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سال سن در اول مهر    20آموزی جشنواره جوان خوارزمی، ضمن داشتن حداکثر    کنندگان در بخش دانششرکت  -1

شنواره،      شوری ج ستی حداقل تا پایان خرداد   سال اجرای مرحله ک سال، بای دانش آموز یا هنرجوی دوره دوم  همان 

 )داوطلبان آزاد، مجاز به شرکت در این بخش نيستند.(باشند. واحدهای آموزشی دولتی و غيردولتی متوسطه 

با مراجعه به پایگاه هر سال  فروردین  19جشنواره جوان خوارزمی حداکثر تا تاریخ  بخش دانش آموزی نام در ثبت -2

آموزی و دبير سااراهای دانشو با همکاری پژوهش kharazmi.medu.irی رسااانی جشاانواره به نشااان اطالع

  است.نام جشنواره شهرستان/منطقه/ناحيه، و با تکميل فرم ثبت

صره: تمدید یا عدم تمدید زمان ثبت نام با رعایت مهلت معرفی طرح  شنواره، در     *تب ستاد ج ستانی به  های برگزیده ا

 خواهد بود.ها اختيار دبيرخانه جشنواره استان

نام، با آگاهی نسبت به تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بنياد ملی نخبگان، درصد مشارکت خود      طراحان در زمان ثبت -3

حان    خواهند نمود را تعيين  نام     . درصاااد سااهر مشاااارکت طرا بت  عد از ث به افراد دیگر          ب گذاری  بل وا قا بل تغيير و غير قا  ، غير

نام، انصراف یا عدم شرکت در دفاع حضوری یک یا چند نفر از طراحان یک طرح، آن طرح مورد    شرایط ثبت  باشد. در صورت عدم  می

 ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

 متوسااطه دومدوره دانش آموزان و هنرجویان بيان پيشااينه تحقيو و رکر منابا الزامی اساات و صااد در صااد طرح باید متعلو به  -4

وزی جشنواره جوان خوارزمی باشد. چنانچه کل یا بخشی از طرح، مربوط به فرد یا افراد دیگری باشد،     آمشرکت کننده در بخش دانش 

و دوره بعدی از شاارکت در     مربوط طرح باطل اعالم می گردد و  ضاامن معرفی متخلفان به مراجا قانونی، طراح/  طراحان، در دوره       

 جشنواره محروم خواهند شد.

چنانچه طراحان یک طرح گروهی  از چند واحد آموزشاای، منطقه یا اسااتان باشااند، طرح بایسااتی از طریو واحد آموزشاای محل  -5

چند واحد دو یا طرح به طور همزمان از یک (، برای شاارکت در جشاانواره جوان خوارزمی معرفی گردد و چنانچه  1تحصاايل طراح )

 .شونداز فرایند داوری حذف می  همه آنها ارائه شود ،  و به طور جداگانه آموزشی، منطقه یا استان

ت در نامه شرکآموزان، ارائه رضایتهای احتمالی ناشی از شرکت در جشنواره بر کنکور سراسری دانش     به منظور جلوگيری از آسيب  -6

سری، توسط دان          سرا سال آخر دوره دوم  شجشنواره جوان خوارزمی، مبنی بر اطالع از چگونگی تسهيالت جشنواره و کنکور  آموزان 

 آموزی شهرستان/منطقه/ناحيه مربوط الزامی است.سرای دانشمتوسطه و والدین آنها و تأیيد واحد آموزشی محل تحصيل یا پژوهش

فرم های  «اصل »ها به اضافه  جشنواره جوان خوارزمی، فایل اطالعات )گزارش طرح و سایر مستندات( طرح    بخش دانش آموزیدر  -7

دریافت ( DVDیا  CDدر قالب لوح فشرده ) ها رسيده است،   نام که به تأیيد مسئوالن مربوط و مندرج در فرم ( ثبت2( و )1ره )شما 

فيلر مسااتند به مدت  ها ،و ضاامائر طرح طرح و مدارك و مسااتنداتجاما و کامل گزارش  pdfو  wordارائه فایل خواهد شااد. 

