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سوم50امیر مهدي جاوید پور کامپیوترنرم افزار کنترل کامل سیستم عامل ویندوز توسط اندرویدکرمانیامیر محمد 1824011918البرز

سوم50امیرمحمد کرمانیکامپیوترنرم افزار کنترل کامل سیستم عامل ویندوز توسط اندرویدجاوید پورامیر مهدي 1824011918البرز

سوم100زهرا زرین کالههنرعکاسی مستند اجتماعی: "مشاغل سخت"زرین کالهزهرا1823020319فارس

اول100ملیکا قنبريهنرالهه عشق قنبريملیکا1823010909فارس

سوم100علی صادقی دنیانیزبان و ادبیات فارسیدارایی من امانتی هاي شماستصادقی دنیانیعلی1823300883فارس

سوم100عرفان پا پريزبان و ادبیات فارسیداستان "سلوك"پاپري دیانتعرفان1823023008فارس

سوم100زبان و ادبیات فارسیآتش درون "Me: Inner Fire"معینی پور انسیه  خراسان جنوبی

دوم50محمد مجلسینانو تکنولوژيساخت دستگاه چاپ مدارهاي انعطاف پذیردقایقیعلیخوزستان

دوم50علی دقایقینانو تکنولوژيساخت دستگاه چاپ مدارهاي انعطاف پذیرمجلسیمحمد1836220124خوزستان

سوم100زبان و ادبیات فارسیمجموعه داستان هایی با مضمون اجتماعیامیري فریدکردستان

دوم100-کشاورزي و منابع طبیعیدستگاه برداشت و هرس گل و گیاهانمعظمیعلیرضا کردستان

سوم50علوم زیستی و پزشکیتراشه بردار مغناطیسی و مکشی چشم پزشکیعزیزيآال کردستان

سوم50علوم زیستی و پزشکیتراشه بردار مغناطیسی و مکشی چشم پزشکیعزیزيسبا کردستان

سوم0100 معماري و عمرانطراحی و ساخت نمونه پنجره اضطراري ساختمانحسینلوابوالفضل 1857022070زنجان

دوم100-مکاترونیکطراحی دستگاه نیمه خودکار بافت زیلو احمدیان محمود آبادسپیده1844092335یزد

اول100-علوم زیستی و پزشکیتختخواب بیمارستانی با قابلیت تعویض ملحفه بدون ایجاد مزاحمت براي بیمار بیدکیسید مهران1844017755یزد

اول100-زبان و ادبیات فارسینگاهخوبان ازغديامیر محمد1816043017خراسان رضوي

سوم100-علوم زیستی و پزشکیکفی کفش حساس به میزان فشار پاشمس آباديفاضله 1816553191خراسان رضوي

سوم50سید سینا جعفريمکانیکماژیک فسفرس براي نابینایانزارع مودينویدخراسان رضوي

سوم50نوید زارع موديمکانیکماژیک فسفرس براي نابینایانسید سینا جعفريسید سینا جعفريخراسان رضوي

دوم50شیمیکیت شیمیایی براي تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتیصفويسیدحسین  آذربایجان شرقی

دوم50شیمیکیت شیمیایی براي تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتیابراهیمی عباس  آذربایجان شرقی

سوم50نانو تکنولوژيسنتز جوهر رسانا بر پایه نانو ذرات هسته – پوسته¬ي مس و نقرهحسینی سورهمینا1829256155آذربایجان غربی

سوم50نانو تکنولوژيسنتز جوهر رسانا بر پایه نانو ذرات هسته – پوسته¬ي مس و نقرهباقرزادهسبا1829256155آذربایجان غربی

سوم100برق و الکترونیکتبدیل خودکار به فازمترشیريمعصومه1829027843آذربایجان غربی

سوم50محمد سینا کرونديکامپیوتر پردازش غیر متمر کز افتخاريمهران 1817036964اصفهان

سوم50مهران  افتخاريکامپیوتر پردازش غیر متمر کز کرونديمحمد سینا1817036964اصفهان

سوم100-کشاورزي و منابع طبیعیگرده افشانی درخت خرمامهدي پور رابريرضا1838443958کرمان

اول100هنربه کارگیري نقوش گلیم در معماريزیدآبادي نژادمحمد امین 1838317726کرمان

دوم100مکاترونیکمیت بوکس برنامه پذیرنخعیعلی1838026582کرمان

نتیجه نهایی
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مشخصات طرح هاي برگزیده نهایی کشوري بخش دانش آموزي هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی - سال 1395

دوم100-فیزیک و نجومطراحی و ساخت لیوان کاهش سریع دماي نوشیدنی هاي داغ اسماعیلی باغینی محمد مهدي کرمان

سوم50علوم اجتماعی و روان شناسیابزار کمک آموزشی ریاضی پایهزارعان ترك آبادي فاطمه1838294887کرمان

سوم50علوم اجتماعی و روان شناسیابزار کمک آموزشی ریاضی پایهاهللا آبادي هانیه1838294887کرمان

سوم100مکانیکدستگاه تولید لباس  یک بار مصرف بیمارستانیکرديعلی 1854292164لرستان

سوم50محمدرضا خدابخشفیزیک و نجومنمایشگر و شبیه ساز سه بعديجوکارامیرحسین 1811167222شهر تهران

سوم50امیر حسین جوکارفیزیک و نجومنمایشگر و شبیه ساز سه بعديخدابخشمحمدرضا 1811167222شهر تهران

سوم33مریم حائري زادهعلوم دینی و قرآن پژوهیحکومت جهانی مقایسه نظریه هاي معاصر غربی با اندیشه مهدویتجابر انصاريیاس1811011210شهر تهران

سوم33-علوم دینی و قرآن پژوهیحکومت جهانی مقایسه نظریه هاي معاصر غربی با اندیشه مهدویتنحويآزاده 1811011210شهر تهران

سوم34یاس جابرانصاريعلوم دینی و قرآن پژوهیحکومت جهانی مقایسه نظریه هاي معاصر غربی با اندیشه مهدویت حائري زادهمریم1811011210شهر تهران

سوم50رضا شکريعلوم اجتماعی و روان شناسیبررسی نظریه ي بسته بودن روابط اجتماعیاتفاقسیامک 1811013768شهر تهران

سوم50سیامک اتفاقعلوم اجتماعی و روان شناسیبررسی نظریه ي بسته بودن روابط اجتماعیشکريرضا1811013768شهر تهران

سوم100-ریاضیمحاسبۀ تناوب باقیمانده هاي اعداد آر-فوبینی عسگري امیرعباس1811110668شهر تهران

سوم50مکانیکدستگاه تولید مداد بازیافتی از کاغذ زباله مؤیديعلی 1811112085شهر تهران

سوم50مکانیکدستگاه تولید مداد بازیافتی از کاغذ زباله حمزه خانیمحمد1811112085شهر تهران

سوم100شیمیدستگاه جدید تصفیه فاضالب براساس انجام همزمان لخته سازي و شناور سازي الکتریکینعمت الهیپوریا 1855016237همدان

دوم50پوریا کورانیکشاورزي و منابع طبیعیهمیار کشاورزکریمیحسین همدان

دوم50کشاورزي و منابع طبیعیهمیار کشاورزکورانیپوریا همدان

دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزي


