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حضرت امام خميني(ره) :

مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي):

بـا اراده و عـزم راسـخ خـود بـه طـرف
علـم گرايـي و علم محـوري بايـد در
علم و عمل و کسـب دانـش و بینش حرکت همـه بخشهـا گفتمـان مسـلط جامعـه
نماییـد که زندگـی زیر چتـر علـم و آگاهی ،بشود.
آن قـدر شـیرین و انـس بـا کتـاب و قلـم و
اندوختههـا ،آن قـدر خاطره آفریـن و پایدار
اسـت کـه همـه تلخیهـا و ناکامی هـای
دیگـر را از یـاد می بـرد.
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● ناشر :سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
● تهيه و تدوين :دبيرخانه جشنواره بينالمللي خوارزمي
● طراحی و مدیریت هنری :مؤسسه فرهنگی هنری آفاق دیار هنر /سيد رسول شوبيري
● شمارگان 1500 :جلد
● تاريخ انتشار :اسفند ماه 1392
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کوی افسران ،خیابان شهید احسانی راد  -سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
● کد پستي33 53 51 11 :
● وبگاه سازمان www.irost.org :
● تلفنخانه سازمان 56273625-9 :
● تلفن و نمابر دبیرخانه جشنواره 02156276038 - 02156276345 :
● وبگاه جشنوارهwww. khwarizmi.ir :
● رايانامه شرکت کنندگان د اخليKhwarizmi_intl@irost.org :
● رايانامه شرکت کنندگان خارجيKhwarizmi@irost.org :
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نهادهایداخلیحمایتکننده

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
بنياد ملي نخبگان
بانك تجارت
سازمان صنایع دفاع (ساصد)
بنیاد فرهنگی فرهود
سازمان صنايع هوايي نیروهای مسلح
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام
سازمان صنايع هوا فضا
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
راديو دانش (حامی رسانهای)
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نهادهایخارجیحمایتکننده

مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه )(APCTT

كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب )(COMSATS
كميته دائمي سازمان كنفرانس اسالمي در زمينه همكاريهاي علمي و فني )(COMSTECH
سازمان همكاريهاي اقتصادي هشت كشور در حال توسعه )(D-8
سازمان همكاريهاي اقتصادي )(ECO
مؤسسه فرهنگي اكو )(ECI
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد )(FAO
مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك )(ICARDA
مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند )(IOR-ARC RCSTT

سازمان اسالمي آموزشي ،علمي و فرهنگي سازمان كنفرانس اسالمي )(ISESCO
آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه )(TWAS
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

كميسيون ملي يونسكو در ايران ()UNESCO
دفتر منطقهاي يونسكو در تهران ()UNESCO
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO
سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
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جوایز
جوايز برگزيدگان د اخلي و خارجي:

تقد ير نامه رياست محترم جمهوري ،تند يس جشنواره و اهدای بسته تشويقي متناسب با رتبه

جوايز سازمان هاي بين المللي حمايت كننده :

● مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه ()APCTT
گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● كميتة د ائمي سازمان كنفرانس اسالمي در زمينة همكاري هاي علمي و فني ()COMSTECH
حمايت در قالب كمك هزينه به جشنواره بينالمللي خوارزمي
● كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايد ار در جنوب ()COMSATS
جايزه نقدي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
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● مؤسسه فرهنگي اكو ()ECI
گواهينامه و مد ال به سه نفر از برگزيدگان
● سازمان همكاري هاي اقتصاد ي ()ECO
گواهينامه به پنج نفر از برگزيدگان
● سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد ()FAO
مدال و گواهينامه به يك نفر از برگزيدگان
● مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA
مد ال و گواهينامه به برگزيدگان
● مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري -اتحاد يه همكاري هاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس
هند   ()IOR-ARC RCSTT
جايزه نقد ي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● سازمان اسالمي آموزشي ،علمي و فرهنگي سازمان كنفرانس اسالمي ()ISESCO
جايزه نقدي و گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان
● آكاد مي علوم كشورهاي در حال توسعه ()TWAS
جايزه نقدي به دو نفر از برگزيدگان
● سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
تند يس و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري   ()WAITRO
گواهينامه ،تند يس و جايزه نقد ي به يك نفر از برگزيدگان
● سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
مدال و گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان
● كميسيون ملي يونسكو در ايران ()UNESCO
گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

پیام
نهادها و سازمان های بین المللی
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی
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پیام

