعداد های ثبت نام شده حطر تعداد بخش های جشنواره جوان

 43۰ 15671 فناوران و پژوهان دانش بخش

 715 323613 آموزی دانش بخش

 1145 339284 مجموع

 

  

 هجدهمتا اول دوره -آموزي دانش بخش و فناوران و پژوهان دانش بخش - خوارزمي جوان جشنواره در شده پذیرش طرحهاي تعداد -3جدول
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های اول تا هجدهمدوره –بخش دانش پژوهان و فناوران  - در جشنواره جوان خوارزمیهای پذیرش شده : مقایسه تعداد طرح1نمودار 

 
 

 هجدهم تا اول های دوره - آموزی دانش بخش - خوارزمی جوان جشنواره در شده پذیرش حهای طر تعداد مقایسه :2 نمودار
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(1378-1395تا هجدهم )دوره اول  های برگزیده در جشنواره جوان خوارزمی: تعداد طرح4جدول  

 
 

 علمی زمینه های حسب بر خوارزمی جوان جشنواره - فناوران و دانش پژوهان بخش در برگزیده طرحهای تعداد-3 نمودار
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 جشنواره خوارزمی تا دوره هجدهم  - تعداد طرح های برگزیده به تفکیک زمینه موضوعی در بخش دانش پژوهان و فناوران-5جدول 
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   1شامل چه مواردی است؟ جشنواره جوان خوارزمیجوایز 

 

2علوم جهانی آكادمی (TWASحامی ، ) خوارزمی جوان جشنواره المللی بین 

 دوره از . گيرند مي قرار داخلي هاي سازمان و نهادها از تعدادي حمايت مورد ساله هر آن برگزيدگان و خوارزمي جوان جشنواره

 علوم جهاني آكادمي .پيوست جشنواره اين حاميان جمع به المللي بين علمي نهاد يک عنوان به علوم جهاني آكادمي شانزدهم

 به آغاز ايتاليا تريست در 1983 سال در توسعه، حال در كشورهاي در بنيان دانش پايدار توسعه و علمي ظرفيت ارتقاي هدف با

 .گرفت عهده به را آن پرسنل و بودجه اداره ،(يونسكو)متحد ملل سازمان فرهنگي و علمي آموزشي، سازمان 1991 سال كرد. كار

 جوان جشنواره برگزيدگان كه است توسعه حال در كشورهاي جوان دانشمند براي نقدي جايزه آكادمي، اين جوايز از يكي

 .اند شده آن دريافت به موفق 1393 سال از خوارزمي

 برخی از برگزیدگان TWAS خوارزمی جوان جشنواره از 

 " فلوئور يون رديابي براي آزومتيني -آزو سنتزحسگرهاي و طراحي" براي بنيادي شهاي پژوه رضائيان، برگزيده خاطره دكتر -

 " باكتري نوع دو از استفاده با هاي الكترونيكيزباله زيستي فروشويي" ابتكاري طرح ارائه با ارشدي مهدخت مهندس -

 نانوساختار ستیساخت کاتالبا ارائه طرح   كاشان، دانشگاه يميش يگروه مهندس يعلم اتيعضو ه، دكتر فرشته مشكاني -

 ياديبن يها پژوهش بخش در باال یگاز دما-واکنش انتقال آب یآهن برا دیاکس

  کیهان شناسی عالم اولیه ای وهای پیمانهمیدا نهاي بنيادي با ارائه طرح  شبرگزيده پژوه، دكتر آزاده ملک نژاد -

                                                           
 رساني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران. پايگاه اطالع  1

2  .  The World Academy of Sciences) 

لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری-1

تندیس جشنواره جوان خوارزمی-2

(میلیون ریال100میلیون ریال و نفر سوم 130میلیون ریال، نفر دوم150نفر اول : در دوره بیستم )جایزه نقدی-3

عضویت و استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین نامه مربوط-4

معرفی برگزیدگان به سازمان سنجش برای استفاده از تسهیالت مطابق با آئین نامه مربوط-5

صدور گواهینامه کسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت-6

های تخصصی برای توسعه و اجرای طرح برگزیدهبرخورداری از حمایت صندوق-7
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1های مختلفجشنواره خوارزمی از منظر برگزیدگان دوره 

 دوره بنيادي هايپژوهش برگزيده و 1391چهاردهم دوره كاربردي هايپژوهش ، برگزيده2حسینی اسماعیل سید دکترـ 

  از ايران در فناوري و دانش ارانددوست ذهن در اشطرفانهبي و دقيق داوري با خوارزمي جوان جشنواره :1393 شانزدهم

