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  هفدهمين جشنواره جوان خوارزميشيوه نامه اجرايي 
 

آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسطه هاي مساعد و الزم براي حضور دانش به منظور فراهم نمودن زمينه 
در عرصه پژوهش، نوآوري، ابتكار و اختراع، و همچنين تبليغ، ترويج و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري در 
بين آنان و ارج نهادن به دستاوردهاي علمي، فني، پژوهشي، ادبي و هنري نوآوران دانش آموز و هنرجو، 

 .در سال تحصيلي جاري برگزار مي گردد ن خوارزميهفدهمين جشنواره جواآموزي بخش دانش 

سال سن در اول مهر  24جوان خوارزمي ، ضمن داشتن حداكثر شركت كنندگان در بخش دانش آموزي  جشنواره  - 1 
دانش آموز يا هنرجوي دوره دوم  1394، بايستي حداقل تا پايان خرداد )و بعد از آن 1369متولدين اول مهر (1393

از داوطلبان آزاد، مج.(واحدهاي آموزشي دولتي و غير دولتي، روزانه و بزرگسال، سما و آموزش از راه دور باشندمتوسطه 
  .)به شركت در اين بخش نيستند

به پايگاه اطالع رساني كليه شركت كنندگان بايستي براي ثبت نام در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي با مراجعه  - 2
و با همكاري پژوهش سراهاي دانش آموزي و دبير جشنواره شهرستان  kharazmi.medu.irجشنواره به نشاني 

الزم به ذكر است ثبت نام قطعي ، منوط به ثبت و تاييد اطالعات در . ناحيه، نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايند/منطقه/
  .مي باشد 22/1/1394سامانه اينترنتي جشنواره از تاريخ 

است ودرصورت )ريال200000(دويست هزارريالمبلغ هزينه ثبت نام براي هرطرح درمرحله ناحيه اي - 3
   .مي باشد)ريال300000(سيصدهزارريالراه يابي طرح به مرحله استاني عالوه برمبلغ قبلي ،مبلغ 

به شماره  هزينه ثبت نام صرفا ازطريق درگاه پرداخت الكترونيكي سامانه ثبت نام هفدهمين جشنواره-4
         بنام درآمدهاي اختصاصي اداره كل آموزش وپرورش استان قم ازتاريخ2173123502000حساب 

  .قابل واريزمي باشد  1/94/ 22
  :اجرايي هفدهمين جشنواره  بر اساس جدول زير مي باشد و رعايت آن از سوي ادارات كل ضروري است تقويم  - 5

  زمان اجرا  شرح فعاليت رديف
نام و تحويل طرح ها توسط شركت كنندگان به واحد هاي آموزشي محل تحصيل  ثبت  1

  پژوهش سراي دانش آموزي/ناحيه/منطقه/و ارسال به شهرستان 
 ارديبهشت15تا 

1394  
پژوهش سراي دانش آموزي به /ناحيه/منطقه/ارسال طرح هاي منتخب از شهرستان   2

  دبيرخانه جشنواره اداره كل
ارديبهشت  19تا 

1394  
ارديبهشت  22از   برگزاري داوري طرح ها در دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي اداره كل  3

  1394تير 20لغايت 
  1394تير  21  اعالم نتيجه داوري استاني  4
فرايند درخواست تجديد نظر طرح هاي استاني و بررسي آن ها، برابر نمون برگ هاي   5

  مربوط و ارائه پاسخ
ر تي 31لغايت  22از 

1394  
  1394مرداد  4و  3تحويل طرح هاي منتخب استاني به دبيرخانه ستاد جشنواره به صورت حضوري توسط   6
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  نماينده اداره كل
  1394مرداد  18  اعالم نتيجه اوليه داوري  7
برگزاري داوري كشوري با حضور داوران گروه هاي علمي مربوط استاني، براي دفاع   8

  رد شدهطرح هاي حضوري از طرح هاي نيازمند دفاع داور و 
مرداد  28و   27

1394  
  1394شهريور  2  اعالم نتيجه دفاع داوران استاني  9
استاني، برابر نمون فرايند درخواست تجديد نظر طرح هاي دفاع شده توسط داوران   10

  برگ هاي مربوط و ارائه پاسخ
شهريور  10لغايت  3

1394  
 18لغايت  15  برگزاري داوري كشوري با حضور طراحان مدعو براي دفاع حضوري از طرح ها  11