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

بسمه تعالي
يكـي از شـاخصهاي اصلـي توسـعه پايـدار كشـورها ،توسـعه نـوآوري و فنـاوري اسـت و البتـه نقش
پژوهشـگران و فنـاوران در خصوص توسـعه پايدار بر كسـي پوشـيده نيسـت .خودباوري و اعتمـاد به نفس
دانشـمندان مـا اسـت كـه باعـث ايجـاد توانمنـدي در زمينههاي علمـي ،اقتصـادي ،اجتماعي ،سياسـي و
فرهنگـي خواهـد شـد .دارا بـودن توان علمـي و نوآوري علاوه بر آنكه موجب احسـاس غرور ملي اسـت،
مي توانـد بـه وجـود آورنـدهي احسـاس شـعف ،تحـرك و پويايـي در ميـان افـراد جامعه و تلاش بيشتر
متخصصـان بـراي حفـظ موقعيت و جايـگاه بينالمللي كشـور خود شـود.
ت و هفتميـن سـال متمـادي ،سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايران
امسـال نيـز بـراي بيسـ 
افتخـار برگـزاري جشـنواره بين المللـي خوارزمي را دارد .اين جشـنواره در سـطح ملـي و بينالمللي نهادي
ارزنـده و پويـا بـراي ارزيابـي ،شناسـايي و معرفي طرحهاي برتر و پژوهشـگران و دانشـمندان شـاخص در
عرصههـاي گوناگـون علمـي اسـت .ايجـاد بسـترهاي حمايتي مـادي و معنـوي از برگزيدگان جشـنواره را
مـي تـوان دسـتاورد ويـژهي اين سـازمان در سـال هاي اخير دانسـت.
بـا عنايـات پـروردگار بـزرگ امسـال نيـز شـاهد برگـزاري ايـن رويـداد علمـي بـا حضور صدهـا طرح
پژوهشـي ،كاربـردي ،توسـعهاي و ابتـكاري داخلـي و خارجـي هسـتيم .ايـن افتخـارات را ارج مينهيـم و
آينـدهاي سرشـار از موفقيـت بـراي جامعـه علمـي و صنعتـي ميهـن اسلاميمان از خداوند مسـئلت داريم.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

احمد اكبري
رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

10

پيام

نهادها و سازمان هاي بينالمللي حامي

آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه

)(TWAS

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

آكادمـي علوم كشـورهاي درحال توسـعه ،مراتب تبريك خـود را به برگزيدگان جشـنواره بينالمللي خوارزمي
ابـراز مـيدارد .دريافـت جايزه جشـنوارهاي كه به نـام ابوجعفر محمدبن موسـي خوارزمي كه 1200سـال پيش در
زمينـه رياضيـات و سـاير علـوم آثار ارزندهاي را از خود برجاي گذارد ه بسـيار ارزشـمند اسـت .ايـن افتخار تعهدي
را بـراي تـداوم توسـعه دانسـتههاي علمـي و كمـك بـه نسـلهاي آينده بـراي پيـروي از اين ميراث پژوهشـي
ايجـاد مينمايد.
مراتـب تبريـك خـود را بـه جمهوري اسلامي ايـران ابراز ميداريـم .چنيـن جوايزي حمايـت طوالني مدت
كشـور از نـوآوري و فنـاوري را ميطلبـد .همانگونـه كـه ميدانيـم جمهـوري اسلامي ايـران بـه تعالـي علـم
و مهندسـي بسـيار متعهـد ميباشـد ،ايـن امـر در فعاليـت كنونـي وزارت علـوم ،تحقيقـات و فنـاوري و سـازمان
پژوهشهـاي علمـي و صنعتـي ايـران ،بهعلاوه در تعهـد رو به رشـد كشـور در سـرمايهگذاري در زمينه تحقيق
و توسـعه و ايجـاد اقتصـاد مبتنـي بـر دانايي به خوبي مشـهود اسـت .جمهـوري اسلامي ايران بهطـور همزمان
نقـش مثبتـي را در ايجـاد شـبكههاي دانش بنيان جهانـي مبتني بـر همكاريهاي علمي و پژوهشـي بينالمللي
ايفـا مينمايد.
ايـن دسـتاوردها درخور سـتايشاند و جمهوري اسلامي ايران شايسـته تحسـين بيشـتر بـراي كار و تعهدي
اسـت كـه ميتوانـد بهعنوان الگويي براي سـاير كشـورها باشـد .اميد اسـت مشـاركت آكادمي علوم كشـورهاي
درحـال توسـعه در ايـن امـر بهواسـطه حمايـت از جايزه مشـترك ايـن آكادمي و سـازمان پژوهشهـاي علمي و
صنعتـي ايـران بـه دانشـمندان جـوان گام مؤثـري در اين زمينه باشـد .مـا اهدافمان را بـه اشـتراك ميگذاريم و
اطمينـان ميدهيـم كـه بـا كار مشـترك ميتوانيم بـراي بهرهمندي همـه مردم ،دنيـاي بهتري را بسـازيم.
پروفسور باي چانلي
رييس آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه
TWAS