 و رؤيا يک نوارهجش اين در رتبه كسب ايراني جوان دوستاندانش براي شايد كه طوري به است برخوردار ايويژه جايگاه

 نخبگان حقيقت در شناسندمي را آنان كه افرادي نزد در خوارزمي برگزيدگاناست.  بزرگ دانشمندان براي نوبل جايزه معادل

 دبيرخانه بايست مي البته .است تأثيرگذار (بد چه و خوب چه)آنان گفتار و كردار و ندماحترا شايسته كه هستند ايعلمي

 و آنان هايطرح از حمايت و مختلف هايبرنامه در برگزيدگان از دعوت با ديگر مرتبط نهادهاي و صداوسيما و جشنواره

 .دهند ارتقا پيش از بيش را جشنواره اعتبار ديگر، مناسب تبليغاتي و تشويقي هايهبرنام

 نيترو ناب نيبرتر يدارا ياسالم رانيا :1384 هفتم دوره ردیکارب هایپژوهش ، برگزیده3اسالمی مهدی دکترـ 

. امروزه نظام سلطه با يو مهندس يفن يهاتمهار تا يو از علوم پزشك ياستعدادهاست. از حوزه هنر گرفته تا علوم انسان

 يها بگستراند و كشورهاخود را بر سر ملت يدارد تا هژمون يسع خيتار در طول و فناورانه يعلم يهاتشرفيمصادره تمام پ

ها بازدارد. بدون شک، و فناورانه ملت يعلم يبه دستاوردها ياز دسترس ناجوانمردانه يضيبه اصطالح جهان سوم را در تبع

است تا با  ديفائق آمدن به اين نقشه پل يبرا كيمانهح يريتدب ،يو فاراب يچون جشنواره خوارزم معتبر ييدادهايرو يبرگزار

عنوان  به آنها به جامعه يمعرف نهيدر كشور، زم انيد خالق و دانش بناقتصا يزادرون هايهو مولف هايتوانمند از شناخت

و  ياز دست رفته را به محققان كه موتور تعالاعتماد به نفس در گام اول  توانديمهم م نيا د.مهيا شو شرفتيپ يالگوها

 .ديهنمان بگشاراه جوانان پر شور و نشاط مي شيرا پ تيموفق رياز مس ييهاهنمونباز گرداند و در ادامه  هستند كشور شرفتيپ

 ريتاث يدر جشنواره خوارزم يدگيبرگز: 1387های کاربردی دوره دهم برگزیده پژوهش ،4دکتر سیده لیلی میرطاهریـ 

 يپژوهش يهاتيجشنواره و مجموعه فعال نيا در رشيپذ ازينده داشته است. با امتب يعلم يهاتيفعال شبرديدر پ يارزشمند

در جشنواره  رشيراه يابم و به واسطه پذ يمقطع دكتر به استعداد درخشان هيامكان فراهم شد كه با سهم نيانجام داده ا

 رهيمد تأيامنا و ه تأيپذيرفته شدن به عنوان عضو ه گريد يسو از مند شوم.بهره نخبگان يمل اديبن تاليتسهاز  يخوارزم

شده در جشنواره  دهيبرگز يافزارنرم سامانه من به ارمغان آورد. يبرا يارزشمند اتيتجرب يجشنواره خوارزم دگانيكانون برگز

جمله از را فراهم كرد كه در چند پروژه در دانشگاه  امكان نيا ياخوشه يمحاسبات يهامستيدر حوزه س1387سال  يخوارزم

نقش داشته باشم. در ادامه نيز  دانشگاه نیا یکزیف دانشگاه علم و صنعت و دانشکده وتریمرکز ابرکامپ یاندازراه

                                                           
  1396،  بهار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران -اداره كل امور جشنواره و مسابقات علمي و فناوريخوارزمي،  جوان جشنواره برگزاري سال هجده نامه ويژه.  1

  رازيدانشگاه ش وتر،يبرق و كامپ يدانشكده مهندس يعلم ئتيعضو هو  فيشر يبرق، دانشگاه صنعت يدانش آموخته مهندس.  2

  واحد تهران غرب يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ئتيه عضو،  ريركبيام يدانشگاه صنعت ستم،يبرق، مخابرات س يدانش آموخته مهندس.  3

 وترينرم افزار، دانشكده كامپ - وتريآموخته كامپ دانش، ايتاليا -ايدانشگاه كاالبر ستم،يو س کيانفورمات ک،يدانشكده الكترون ات،يدر عمل قيدانش آموخته تحق.  4

