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 معاونین محترم پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

 ارسال فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی موضوع 

 با سالم و احترام؛

  با سالم و احترام، 

فناوري در عرصه  -المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی دو رقابت علمی  همانطور که مستحضرید جشنواره بین  

ریزي و اجراي آن همه ساله در اي هستند، که برنامههاي توسعههاي بنیادي، کاربردي، اختراع و نوآوري و طرحپژوهش

  شود.نعتی ایران انجام می دو فرایند جداگانه در سازمان پژوهش هاي علمی و ص

ها، برگزیدگان هر جشنواره پس از اعالم فراخوان و ثبت نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوري طرح

  گیرند. انتخاب و در مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوري معرفی و مورد تقدیر قرار می

ن و دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی کمتر از سی و پنج سال و جشنواره جوان خوارزمی براي رقابت دانشجویا

و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده  المللی خوارزمی براي رقابت پژوهشگرانجشنواره بین

  شوند. ها انجام میگروه تخصصی در تمامی گرایش

با توجه به اهداف ارزشمند این دو رقابت علمی در تقویت پژوهش هاي بنیادي و کاربردي و فرهنگ کارآفرینی دانش  

دیشه، انهاي کشور، تقاضا داریم براي مطلع نمودن اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، صاحبان بنیان و معرفی برترین

ها ما را در اشاعه و انتشار راي حضور و ارایه طرح در این جشنوارهاندرکاران تحقیق و توسعه بنوآوران، فناوران و دست 

  المللی خوارزمی یاري رسانید. بینفراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و پنجمین جشنواره 

انشگاه / بر وبگاه آن د www.khwarizmi.irموجب امتنان است دستور فرمائید لینک و نشانی وبگاه جشنواره به آدرس 

  قرار گیرد تا متقاضیان اطالعات بیشتر را از آن طریق دریافت نمایند. 	پژوهشگاه

  

  

  با آرزوي توفیق الهی  

 

 

 

 

   

  محمد حسن ایکانی

معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوري هاي 

  نوین

  







 موضوع: اطالع رسانی فراخوان جشنواره بین المللی خوارزمی

 با سالم و احترام،           

هاي برتر المللی خوارزمی رهیافتی سنجیده و با سابقه در شناسایی پژوهشهمانطور که مستحضرید جشنواره بین 

اي و اختراع و نوآوري است که تمهیدات برگزاري آن همه ساله در سازمان هاي توسعهبنیادي، کاربردي، طرح

رسد. این جشنواره معتبر علمی براي رقابت پژوهشگران داخلی و خارجی هاي علمی و صنعتی ایران به انجام میپژوهش

ریاست محترم شود و برگزیدگان آن در مراسمی با حضور هاي متعدد برگزار میگروه تخصصی در گرایشنوزده در 

 گیرند. جمهوري، اساتید و مقامات عالی رتبه کشوري معرفی و مورد تقدیر قرار می

و بیست و سومین جشنواره  المللی خوارزمیدوره جشنواره بین پنجمینموجب امتنان خواهد بود فراخوان سی و       

 .مندان اطالع رسانی شودبه عالقه(پیوست)  جوان خوارزمی
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