11

پيام

نهادها و سازمان هاي بينالمللي حامي

سازمان اسالمي آموزشي ،علمي و فرهنگي
سـازمان كنفـرانس اسـالمي

)(ISESCO

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

سـازمان آموزشـی ،علمی و فرهنگی اسلامی (آیسیسـکو) مفتخر اسـت که با سـازمان پژوهشهای علمی و
صنعتـی ایـران در برگزاری با شـکوه بیسـت وهفتمین جشـنواره بینالمللی علمـی خوارزمی همـکاری می نماید.
جایـزه معتبـر بینالمللـی خوارزمـی که یادآور دسـتاوردهای علمی و معنوی محمد ابن موسـی خوارزمی اسـت به
عنوان جایزه علمی معتبری شـناخته شـده که هر سـال بسـیاری از دانشـمندان و پژوهشـگران جوان از سراسـر
جهـان از ایـن طریـق بـه رقابت علمی بـا یکدیگـر می پردازند .بیسـت و هفتمین جشـنواره بینالمللـی خوارزمی
مشـارکت واقعـی دانشـمندان و محققیـن را در چهار حـوزه تحقیقـات ،پژوهشهای بنیادی ،تحقیق و توسـعه و
اختراعات و نوآوری برجسـته نموده اسـت.
آیسیسـکو بـه عنـوان یکی از حامیان برجسـته از جشـنواره بینالمللـی خوارزمی در دهه گذشـته برای کمک
بـه کشـورهای عضـو برای دسـتیابی بـه برتـری در تحقیـق و توسـعه در برنامههـای علمی خود تلاش زیادی
نمـوده است.آیسیسـکو برنامهریـزی اسـتراتژیک علمـی برای آینـده جهان اسلام در زمینههای آمـوزش ،علوم،
فرهنـگ و ارتباطـات تدویـن کـرده و همچنیـن در حـال تهیـه چارچوبـی بـرای تعییـن اسـتراتژیهای مختلف
بهمـراه مکانیزمهـای اجرایـی آنها اسـت که مسـیر ترویج و رشـد علـم و فـن آوری را تعیین می نماید .آیسسـکو
همچنیـن بمنظـور ظرفیتسـازی در علـم و فـنآوری برنامههای مشـترکی با موسسـات آموزشـی و پژوهشـی
منطقـهای و بینالمللـی اجـرا نمـوده اسـت .یکـی از ایـن برنامهها همـکاری آیسیسـکو و سـازمان پژوهشهای
علمـی و صنعتـی ایـران در برگـزاری جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی بوده که یکـی از تلاش موفقیتآمیز برای
ارتقـاء علـم و فنآوری در سراسـر جهان اسـت.
بـر خـود الزم می دانم که فرصت را غنیمت شـمرده تا دسـتآوردهای سـازمان پژوهشهـای علمی و صنعتی
ایـران در برگـزاری این جشـنواره بینالمللی در طول بیسـت و هفت سـال گذشـته را تبریک بگویـم .همچنین از
تالشهـای وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری جمهوری اسلامی ایران برای گسـترش همکاریهای بینالمللی
و بالندگـی علـوم و ابتـکارات سپاسـگزاری می نمایم و بـه برندگان جشـنواره بینالمللی خوارزمی بویـژه برندگان
جوایز آیسیسـکو نیز تبریـک می گویم.
د كتر عبد العزيز عثمان التويجري
دبيركل
ISESCO
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پيام

نهادها و سازمان هاي بينالمللي حامي

مركز بينالمللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك

)(ICARDA

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

مرکـز بین المللـی تحقیقـات کشـاورزی در مناطـق خشـک (ایـکاردا) بـا تحقیقـات سیسـتمی بویـژه در
اکوسیسـتمهای شـکننده مناطـق خشـک بـا چالشهـای زیـادی در توسـعه خدمـات علمـی و اجتماعـی بـه
بشـریت در مناطـق خشـک مواجه اسـت .بـا توجه به تنـوع فرهنگها و کشـاورزی ،فرصتهـا و محدودیتها
در توسـعه کشـاورزی در مناطـق خشـک ،جمهوری اسلامی ایـران همواره یکی از شـرکای راهبـردی ایکاردا
در منطقـه شـمال آفریقـا و غرب آسـیا بوده اسـت .ایکاردا مفتخر به داشـتن روابـط علمی بلند مـدت با وزارت
جهـاد کشـاورزی جمهـوری اسلامی ایـران میباشـد .ایـن همکاریهـای راهبـردی از سـال  1984بـا تاکید
بـر توسـعه منابـع انسـانی و تحقیقـات کاربـردی و توسـعهای در کشـاورزی مناطـق خشـک با هـدف افزایش
بهـرهوری محصـوالت کشـاورزی و بهبـود امنیت غذایی شـروع شـده اسـت.
ایـکاردا بسـیار خرسـند اسـت از اینکـه بتواند از جایـزه علمی ارزشـمند بین المللـی خوارزمـی حمایت کند.
بـه عنـوان قدردانـی از ایـن تلاش خالصانـه ،ایـن افتخـار نصیـب اینجانـب شـده اسـت تـا پیـام و تبریکات
صمیمانـه خـود را بـه سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایران بـرای کسـب موفقیتهای مسـتمر و هر
سـاله آن سـازمان در سـازماندهی ایـن رویـداد بین المللی اعلام نمایم .همچنیـن اینجانب شـادباش صمیمانه
خـود را بـه برگزیـدگان جایـزه امسـال برای دسـتيابی بـه اثرهـای علمی برجسـته آنها اعلام می نمایـم .این
جایـزه در واقـع قدردانـی خالصانـه از تالش های محققیـن ،مخترعین و مکتشـفین عرصه علم و دانش اسـت.
بـه منظـور حمایـت از بخشـی از زحمـات و تالشهـای دانشـمندان و محققیـن تاکیـد مـی شـود کـه
رویدادهـای بـا شـکوهی مانند جشـنواره بین المللـی خوارزمی که دانشـمندان و محققین جوان را مورد تشـویق
قـرار مـی دهد ،مي بايسـت مـورد حمایـت قـرار گیرند.
در پایـان ،اینجانـب از زحمات و سـخت کوشـی های تمامـی عوامل و دسـت اندرکاران بـرای تحقق اثرات
برجسـته و رویدادهای باشـکوه ،تشـکر و قدردانـی می نمایم.
د كتر سيدعطا رضايي
هماهنگ كننده ايران  /برنامه همكاري ايكارد ا
ايكارد ا دفتر تهران
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پيام

نهادها و سازمان هاي بينالمللي حامي

مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه
کشورهای حاشیه اقیانوس هند