 دانشگاه خوارزمي وتريدانشكده برق و كامپ يعلم اتيهو   رانيدانشگاه علم صنعت ا



 

1۰ 

 

 اتيشده و تجرب يدعوت به همكار ايتاليا وتريابركامپ شرفتهيفوق پ قاتيدر مركز تحقمن ايجاد شد تا  ياين فرصت برا

 كسب نمايم. الملليهاي علمي بينيهمكاردر حوزه  يارزشمند

در  نياديبن يهاكسب رتبه اول پژوهش :1390 –های بنیادی دوره سیزدهم برگزیده پژوهش، 1دکتر امیر جعفرقلیـ 

. اگرچه از دوره روديبه شمار م نجانبيا يكار و يپژوهش ندهيدر آ يمهم ارينقطه بس يدوره جشنواره خوارزم نيزدهميس

 يرا برا نهيزمبودم، اما كسب عنوان جشنواره  قرارداده د توجهمور يكار ندهياصل در آ يکعنوان  پژوهش را به يكارشناس

هموار نمود. كسب  اريرا بس يپژوهش يعلم يامكان فضا جاديا دانشگاه و به تبع آن يعلم اتيه تيو عضو تيجلب حما

مرتبط  يها هنيخود و زم يتخصص يها نخبگان در حوز ه ريسا با ييآشناموجب شد تا با گريعنوان جشنواره از طرف د

توسعه پرشتاب موجبات  يميبه كار ت يپژوهش فرد ليتبدشده و با  فراهم انيمحصوالت دانش بن به دهيا ليتبد يبرا نهيزم

در حضور مقام  91و  9۰ يدر سال ها بيه ترتعنوان موفق شدم تا ب نيكسب ا يپ شود. در جاديا يقاتيتحق يهاهنيدر زم

پژوهش در كشور و ارتباط نخبگان با روند  نديدر خصوص فرآ يسخنران راديبه ا جمهور محترم استيو ر يمعظم رهبر

 كشور بپردازم. يعلم شرفتيپ

همچون  يعلم يهاهو جشنوار دادهايرو يبرگزار: 1393های بنیادی دوره شانزدهمبرگزیده پژوهش، 2زادهدکتر وحید خاکیـ 

 ،ييشناسابرجسته منجر به  داديرو نياست و ا به تالش جوانان دنيبخش تياهم يبرا ياهژيو گاهيجشنواره جوان خوارزمي جا

خواهد شد. پس از كسب رتبه اول  مخترعان، نوآوران و فناوران برتر جوان پژوهشگران، و ارج نهادن به مقام تيحما ر،يتقد

و  رانيكشور ا نيما ب) يالمللنيو ب يداخل يفناور يعلم يهايهمكار يمناسب برا يبستر ،يخوارزم در جشنواره جوان

 بوجود نجانبيا يعلم ريدر مس ييبه سزا ريمن فراهم آمد كه تاث يبرا (نيكنگ و چكانادا، هنگ ا،ياسترال ا،ياسپان آلمان،

محقق  عنوان به آلمان بورگيپژوهش در دانشگاه فرا، پس از سه سال 1394خداوند، از اواخر سال  تي. با لطف و عناآورد

هاي در مجله يسيمقاله انگل 5۰ . چاپ بيش ازهستمبه كشور بازگشته و در دانشگاه مشغول به آموزش و پژوهش  ،يدكتر پسا

كتاب  فيتال ،کينتومتريمقاله در زمينه سا 2،يميش يدر زمينه شيمي و مهندس ISIتحت نمايه (  Q1)الملليسطح اول بين

و  (كشور قاتيبه انتخاب وزارت علوم و تحق يكارشناس مقطع يكتاب مرجع برا)نينو يبا نگرش يآل باتيسنتز ترك يمبان

 باشند.يتاكنون م نجانبيا يپژوهش تيدوره فعال جياز نتا يبرخ يالملل نيب يسخنران نيچند

درست در زماني به سراغ من آمد  يخوارزم جشنواره :1394ابتکار دوره هفدهم  دهیبرگز، 3زاده مهندس احسان عتیقهـ 

شد تا  يمولد يروينكردم و اين پيروزي و موفقيت  قيتحق صرف هودهيخود را ب يچند سال از زندگ كردميكه احساس م

شروع كرد  دي. باور كردم كه باديو ام يودباورختنها با  ،يخال و با دست يمال تيحما ، حتي بدونگام بردارم ديتول ريدر مس

داشته  يبه لطف خدا من هم سهماميدوارم به زانو درآورد و  يصنعت ديسركش را در مقابل كوره تول و يو آتش مهار نشدن