ام و با زیر نویس ن و اسکن عکس طراحان های جدید یا کارکرد طرحها و یافتهارائه جاما نوآوریحداکثر پنج دقيقه از دفاعيه طراحان و 

با  الزامی اساات. مذکور DVDیا  CD در و طرح )با کيفيت مناسااب(، کارت ملی )هر دو طرف( و شااناساانامه طراحاننام خانوادگی 



کنندگان تمام اطالعات خود را به صورت جاما و کامل در داخل   شرکت توجه به داوری طرح ها بر اساس محتویات لوح های فشرده،    

CD  یاDVD   منطقه نمایند. پژوهشسرا ی قرار داده و تحویل 

  یک از هيچسااال بعد از برگزیدگی، دراند، در شاانواره جوان خوارزمی، رتبه اول تا سااوم کشااوری را کسااب نموده جافرادی که در  -8

و می توانند حداقل دو سال بعد از برگزیدگی کشوری    انفرادی یا گروهی، حو شرکت در جشنواره را ندارند  های علمی، به صورت  گروه

د آن تواننکننده در جشنواره، در صورت  ایجاد تغييرات اساسی در طرح خود، می    سایر افراد شرکت   در جشنواره، مجدداً شرکت نمایند.  

 جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند.در طرحی دیگر،  طرح را مجدداً در جشنواره شرکت دهند و یا با

های علوم ها باید ساخته شده و اجرا شده باشند. همچنين، قابليت اجرای مجدد، را داشته باشند. الزم به رکر است در طرح          طرح -9

علمی معتبر  هایدارند، ارائه تأیيدیههایی که نياز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشااگاهی و تحقيقاتی زیسااتی و پزشااکی و طرح

 الزامی است.

 باشد:گانه علمی جشنواره جوان خوارزمی به شرح زیر میانزدهشهای عنوان گروه -10

شکی    -عمران و معماری -مکانيک -مکاترونيک -کامپيوتر -برق و الکترونيک ستی و پز شاورزی و منابا طبيعی  -علوم زی فيزیک و  -ک

های رحط -هنر -شناسی  علوم اجتماعی و روان -پژوهیعلوم دینی و قران -زبان و ادبيات فارسی  -ریاضی  -نولوژینانوتک -شيمی  -نجوم

 ای.رشتهميان یاخاص 

و  «ایرشااتهميان یا های خاص طرح»نباشااد، با قيد عنوان  علمی اعالم شاادههای در گروهای بوده و یا رشااتهميان*چنانچه طرحی 

شخص نمودن زمينه   شود)مثال:  های زمينه یام شته ميان یاخاص »علمی مربوط ارائه  ها در گروه داوری این طرح(. «: تربيت بدنیایر

 د.شد نارزیابی و داوری خواه ،طرتبای و با حضور داوران متخصص مرشتهو یا به صورت ميان مربوط

امتياز(، کاربرد و حل مسأله و   50علمی، فنی و تخصصی )  امتياز(، ارزش  70معيارهای داوری عبارت است از: خالقيت و نوآوری)  -11

 امتياز(. 30امتياز( و مستندسازی علمی ) 50های کاربردی )یا امکان استفاده از آن در طرح

 هر مرحله به مرحله بعدی راه خواهند یافت.امتياز از  200امتياز از  170ها با کسب طرح -12

شاور، حو دفاع از طرح و داوری در      مرحله بعد نمیداور هر مرحله مجاز به داوری در  -13 ستادان/دبيران/هنرآموزان راهنما و م شد. ا با

 یک از مراحل داوری ندارند.زمينه علمی طرح مربوط را در هيچ

ستان      هيچ گونه -14 شهر ستان ها،  ها، مناطو و نواحی،سهميه برای  شی و ... در معرفی طرح گروه ا های های علمی و نوع واحد آموز

 . می شوندانتخاب و معرفی  ،ها صرفاً بر اساس معيارهای داوری جشنوارهو طرح وجود نداردای منتخب، در هيچ مرحله

)به پيوست ارسال سایت جشنوارهمندرج در وب Excel، برابر فرم «اها و طراحان کليه طرح همشخصات طرح» -15

 د. خواهد ش تکميل مدرسه مربوطه توسط ، «به صورت کامل و دقيو» شده است (

 
 اداره برنامه ريزي و امور اجرايي

 جشنواره جوان خوارزمي

آموزي  بخش دانش             