)(IORA

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

توسـعه علـم و فنـاوری در ارتقا سـطح اقتصادی کشـورها نقش اساسـی دارد .امروزه اختراعـات و ابتکارات
بیـش از پیـش در ایجـاد موفقیـت بلنـد مـدت و پایـدار نقش ایفا می کننـد و به ما ایـن توانایـی را می دهند که
غیرممکن هـا را امکان پذیر دانسـته ،شـوق جسـتجو و کشـف ناشـناخته ها را در مـا ایجاد می کنـد .افرادی که
اسـتعداد شـناخت فرصت هـا ،تفکـر خالقانـه و حل مسـئله را دارا هسـتند ،سـطح اقتصـادی کشورشـان را باال
بـرده و آینده ای روشـن را نویـد می دهند.
جهـان بهتـری کـه مـا رویایـش را در سـر میپرورانیـم ،تنهـا توسـط دسـتاوردهای علـم و فنـاوری در
کشـورهای خودمـان ایجـاد نمی شـود بلکـه زمانـی محقـق می گـردد کـه فنـاوری بیـن جوامعـی کـه بـه آن
نیـاز دارنـد ،انتقـال داده شـود .بنابـر ایـن کلیـد اصلـی ایجـاد "جهـان بهتـر"" ،انتقال علـم و فناوری" اسـت
کـه بـا همـکاری بیـن همه کشـورها از طریق شـبکه ها ،به اشـتراک گذاشـتن دانـش ،فعالیت هـای تحقیقاتی
مشـترک و تجـاری سـازی فنـاوری بـه دسـت می آید.
مرکـز منطقـه ای انتقـال علـوم و فنـاوری اتحادیـه کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد در صـدد اسـت تـا
یافته هـا و دسـتاوردهای علمـی و فنـاوری را بـا حمایـت از ابداعات ،شبکه سـازی ،انتقال و تجاری سـازی علم
و فنـاوری خصوصـا در منطقـه حاشـیه اقیانـوس هنـد و در حمایـت از جهانیـان انتشـار دهد.
در واقـع یکـی از افتخـارات بـزرگ مرکـز منطقـه ای انتقـال علـوم و فنـاوری اتحادیه کشـورهای حاشـیه
اقیانـوس هنـد حمایـت از بیسـت و هفتمین جشـنواره بیـن المللی خوارزمی اسـت و مـن مایلم به افـراد برتری
کـه بـا ذهـن خالقشـان سـهم بـا ارزشـی در تغییـر مسـیر کارهـای جهانـی داشـته و موفـق بـه دریافـت این
جایـزه شـده اند ،تبریـک بگویـم .هـم چنیـن مایلـم مراتـب سپاسـگزاری خـود را از برگزارکننـدگان جشـنواره
بین المللـی خوارزمـی خصوصـا سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایران بـرای تالشهای بی وقفه شـان
در سـامان دهی چنیـن رخـداد قابـل توجهـی در بیسـت و هفت سـال گذشـته ،اعلام دارم.
دکتر محمود مولی نژاد
رئیس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری
اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند
IORA

14

پيام

نهادها و سازمان هاي بينالمللي حامي

مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري

)(WAITRO

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

جشنواره بين المللي خوارزمي ،يك رويداد مهم و شناخته شده براي قدرداني از دانشمندان ،محققان ،نوآوران
و مخترعان سراســر جهان است كه بهطور ســاليانه برگزار مي گردد .در اين جشــنواره با مشاركت نمايندگان
نهادهاي بين المللي تالشهاي ارزنده دانشمندان ،محققان ،نوآوران و مخترعان در كمك به توسعه اقتصادي،
اجتماعي و محيطي ارج نهاده مي شود.
جشــنواره بين المللي خوارزمي عرصهاي است كه در آن شــخصيتهاي برجسته علمي گردهم ميآيند تا
عقايد ،انديشهها ،تجربيات و موفقيتهاي پژوهشي خود را به اشتراك بگذارند .نگرش كلي اين جشنواره مشابه
با مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري( )WAITROاست كه اين مجمع جهاني به موجب آن
شــبكهاي متشكل از يك صد و پنجاه سازمان پژوهشي فناوري در هفتاد و چهار كشور دنيا را به منظور ترغيب
مشــاركت و همكاري در بين ســازمانهاي عضو ايجاد نموده اســت .در اين راستا اين مجمع جهاني بهواسطه
ســازمانهاي عضو ،متخصصين علوم و فناوري در زمينههاي متعدد را به يكديگر مرتبط ميسازد .سازمانهاي
علمي و فناوري موفق ،رقابت در شبكه سازي در جامعه دانش بنيان امروز را ثابت نمودهاند.
براي قدرداني از زنان دانشــمند ،محقق ،نوآور و مخترع براي دستاوردهايشــان در علوم و فناوري ،همانند
سالهاي گذشته؛ از سال  2008تاكنون؛ این مجمع جهانی افتخار دارد كه جايزه «بهترين دانشمند نوآور زن» را
يك بار ديگر به بانوي دانشمند شايسته كه مشاركت چشمگيري در علم و فناوري و توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و محيطي دارد در بيست و هفتمين جشنواره بين المللي خوارزمي اعطا نمايد .اين مجمع جهاني مفتخر است كه
براي هشت سال پياپي به عنوان بخشي از اين جشنواره ايفاي نقش مينمايد و اميدوار است كه حمايت از اين
رويداد كماكان ادامه يابد.
مجمع جهاني ســازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري( )WAITROمراتب تشــويق و تحسين خود را به
برگزيدگان اين جايزه و همچنين به آناني كه دســت اندركار شناسايي دســتاوردهاي ارزشمند اين برگزيدگان
هســتند ،ابراز ميدارد .همچنين به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران كه با جديت و پشتكار بهعنوان
يكي از اعضاي  WAITROكه بيســت و هفت دوره اين جشــنواره را با موفقيت برگزار نموده است ،تبريك و
تهنيت ميگويد و برگزاري موفق جشنوارههاي خوارزمي را در سالهاي آتي آرزومند است.
دكتر روحاني هاشم
دبيركل مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري
WAITRO
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پيام

پیامی از برگزیدگان دوره  های قبلی
جشنواره بينالمللي خوارزمي
دبیر عزیز
بـرای اولیـن بـار یـک نماینـده علمـی از روسـیه سـفید
برگزیـده جشـنواره بین المللـی خوارزمـی شـد .مشـکل اسـت
کـه بتـوان اهمیت ویـژه این رویـداد را ارزیابی کـرد ،چرا که
فرصتـی بـرای همکاری های علمی ایران و روسـیه سـفید در
آینـده نزدیک ایجاد شـده اسـت .

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

دبیر عزیز
بـرای برگزیده شـدن در جشـنواره بیـن المللـی خوارزمی
احسـاس غـرور و شـعف می کنـم ،بـا ایـن وجـود مسـئولیت
مـن بـرای شـرکت در فعالیت هـای پژوهشـی بیشـتر شـده
است.
شـخص ًا تحـت تاثیـر پیشـرفت های علمـی دانشـمندان
ایرانـی قـرار گرفتـم  .از دولـت ایـران بـرای حمایـت از علم
و مشـوق هایش بـرای دانشـمندان در سـطح جهـان تشـکر
مـی کنـم و از مـردم ایـران بـرای مهمان نـوازی عالی شـان
سپاسـگزارم .امیـدوارم مـردم ایـران به خصوص دانشـمندان
ایرانـی موفـق در تحقیقـات علمـی خود باشـند.
از سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتی ایـران و هیات
داوران جشـنواره بین المللـی خوارزمـی بـه خاطـر انتخـاب
اینجانـب بـرای ایـن جایـزه معتبر تشـکر ویـژه دارم.

16

دکتر یاچسالو ایوانویچ بکو
رییس بخش بیوشیمی دارویی
دانشکده کبد شناسی تجربی
روسیه سفید

دکتر ایاپان پیالیی اجایاغوش
عضو هیات علمی
موسسه علمی علوم و فناوری
هند

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

معرفی
اعضای هیات داوران
و گروه های تخصصی
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی
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اعضاي هيات داوران
به ترتيب حروف الفبا

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

• مهندس محمدحسن انتظاري
عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دبير جشنواره
• دكتر فرشاد اخالقي
استاد دانشكده مواد ،متالورژي  -دانشگاه تهران
• دكتر عليرضا اللهياري
استاديار پژوهشكده مكانيك -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
• دكتر عباس علي ايزدي
استاديار دانشكده معماري -دانشگاه تهران
• دكتر محمد علي برخورداري بافقي دانشيار دانشكده عمران -دانشگاه علم و صنعت
• دكتر جعفر توفيقی
استاد دانشكده شیمی  -دانشگاه تربیت مدرس
• دكتر عليرضا جهانگيريان
دانشيار دانشكده مهندسي هوافضا  -دانشگاه صنعتي اميرکبير
• دكتر عباسعلي زالي
استاد دانشكده مهندسي كشاورزي  -دانشگاه تهران
• دكتر اسكندر زند
استاد گياه پزشكي -سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
• دكتر حسين ساالر آملي
دانشيار پژوهشكده صنايع شيميايي  -سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
• دكتر سعيد سمنانيان
استاد دانشكده فيزيولوژي -دانشگاه تربيت مدرس
• دكتر سعيد سهراب پور
استاد دانشكده مهندسي مكانيك  -دانشگاه صنعتي شريف
• دكتر سيداحمدرضا شرافت
استاد دانشكده مهندسي برق  -دانشگاه تربيت مدرس
• دكتر محمد مهدي طهرانچي
استاد دانشكده علوم پايه و پژوهشكده ليزر و پالسما -دانشگاه شهيد بهشتي
• دكتر حسين غريبي
استاد دانشكده شيمي  -دانشگاه تربيت مدرس
• دکتر داريوش فرهود
استاد ژنتيک پزشکي
• دكتر عبدالحسين فريدون
استاد دانشكده مكانيك -دانشگاه سمنان
• دكتر محمدحسين قزل اياغ
استاديار دانشكده برق -دانشگاه امام حسين(ع)
• دكتر كمال محامدپور
استاد دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر -دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
• دكتر سعداله نصيري قيداري
استاد دانشكده فيزيك -دانشگاه زنجان
دبير هيات داوران
• مهندس قدمعلي نشاگر
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گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

