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

دانش آمروز یرا هنرجروی دوره دو      همان سال،بایستی حداقل تا پایان خرداد  سال اجرای مرحله کشوری جشنواره،

 )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 نا  در ثبت -2

آمروزی و دبيرر   سرراهای دانرش  و با همکاری پرووهش  kharazmi.medu.irی رسانی جشنواره به نشاناطالع

  است.نا  جشنواره شهرستان/منطقه/ناحيه، و با تکميل فر  ثبت

های برگزیده استانی به ستاد جشرنواره، در  *تبصره: تمدید یا عد  تمدید زمان ثبت نا  با رعایت مهلت معرفی طرح

 خواهد بود.ها اختيار دبيرخانه جشنواره استان

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

 ، غيرقابرل تیييرر و غيرقابرل واگر اری بره افرراد دیگرر        بعرد از ثبرت نرا     . درصرد سرهم مشرارکت طراحران    خواهند نمرود را تعيين 

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

 ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

درصرد و   50*تبصره: در حال حاضر، حداقل سهم در طرح برای استفاده از تسهيالت ورود به دانشگاه، با شرکت در کنکور سراسری، 

 باشد.درصد می 45بنياد ملی نخبگان  برای استفاده از تسهيالت

 متوسرطه دو  دوره دانرش آمروزان و هنرجویران    بيان پيشينه تحقيق و ذکر منابع الزامی است و صد در صد طرح باید متعلق بره   -4

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

و دوره بعردی از شررکت در    مربروط  طرح باطل اعال  می گردد و  ضمن معرفی متخلفان به مراجع قانونی، طراح/  طراحران، در دوره 

 جشنواره محرو  خواهند شد.

چنانچه طراحان یک طرح گروهی  از چند واحد آموزشی، منطقه یا استان باشند، طرح بایستی از طریرق واحرد آموزشری محرل      -5

چنرد واحرد   دو یرا  طرح به طور همزمران از  یک (، برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی معرفی گردد و چنانچه 1تحصيل طراح )

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

نامه شرکت در آموزان، ارائه رضایتهای احتمالی ناشی از شرکت در جشنواره بر کنکور سراسری دانشبه منظور جلوگيری از آسيب -6

آموزان سرال آخرر دوره دو    شجشنواره جوان خوارزمی، مبنی بر اطالع از چگونگی تسهيالت جشنواره و کنکور سراسری، توسط دان

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

فر  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، نا  که به تأیيد مسئوالن مربوط و مندرج در فر ( ثبت2( و )1شماره )

فريلم مسرتند بره مردت      ها ،و ضمائم طرح طرح و مدارك و مستنداتجامع و کامل گزارش  pdfو  wordارائه فایل خواهد شد. 



و اسرکن عکرط طراحران و طررح )برا       های جدید یا کارکرد طرحها و یافتهدفاعيه طراحان و ارائه جامع نوآوریحداکثر پنج دقيقه از 

با توجه به داوری طرح ها برر   الزامی است. م کور DVDیا  CD در کيفيت مناسب(، کارت ملی )هر دو طرف( و شناسنامه طراحان

قررار    DVDیرا   CDکنندگان تما  اطالعات خود را به صورت جامع و کامل در داخل  شرکتاساس محتویات لوح های فشرده،  

 داده و تحویل دبيرخانه جشنواره منطقه نمایند.

  یرک از  هري  سرال بعرد از برگزیردگی، در   انرد، در  شنواره جوان خوارزمی، رتبه اول تا سو  کشوری را کسب نمودهجافرادی که در  -8

و می توانند حداقل دو سال بعد از برگزیدگی کشوری  نفرادی یا گروهی، حق شرکت در جشنواره را ندارندهای علمی، به صورت اگروه

توانند آن کننده در جشنواره، در صورت  ایجاد تیييرات اساسی در طرح خود، میسایر 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 

هرای علرو    ها باید ساخته شده و اجرا شده باشند. همچنين، قابليت اجرای مجدد، را داشته باشند. الز  به ذکر است در طرحطرح -9

های علمری معتبرر   دارند، ارائه تأیيدیههایی که نياز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشگاهی و تحقيقاتی زیستی و پزشکی و طرح

 الزامی است.

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

فيزیرک و   -کشاورزی و منابع طبيعی -علو  زیستی و پزشکی -عمران و معماری -مکانيک -مکاترونيک -کامپيوتر -برق و الکترونيک

های طرح -هنر -شناسیعلو  اجتماعی و روان -پووهیعلو  دینی و قران -زبان و ادبيات فارسی -ریاضی -نولوژینانوتک -شيمی -نجو 

 ای.رشتهميان یاخاص 

و  «ایرشرته ميران  یرا  های خراص  طرح»نباشد، با قيد عنوان  علمی اعال  شدههای در گروهای بوده و یا رشتهميان*چنانچه طرحی 

ها در گرروه داوری  این طرح(. «: تربيت بدنیایرشتهميان یاخاص »علمی مربوط ارائه شود)مثال: های زمينه یامشخص نمودن زمينه 

 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

باشد. استادان/دبيران/هنرآموزان راهنما و مشاور، حق دفاع از طررح و داوری در  مرحله بعد نمیداور هر مرحله مجاز به داوری در  -13

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

هرای  های علمی و نوع واحد آموزشی و ... در معرفی طررح گروه استان ها، ها، مناطق و نواحی،سهميه برای شهرستان هي  گونه -14

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

به صورت کامل »سایت جشنواره مندرج در وب Excel، برابر فر  «اها و طراحان کليه طرح همشخصات طرح» -15

 د. خواهد ش تکميل توسط دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمی منطقه، «و دقيق

 
 اداره برنامه ريزي و امور اجرايي

 جشنواره جوان خوارزمي

آموزي  بخش دانش             


