راَىمای جستجً در ساماوٍ کُربا
(فُرست برگسیدگان جشىًارٌ َای بیه المللی ي جًان خًارزمی )

هقذهِ:
از آغاز سال  8931ساهاًِ کْرتای خَارزهی تا تیص از دٍ ّسار رکَرد از هطخػات طرحْای ترگسیذُ در
جطٌَارُّای تیيالوللی ٍ جَاى خَارزهی از دٍرُ اٍل در سال  8911تا کٌَى ،ترای ارائِ اطالػات تِ دٍ زتاى
فارسی ٍ اًگلیسی از طریق ًطاًی  kia-kahroba.irدر دسترس جستجَگراى از داخل ٍ خارج از کطَر قرار
گرفت.
خَضَقتین پس از چاج هستٌذات فیسیکی ٍیژُ ًاهِی تیست ٍ پٌج سال ترگساری جطٌَارُ تیي الوللی خَارزهی
ٍ ٍیژُ ًاهِی ّجذُ سال ترگساری جطٌَارُ جَاى خَارزهی تِ زتاى فارسی ٍ ٍیژُ ًاهِی سی سال ترگساری
جطٌَارُ تیي الوللی خَارزهی تِ زتاى اًگلیسی ،اکٌَى تاًک اطالػاتی کاهل طرحْای ترگسیذُ ٍ هجریاى آى ٍ
چکیذُ طرح ،تِ غَرت الکترًٍیکی از طریق ایي ساهاًِ در اختیار ػالقوٌذاى قرار دارد.

راهنمای جستجو :
ٌّگام ٍرٍد تِ ساهاًِ ٍ در غفحِ اغلی چْار گسیٌِ ترای جستجَ هطاّذُ هیضَد .کارتراى هی تَاًٌذ جستجَ را
تِ فارسی از دٍ هذخل طرحّا یا ترگسیذگاى آغاز ًوایٌذ یا از گسیٌِ ّای  Projects , Laureatesترای
جستجَ تِ زتاى اًگلیسی استفادُ ًوایٌذ.
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الف – جستجَ تر اساس هطخػات طرح ّا
چٌاًچِ در ًظر داریذ جستجَ را تر اساس ػٌَاى طرح یا ًَع جطٌَارُ (تیيالوللی یا جَاى)  ،سال ترگساری  ،تخص رقاتت ( داخلی ،
خارجی  ،ایراًیاى هقین ،داًص پژٍّاى یا داًص آهَزی) یا دیگر هطخػات طرح ترگسیذُ اًجام دّیذ گسیٌِ طرحّا (ترای زتاى
فارسی) یا ( Projectsترای زتاى اًگلیسی) را اًتخاب ًوائیذ ٍ در غفحِ هرتَط ،تر اساس فیلذّای قاتل جستجَ هَضَع هَرد ًظر
را تازیاتی ًوائیذ.
در ایي غفحِ ،کادر ػٌَاى ترای دادى تخطی از ػٌَاى طرح ترگسیذُ ،آهادُ دریافت کلوِ هَرد ًظر ضوا است کِ پس از درج کلوِ ٍ
اًتخاب کلیذ اعمال محدودیت توام رکَردّای حاٍی ایي کلوِ در توام دٍرُّا جستجَ ٍ ،فْرست تازیاتی ضذُ تِ غَرت تیست
ػٌَاى در ّر غفحِ ًوایص دادُ خَاّذ ضذ .دیگر کادرّای ایي غفحِ ًیس تِ ّویي ترتیة تِ غَرت هٌفرد ًتایج جستجَ را ترای
ًوایص تازیاتی هیًوایٌذ.