گروه تخصصي برق و كامپيوتر

•

رييس گروه :دكتر شروين اميري

اعضاي گروه:
• مهندس احمد آقاجاني
• دکتر منوچهر اقبال
• مهندس نويد باصري
• دكتر زرين تاج برنايي
• مهندس نسرين بورقاني فراهاني
• دكتر بابک پركار
• نادر پوریایی
• دکتر کریم رحماني
• مهندس محبوبه سيف محدثي
• دكتر سيد وهاب شجاعالديني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مهندس نسرين غازانشاهي
دكتر شاهرخ فرهمند
دکتر محمد فيروزمند
مهندس امان اله قنبري پور
دكتر سعيد گرگين
دكتر غالمرضا محمدخاني
مهندس ايرج مشك آبادي
دکتر وحيد رضا نفيسي
مهندس صفر نويدبخش
مهندس زيبا نيك آئين

گروه تخصصي مكانيك

•

رييس گروه :دكتر فواد فرحاني بغالني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر لطف اله سوادكوهي
دكتر علي صلواتي زاده
جهانفر ضرغامي
دكتر سيد اميرحسين قرشي
امير هوشنگ قيومي
دكتر داود كريمي علويجه
دكتر محمد اليقي
دكتر محمد مهدي ملكيان
مهندس قدمعلی نشاگر
دکتر يوسف ياسي

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• مهندس محمد حميد اماميخوانساري
• دكتر محمد اميني
• مهندس آذر انوري
• جمشيد ايالنلو
• محمد بايرامي
• مهندس حميد بختياري
• مهندس علي اصغر بيطرفان
• مهندس مهدي خليلي متينزاده
• مهندس سهيال خوشنويسان
• مهندس کيوان سيدي نياکي
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گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

گروه تخصصي صنايع شيميايي
• رييس گروه :دكتر غالمرضا صميمي
اعضاي گروه:
• دكتر حسن آقا عربي
• دكتر محمد حسن آرمانمهر
• دكتر نسرين اروج زاده
• دكتر علي الياسي
• مهندسي طيبه اميدي
• دكتر محمد حسن ايكاني
• دكتر ذاكر بحريني
• دكتر زينالعابدين بشيري
• دكتر عليرضا بصيري
• دكتر هما ترابي زاده
• دكتر مجيد جوانمرد داخلي
• دكتر راضيه حبيب پور
• دكتر ناهيد خندان

• دكتر حسين رحماني
• دكتر سميه رحيمي طبالوندي
• دكتر مريم رنجبر
• دكتر عليرضا سدر پوشان
• دكتر سهيال شكراله زاده
• مهندس حميرا شكوهي
• دكتر انور شلماشي
• دكتر داود صادقي فاتح
• دكتر عليرضا صالحي راد

•
• دكتر شهره صفارزاده
• دكتر محمد عابدي
• دكتر عليرضا عشوري

دكتر سيد صاحب سادات حسيني

•
•
•
•
•
• دكتر سيد حيدر محمودي نجفي
• دكتر سيد احمد مظفري
• دكتر برهمن موثق
• دكتر فرج اله مهنازاده
• مهندس نيلوفر ناصري
• دكتر زرين نصري
مهندس مسعود غفارپور
دكتر اسالم كاشي
دكتر ايرج گودرزنيا
دكتر سيد مهدي لطيفي
دكتر زهرا محمدي

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
• رييس گروه :دكتر محمدرضا سنجابي
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• مهندس مينا آزما
• دكتر مريم باقري ورزنه
• دكتر بهرام تفقدي نيا
• دكتر مجيد جوانمرد داخلي
• دكتر بتول حسين پور
• دكتر پيوند دارابي
• دكتر مينا رستم زا
• دكتر محمد زندي
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•
• مهندس سيد محمد شتاب بوشهري
• دكتر شهريار صرامي
• دكتر روزبه عباس زاده
• دكتر مريم عطاپور آسيابر
• دكتر احمد علي مددي
• دكتر مجيد معصوميان
• دكتر سارا ميرزايي
دكتر علي زنوزي

• دكتر ميترا محمدي بازرگان
• مهندس احمد نوروزيان
• دكتر فتانه ياري

گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

گروه تخصصي علوم پايه
• رييس گروه :دكتر عطااله كوهيان
اعضاي گروه:
• دكتر اكبر اسماعيلي
• دكتر امير حسين اصغري
• دكتر الهه الهي
• دكتر جواد حامدي

•
• دكتر سعيد دهقان پور

دكتر سيد ابراهيم حسينينسب

•

•
•
•
•
•
•

دكتر عليرضا سالم كار
دكتر شايسته سپهر
دكتر مرتضي شيري
دكتر امير مسعود عباسي
دكتر ياسر عبدي
دكتر مجيد عليزاده

•
•
•
•

دكتر ناصر قائمي
دكتر عمران مرادلو
دكتر خسرو معدني پور
دكتر مير فائز ميري

گروه تخصصي زيست فناوري ،محيط زيست و علوم پايه پزشكي
رييس گروه :دكتر مهرداد آذين
• دكتر محمد حيدريان
• دكتر خسرو رستمي
• دكتر گيتي سعادت نيا
• دكتر محمد سهرابي
• دكتر سیده ملیحه صفوی
•دكتر عباس فرازمند
• دكتر مسعود فالح پور

•
•
•
•
•
•

دكتر مهران كياني راد
دكتر فرزانه عزيز محسني
دكتر سيد سعيد ميردامادي
دكتر محسن واعظ
دكتر مهناز هادي زاده
دكتر جعفر همت
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• دكتر پرستو احساني
• دكتر حميده افقي
• دكتر زهرا اميني بيات
• دكتر محمد رضا بختياري
• دكتر ناهيد بختياري
• دكتر سيد حسامالدين تفرشي
• دكتر خسرو حسيني پژوه

