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 جشنواره هاي خوارزمي  فراخوانموضوع 

 با سالم و احترام

دو رقابت علمي فناوري در عرصه  جوان خوارزميجشنواره بین المللي خوارزمي و جشنواره همانطور كه مستحضريد؛  

پژوهش هاي بنيادي، طرح هاي كاربردي، توسعه اي، نوآوري و فناوري هستند، كه برنامه ريزي و اجراي آن همه ساله در 

 فرآيندهاي جداگانه در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران انجام مي شود.
فناوري و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران براي اولين بار جشنواره نوآوري و با اهتمام وزير محترم علوم، تحقيقات و 

فناوري در سازمان پژوهش ها افزوده شده است. با توجه به اهداف ارزشمند اين رقابت علمي در تقويت پژوهش هاي بنيادي، 

نش بنيان و معرفي برترين هاي كشور، مقتضي طرح هاي توسعه اي، طرح هاي نو و فناور و همچنين اشاعه فرهنگ كارآفريني دا

است براي مطلع نمودن اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان، نوآوران و فناوران و دست اندركاران تحقيق و توسعه، شركت ها و 

 رسانيد. واحدهاي فناور براي حضور و ارائه طرح در اين جشنواره ما را در اشاعه و انتشار فراخوان جشنواره هاي خوارزمي ياري

پس از ثبت نام الكترونيكي متقاضيان و انجام مراحل ارزيابي و داوري طرح ها، برگزيدگان هر جشنواره انتخاب و در مراسمي با 

 حضور رياست محترم جمهور معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

فناوران با شرايط سني كمتر از سي و پنج سال، شايان ذكر است جشنواره جوان خوارزمي براي رقابت دانش پژوهان و نوآوران و 

جشنواره بين المللي خوارزمي براي رقابت پژوهشگران و فناوران داخلي، خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور و جشنواره 

ه اند و نوآوري و فناوري براي طرح هاي نو كه داراي نوآوري هاي علمي و فني است و طرح هايي كه به مرحله ي فناوري رسيد

 هفده گروه تخصصي در تمامي گرايش ها انجام مي شوند. قابليت نيمه صنعتي و يا صنعتي را دارند، در

موجب امتنان است دستور فرمائيد فراخوان جشنواره هاي خوارزمي، )پيوست( بر وبگاه آن دانشگاه/پژوهشگاه/پژوهشكده/پارك 

 د تا متقاضيان اطالعات بيشتر را از آن طريق دريافت نمايند.علم و فناوري و مركز رشد، تا شهريور ماه قرار گير
                                                                                           

 

 با آرزوي توفیق الهي 

 

 

 

 

  

 حسن زمانیان

 رئیس سازمان
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