
 تاريخچه جشنواره جوان خوارزمي

فناوري، تقويت روح بررسي، تتبع و  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و در

 فني، فرهنگي و معارف اسالمي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام واالي ابتكار در تمام زمينه هاي مختلف علمي،

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي  در راستاي تحقق اهداف مذكور، اساسنامه. پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است

رورش استعدادها بدين ترتيب، كشف، جذب و پ. اسالمي به تصويب رسيد شمسي در شوراي انقالب 9531ايران در سال 

پژوهشگران داخلي، استفاده از  هاي مختلف علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و زمينه در

علمي و فني ساير كشورها به داخل كشور به عنوان يكي از مهمترين  استعدادهاي بالقوه كشور و انتقال تجربه هاي

هايي از فرآيند  بخش. ايتي اين سازمان مورد توجه قرار گرفته استهاي حم محورهاي اصلي فعاليت مأموريت ها و

تجلي پيدا كرده است كه  "جشنواره جوان خوارزمي" حمايت از جامعه علمي و فرهيختگان كشور در سيماي برگزاري

 .گردد شمسي برمي 9531 سابقه اولين دوره آن به سال
 

براي ارزش گذاري و اهميت بخشيدن به تالش جوانان كشور جشنواره جوان خوارزمي خاستگاه و رهيافت سنجيده اي 

 .است

    

 تاريخچه جشنواره 

 دانش پژوهان و فناوران آموزي، هاي دانش با شركت طرح _( 9531سال )دوره اول جشنواره جوان خوارزمي  _

 مي و صنعتي ايرانهاي عل سازمان پژوهش: برگزار كننده                 

  
 (9531-9515سال )دوره دوم تا ششم جشنواره جوان خوارزمي  _

 آموزي ، وزارت آموزش و پرورش در بخش دانش   : برگزار كنندگان            

 آزاد ، مركز تحقيقات سياست علمي كشور _در بخش دانشجويي                                       

  
 (تاكنون 9511سال)  ن دوره هفتم تاكنو _

 آموزي ، وزارت آموزش و پرورش در بخش دانش  : برگزار كنندگان    

 ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دانش پژوهان و فناوران در بخش                             

  

كه ثبت نام در اين دوره از  مندان به شركت در هفدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي مي رساند اطالع عالقه به

هاي  طرح. مهلت ثبت نام تا پايان مرداد ماه سال جاري مي باشد آغاز شده و  91/35/11جشنواره از روز دوشنبه مورخ 

كامپيوتر، هنر و معماري،  بايست در چهارده گروه تخصصي شامل صنايع شيميايي، مكانيك، برق و مي قابل پذيرش

عمران، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، مواد، متالورژي و انرژيهاي نو  كشاورزي، منابع طبيعي و علوم دامي، علوم پايه،

افزار و فناوري اطالعات و  فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي، فناوري نانو، هوافضا، مهندسي نرم و زيست



اي، اختراع و  هاي توسعه هاي كاربردي، پژوهش بنيادي، پژوهش هاي پژوهشي شامل پژوهش مكاترونيك و پنج محور

 اطالع رساني جشنواره متقاضيان مي توانند از طريق پايگاه. جشنواره جوان خوارزمي ارائه گردد  نوآوري به

 ir.khwarizmi.www كاربري و كلمه عبور،  توانند با استفاده از شناسه كنندگان مي نام ثبت. نداقدام به ثبت نام نماي

وارد young/org.irost.www://http  خوارزمي در قسمت ورود كاربري پايگاه اطالع رساني جشنواره جوان

از شروع فرآيند ثبت نام، فايل راهنماي  ضروري است قبل .صفحه كاربري خود شده و اقدام به ثبت طرح جديد نمايند

 .مربوط به ثبت نام را مطالعه فرمائيد
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