گروه تخصصي عمران
• رييس گروه :دكتر موسي محمودي صائبي
اعضاي گروه:
• دكتر محمد علي ارجمند
• دكتر حامد ارزاني
• دكتر امير طريقت
• دكتر موسي مظلوم

•
•
•
•

دكتر سعيد غفارپور جهرمي
مهندس امير مهرآرا
مهندس شهرام وثوق
مهندس ميراحمد ميرقاسم پور
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گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

•

گروه تخصصي معماري و هنر
رييس گروه :دكتر صمد سامانيان

اعضاي گروه:
• دكتر كامران افشار مهاجر
• دكتر مجتبي انصاري
• دكتر عباسعلي ايزدي
• دكتر پروين پرتوي
• دكتر محمد خزايي

•

گروه تخصصي علوم پزشكي
رييس گروه :دكترمحمد وجگاني

اعضاي گروه:
• دكتر سعيد سمنانيان
• دكتر سيد مرتضي كريميان

•

•

دكتر فرشيد نوربخش

گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو
رييس گروه :دكتر محمد اسماعيليان

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• دكتر عزت اله آزاد
• دكتر شاهرخ آهنگراني

•
• دكتر ولي اله دشتي زاد
• دكتر مرجان رجبي
• دكتر سيد محمد زهرايي
• دكتر حسين سرپولكي
• دكتر فرزانه سالمي

مهندس زهرا اصفهاني بلند بااليي
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•
•
•
•

دكتر زهرا رهبرنيا
دكتر جالل الدين سلطان كاشفي
دكتر فريبا قرايي
دكتر اكبر عالمي

•
•
•
•
•
•
•

دكتر فرزاد شهري
دكتر كوروش شيرواني
مهندس سيامك عظيمي نام
دكتر رضا غالمي پور
دكتر علي كفلو
مهندس علي اكبر متحدي
دكتر سيد محمد مهدي هادوي

گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

گروه تخصصي فناوري نانو
• رييس گروه :دكتر ولي اله دشتي زاد
اعضاي گروه:
• دكتر مهرداد آذين
• دكتر شاهرخ آهنگراني

•
• دكتر محمد رضا بختياري
• دكتر شرمين خرازي
• دكتر ناهيد خندان
• دكتر فاطمه دهقان نيري

مهندس زهرا اصفهاني بلند بااليي

•
•
•
•
•
•
•

دكتر مرجان رجبي
دكتر خسرو رستمي
دكتر مريم رنجبر
دكتر نعيمه سيف وند ليقواني
دكتر سهيال شكراله زاده
دكتر فرزاد شهري
دكتر شهره صفارزاده متين

•
•
•
• دكتر سيد حيدر محمودي نجفي
• دكتر سيد احمد مظفري
• دكتر جعفر همت
دكتر رضا غالمي پور
دكتر فواد فرحاني بغالني
دكتر علي كفلو

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري
• رييس گروه :دكتر حجت اله حاجي حسيني

•
•
•
•
•

فرهاد عباسي
مهندس بهمن فكور
هما قائدشرفي
مهندس ژاله مجيب
دكتر طاهره ميرعمادي

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• دكتر نگار ارمغان
• دكتر جمال خاني جزني
• مهندس حسين حسين زاده
• دكتر قاسم رمضان پور نرگسي
• طاهره سراجي

گروه تخصصي هوافضا
• رييس گروه :مهندس محمد حميد امامي خوانساري
اعضاي گروه:
• مهندس آذر انوري
• مهندس احمد آقاجاني
• مهندس علي اصغر بيطرفان
• مهندس محمد رضايي گل

•
•
•

مهندس حسن فضلي
دكتر داود كريمي
دكتر علي صلواتي زاده
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گروههاي تخصصي ،رؤسا
و اعضاي گروه
به ترتيب حروف الفبا

گروه تخصصي فناوري اطالعات
• رييس گروه :دكتر غالمرضا محمدخاني
اعضاي گروه:
• مهندس نويد باصري
• دكتر زرين تاج برنايي
• مهندس زهرا توسل پناهي
• مهندس علي عباس خسروي
• مهندس زهره چيذري
• مهندس محبوبه سيف محدثي
• مهندس سارا صحتي

•
•
•
•
•
•

مهندس سيد عليرضا عرفاني
مهندس رضا عليجاني
مهندس امان اله قنبري پور
دكتر سعيد گرگين
مهندس صفر نويد بخش
مهندس عليرضا واحدي

گروه تخصصي مكاترونيك
• رييس گروه :دكتر سعيد شيري

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اعضاي گروه:
• مهندس سهراب اسدزاده
• مهندس محسن تميز
• دكتر فرزاد توحيد خواه
• دكتر منصور جم زاد
• دكتر محمد زارعي نژاد
• دكتر محمد شهري

•
•
•
•
•

مهندس سروش صادق نژاد
دكتر حيدرعلي طالبي
مهندس هادي محضرنيا
دكتر محمودي
دكتر اسالم ناظمي

گروه طرح هاي برگزيده موفق در توليد ملي
• رييس گروه :دكتر عليرضا اللهياري
اعضاي گروه:
• دكتر امير ناصر اخوان
• آذر اورنگيان
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•
•