  1394شهريور 
  1394شهريور  25  اعالم نتيجه دفاع طراحان و اعالم منتخبين داوري نهايي  12
يد نظر طرح هاي دفاع شده توسط طراحان، برابر نمون برگ هاي فرايند درخواست تجد  13

  مربوط و ارائه پاسخ
 5شهريور لغايت  26

  1394مهر 
بررسي نهايي طرح ها توسط هيئت داوران مشترك وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و   14

  وزارت آموزش و پرورش
  1394مهر و آبان 

برگزاري مراسم تقدير و تجليل از برگزيدگان اعالم اسامي طرح هاي برگزيده كشوري و   15
  كشوري

  1394نيمه دوم آذر 

ضروري است پژوهش سراهاي دانش آموزي با دانش آموزان و هنرجويان در انجام طرح هاي جشنواره جوان و  - 6
  .نوجوان خوارزمي، همكاري الزم را معمول دارند

 :مي باشد زير شرح به خوارزمي جوان جشنواره علمي شانزده گانه گروه هاي - 7
 و فيزيك -طبيعي منابع و كشاورزي -پزشكي و زيستي علوم -عمران -مكانيك -مكاترونيك -كامپيوتر -الكترونيك و برق

 -و روانشناسي اجتماعي علوم -ن پژوهيآقر و ديني علوم -فارسي ادبيات و زبان -رياضي -نانوتكنولوژي -شيمي -نجوم
  .علمي سايرگروه هاي -معماري و هنر

نوآوري  جامع ارائه و طراحان دفاعيه از دقيقه پنج حداكثر مدت به مستند فيلم تهيه استاني، برگزيده طرح هاي براي - 8
 الزامي ) استان و طراحان طرح، عنوان برچسب با و جداگانه صورت به طرح هر براي ( طرح كاركرد يا جديد يافته هاي و ها

 .است
 درصد نخبگان، ملي بنياد و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تسهيالت به نسبت آگاهي با ثبت نام، زمان در طراحان - 9

 طراحان،غيرقابل مشاركت سهم درصد ستاد، به استاني منتخب طرح هاي تحويل از بعد .نمايند تعيين را خود مشاركت
 حضوري در دفاع شركت عدم يا انصراف نام، ثبت شرايط عدم صورت در .مي باشد ديگر افراد به واگذاري غيرقابل و تغيير
 .گرفت نخواهد قرار ارزيابي مورد طرح طراحان، از نفر چند يا يك

درحال حاضر،حداقل سهم درطرح براي استفاده ازتسهيالت ورود به دانشگاه با شركت دركنكورسراسري :تبصره
  .درصد مي باشد45درصد وبراي استفاده ازتسهيالت بنيادملي نخبگان50
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فرم  اسكن و استاني برگزيده طرح هاي كليه ضمائم و مستندات و مدارك و طرح گزارش pdfو   word فايل  ارائه -10
الزامي  جشنواره ستاد به طراحان شناسنامه و)  مناسب كيفيت با( طرح و طراحان عكس استاني، داوري ثبت نام، هاي
  .است
از گروه  هيچ يك در اند، نموده كسب را كشوري سوم تا اول رتبه خوارزمي، جوان جشنواره شانزدهمين در كه افرادي -11
 در شركت كننده افراد ساير .ندارند را جشنواره از دوره اين در شركت حق گروهي، يا انفرادي صورت به علمي، هاي

 شركت جشنواره مجدداً در را طرح آن مي توانند خود، طرح در اساسي تغييرات ايجاد صورت در جشنواره، شانزدهمين
  .نمايند شركت خوارزمي جوان جشنواره هفدهمين در ديگر؛ طرحي با يا و دهند

داشته  را كشوري دفاع مرحله در ويژه به مجدد، اجراي قابليت همچنين، .باشند شده اجرا و شده ساخته بايد ها طرح -12
مراكز  در آزمايش نتايج اثبات به نياز كه طرح هايي و پزشكي و زيستي علوم طرح هاي در است ذكر به الزم .باشند

  .است الزامي معتبر علمي هاي تأييديه ارائه دارند، تحقيقاتي و آزمايشگاهي
  :توجه

مديران محترم درصورت هرگونه سوال مي توانند بادبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي استان 
  يندتماس حاصل نماپژوهش سراي دانش آموزي خواجه نصيرالدين طوسي واقع در
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