در غَرت ًیاز تِ اػوال هحذٍدیتْای تیطتر ٍ جستجَی هَضَػی در دٍرُای خاظ از جطٌَارُ یا در زهیٌِ ػلوی هطخع یا
تؼییي کطَر ٍ تخص رقاتت یا ّر ًَع هحذٍد کٌٌذُ دیگر اهکاى جستجَی ّوسهاى فیلذّا تا یکذیگر کِ ًقص هحذٍدُ کٌٌذُ در
ًتیجِ جستجَ را دارد فراّن است.
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تا اًتخاب ّر رکَرد تازیاتی ضذُ در فْرست ،هطخػات ّر طرح کِ ضاهل ػٌَاى فارسی ٍ اًگلیسی  ،سال ٍ دٍرُ جطٌَارُ  ،تخص
رقاتت ٍ کطَر  ،هاّیت طرح ،رتثِ ،هطخػات هجری طرح ٍ ّوکاراى ٍ تػَیر خثرًاهِ تِ فارسی ٍ اًگلیسی است تِ ًوایص در
هیآیذ .الثتِ طرحّای داًص آهَزی جطٌَارُ جَاى خَارزهی ٍیژگی دٍ زتاًِ تَدى اطالػات را دارا ًویتاضٌذ.
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تا کلیک تر رٍی لیٌک تػَیر خثرًاهِ ،فایل هرتَط تاز ٍ اطالػات آى قاتل هطاّذُ ٍ چاج است .تسیاری از طرحْا دارای تػَیر
خثرًاهِ تِ دٍ زتاى هیتاضٌذ ٍلی ترخی دیگر ًیس فقط یکی از دٍ تػَیر را دارًذ تَغیِ هیضَد ترای کسة اطالػات کاهل ،در
غَرت هَجَد تَدى ّ ،ر دٍ تخص خثرًاهِ هطاّذُ ضَدٍ .جَد تػَیر خثرًاهِ را در زهاى تررسی فْرست ًتایج تازیاتی هیتَاى
هطاّذُ ًوَد.
 در قسوت جستجَی طرحّا ،اًتخاتْای هتؼذدی ترای هحذٍد کردى ًتایج ٍجَد دارد ،فیلذ جطٌَارُ دارای دٍ اًتخاب جطٌَارُتیيالوللی خَارزهی ٍ جطٌَارُ جَاى است .در فیلذ دٍرُ ضوارُ ّر دٍرُ قاتل جستجَ است .در فیلذ سال ًیس سالْای ترگساری ّر
یک از جطٌَارُّا قاتل تازیاتی است.

 تخص رقاتت ضاهل ایي اًتخاتْا هی تَاًذ تاضذ:

طرحهای داخلی :ترگسیذگاى جطٌَارُ تیيالوللی خَارزهی از داخل کطَر



طرحهای خارجی :ترگسیذگاى خارجی جطٌَارُ تیيالوللی خَارزهی از خارج کطَر



ایرانیان مقیم خارج  :ترگسیذگاى ایراًی جطٌَارُ تیيالوللی خَارزهی کِ در خارج از کطَر هقین ّستٌذ.



دانش پژوهان و فناوران :ترگسیذگاى جطٌَارُ جَاى خَارزهی (پژٍّطگراى ،فٌاٍراى ٍ داًطجَیاى تا  93سال)



دانش آموزی  :ترگسیذگاى جطٌَارُ جَاى (داًص آهَزاى از ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش در دٍرُ هتَسطِ دٍم)

 جستجَ در فیلذ کطَر ٍ زهیٌِ ػلوی ًیس تر حسة تقاضا ٍ ٍرٍد کلوات هَرد ًظر اًجام هیضَد. جستجَ در فیلذ هاّیت ،تر اساس طثقِتٌذی دتیرخاًِ جطٌَارُ خَارزهی ترای تفکیک طرحّای پژؤٍّطی تا ایي کلواتهیتَاًذ اًجام گیرد:


بنیادی ،کاربردی  ،توسعهای  ،ابتکار و نوآوری ،اختراع و موفق در تولید ملی

_ در فیلذ رتثِ ًیس هیتَاى توام طرحّایی کِ در زهاى ترگسیذُ ضذى تا رتثِ ّای اٍل  ،دٍم ٍ سَم هطخع ضذُاًذ را تازیاتی
ًوَد .الزم تِ یادآٍری است در هؼذٍدی از سالْای ترگساری ،ترای طرحّای ترگسیذُ رتثِای تؼییي ًطذُ است ٍ فقط ػٌَاى
ترگسیذُ در ًظر گرفتِ ضذُ است.
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ب -جستجَ تر اساس ًام ترگسیذُ
چٌاًچِ در ًظر داریذ جستجَ را تر اساس ًام پژٍّطگر یا هجری طرح اًجام دّیذ گسیٌِ ترگسیذگاى یا  Laureatesرا اًتخاب
ًوائیذ ٍ در غفحِ هرتَط ،تر اساس فیلذّای قاتل جستجَ ًام هَرد ًظر را تازیاتی ًوائیذ.
در ایي غفحِ تر اساس ًام ً ،ام خاًَادگی  ،جٌسیت ،هقطغ تحػیلی  ،رضتِ تحػیلی ترگسیذُ جستجَی اطالػات را اًجام داد.

در فْرست ًتایج جستجَ ًیس هی تَاى تا کلیک تر رٍی ًام خاًَادگی یا ػٌَاى طرح تِ اطالػات تیطتری از ترگسیذُ ٍ طرحی کِ تِ
جطٌَارُ ارائِ ًوَدُ است دست یافت.

دتیرخاًِ جطٌَارُ تیي الوللی خَارزهی – هْر هاُ 8931
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