 ونيشروع را مد نياهستم و مشعل صدر  انيشركت دانش بن ريمدلطف خداوند به  امروز شورم.كشدن صنعت  آبادتر باشم در

 . ميجهان بكش يصنعت يتوربو مشعل را به رخ كشورها يورافن ياهلل روزءكه انشا دوارميدانم و اميم يجشنواره خوارزم

                                                           
 يطوس نيرالديخواجه نص يبرق مخابرات از دانشگاه صنعت يدانش آموخته مهندس.  1

 فضا يدانشكده هوافضا و مخابرات پژوهشكده علوم و فناور ييو عضو گروه ماهواره و فضا ريركبيام يدانشگاه صنعت استاديار

 يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يميدانشكده ش يعلم ئتيه عضو ،همدان نايس يدانش آموخته شيمي آلي از دانشگاه بوعل.  2

 مشعل صدر انيشركت دانش بن مدير، كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران دانشجوي.  3
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جشنواره جوان كه  يمهم اريسه نكته بس: 1395ای دوره هجدهم های توسعهحطر دهیبرگز، 1مهندس اسد وقار فرحناكـ 

 داشته اين موارد است: من يبرا يخوارزم

 كار ما نگاه شود، تيتر به اهميو جد ميشو دهيباعث شد بهتر د -1

 بزر گتر، يكارها يبرا ترينستم و عزم جدافزايش اعتماد به نفس، كه من خواستم توا -2

 من دارد. يعملكرد بخش كار دييتا يبرا يفراوان يغاتيبُعد تبل يبرگزيدگي در خوارزمنام و عنوان  -3

 فني و علمي رقابت يک در توانمي كه مرجعي معتبرترين: 1395 هجدهم دوره نوآوري برگزيده،  2نژاداحمدی عادل مهندسـ 

 ما يمت .است الملليبين و جوان آموزي،دانش از اعم ابعاد تمام در خوارزمي جشنواره شکبي كرد، شركت تخصصي و سالم

 نبوديم. پيروزي مستحق هم زمان آن انصافانشد.  برگزيده اما كرد شركت خوارزمي جوان جشنواره شانزدهمين در هم پيشتر

. اين است يابنده جوينده باالخره يعني ين. اشويم موفق دوره هجدهمين در تا شد منجر بهتر نتايج و بيشتر شالت سال دو

 ما بعدي برنامه. آينده روشن هايبرنامه محركه نيروي و انگيزه هم و بود گذشته سخت كارهاي تشويق و پاداش هم پيروزي

 بزرگ و يماآمده بدنيا آن در كه را جغرافيايي .تربهينه نتايج و مضاعف شالت با البته بود، خواهد خوارزمي ليلالمبين جشنواره

 ه. چكرد خواهيم روشن خودمان را فردايمان تكليف شد، تكليف تعيين ما امروز و ديروز براي اگرچه .ساخت خواهيم ايمشده

 .نخواهند چهو  بخواهند بدخواهان

 كالم آخر 

شنواره وجود شنواره مانند محوردانش هاييج  سطح در رقابتي و علمي انگيزهاي به ايجاد زيادي كمک تواندمي خوارزمي ج

ستعدادهاي و كند جامعه شنواره .3سازد نمايان را اجتماع دل در نهفته ا ستيوالي خوارزمي جوان ج  هايذهن رقابت براي ف

ــت خالق ــت به فناوري و علمي هايزمينه در را (ايراني نوبل نوعي واقع در)ملي افتخار باالترين ،آن برگزيدگان كه اس  دس

هاي خالقانه و توانمندياي نو و هها گرچه گام مهمي در معرفي ايده رونق و توسعه هرچه بيشتر اين قبيل جشنواره .4آورندمي

در نسل جوان و مبتكر و اهل دانش و تالشگر كشورمان است اما گام نخست نيز هست و الزم است تا اين طرح ها هرچه بيشتر 

رسانه ملي اين زمينه  معنوي و تبليغاتي قرار گيرند و در  ،شدن و دستيابي به توليد انبوه مورد حمايت مادي عملياتيراستاي 

نقش موثرتري ايفا كند. نقشي اميد آفرين هم براي دانش پژوهان و هم براي اقشار مختلف مردمي كه از دستاوردهاي تواند مي

ستفاده خواهند كرد شي از ؛ آنان در آينده ا سازيتالش انگيزي و غرور آفريني و  جنسنق سئوالن مطالبه و البته الگو  گري از م

 جهت هرچه بهتر و موثرتر شدن اقداماتشان در اين زمينه. 
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