مهندس قاسم پور صالحي
مهندس محسن حسين كرد

اعضای ستاد اجرایی

• دكتر احمد اكبري -رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
• دکتر عليرضا اللهياری – مدیر کل امور جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري
• دکتر محمود مولينژاد ـ مدير كل همكاريهاي بين الملل و سازمانهاي تخصصي
• دكتر محمدعلي محمودي -معاون پشتيباني و منابع انساني
• مهندس قدمعلي نشاگر -معاون اداره کل امور جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري
• مهندس محمد تقي انصاري ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
• دكتر غالمرضا محمدخاني -مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي كشور
• حسن رهنما ـ سرپرست اداره كل رفاه و پشتيباني
• محمد تقي دارابيان ـ مدير امور مالي
• حسين سلطاني ـ سرپرست دفتر حراست
• فاطمه آورزماني -کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
• آذر اورنگيان -رييس اداره حمايت از نوآوران
• مينا بيدار ـ کارشناس جشنواره بينالمللي خوارزمي
• مهندس نعيمه سيف وند ليقواني -رييس اداره امور مسابقات علم و فناوري
• فاطمه جسك -رييس اداره سازمانهاي تخصصي و بينالمللي
• زويا رحيمي -كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
• مرتضي قاسمي – مسئول دبيرخانه جشنواره بينالمللي خوارزمي
• ژيال معماري -کارشناس دبیرخانه

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

کارشناسان واحد همكاريهاي بين الملل و سازمانهاي تخصصي
خانم ها :فرشته مرادي ،زهره كبيري و آقاي پناهي
همکاران دبيرخانه
خانم ها :مژده حسيني ،اکرم بهاري فرد ،آمنه برنگي و فرحناز كيكالدوز
آقايان :نادرميرزاجاني ،هادي صدرايي ،محمد ربيع مهرعليئي و اسفنديار علي  نوري
و با تشکر از همکاران در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،روابط عمومي ،پشتيباني و رفاه ،اداره
كل امور منابع انساني ،دفتر فناوري اطالعات و شبكه هاي علمي كشور ،اداره كل امور مالي ،حراست و دفتر
توسعه كارآفريني
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گزارش دبيرخانه

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

به نام خدا
با استعانت از خداوند متعال بيست و هفتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي همزمان با بزرگداشت سي و پنجمين
سالگرد پيروزي انقالب اســامي به منظور تجليل و قدرداني از مقام شامخ دانشمندان ،پژوهشگران ،فناوران و
نوآوران برتر داخلي و خارجي برگزار ميشود .اين جشنواره با بيش از ربع قرن تداوم توانسته است جايگاه خود را
در بين دانشپژوهان ،فناوران و صاحب نظران عرصه علم و صنعت به عنوان معتبرترين رويداد علمي و فناوري
كشور تثبيت نمايد و از حمايت بسياري از نهادها و مراكز علمي جهان برخوردار گردد.
دبيرخانــه جشــنواره بينالمللي خوارزمي پس از اعالم فراخوان از ابتداي ارديبهشــت ماه  1392تا پايان
مهلــت مقرر در مجموع هفتصد و هشــتاد و هفت طرح را در هفده گروه تخصصي و در پنج محور پژوهشــي
پذيــرش نموده و ثبت نام و تشــكيل پرونــده الكترونيكي طرحهــا را به انجام رســانيد .از مجموع طرحهاي
دريافت شــده ،ششصد و شــصت و يك طرح از سوي محققين داخل كشور ارايه شــده است .در بخش خارجي
نيز يكصد و بيست و شــش طرح از محققين سي و هشت كشور جهان كه از اين تعداد بيست و يك طرح از سوي
ايرانيان مقيم خارج از كشور به اين دوره از جشنواره ارايه گرديد .طرحهاي داخلي و خارجي در هفده گروه تخصصي
برق و كامپيوتر ،مكانيك ،صنايع شــيميايي ،كشاورزي و منابع طبيعي ،علوم پايه ،زيست فناوري ،محيطزيست و
علوم پايه پزشــكي ،عمران ،معماري و هنر ،علوم پزشكي ،مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو ،فناوري نانو ،صنايع
و مديريت فنــاوري ،هوافضا ،فناوري اطالعات ،مكاترونيك ،طرحهاي برگزيده جشــنواره موفق در توليد ملي
و طرحهاي ويژه بررســي و ارزيابي گرديد .هر گروه تخصصي متشــكل از اساتيد دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
متخصصــان صاحب نظر در هر زمينه ميباشــند ،كه در اين دوره بيش از دویســت و پنجاه نفر اعضای هیات
علمی و كارشــناس متخصص به بررســي و ارزيابي طرحها پرداختند .گروههاي تخصصي پس از ارزيابي علمي
در مجموع تعداد پنجاه و شــش طرح را به هيات داوران ارايه نمودند ،هيات داوران نيز پس از بررسي و ارزيابي
نهايي طي چندين جلســه تعداد هفده طرح از بخش داخلي و هفت طرح از بخش خارج و ایرانیان مقیم خارج از
كشور را به عنوان برگزيدگان نهايي انتخاب نمودند.
در خاتمه از تمامي پژوهشگران ،فناوران و نوآوراني که با ارايه طرح در بيست و هفتمين جشنواره بينالمللي
خوارزمي شــرکت نمودند ،همچنين اعضاي محترم هيات داوران ،روســا و اعضاي گروههاي تخصصي ،ســتاد
اجرايي و کليه همکاراني که در فرآيند بررســي طرح ها مشــاركت فعاالنه داشته و در برگزاري مراسم تجليل و
تقدير از برگزيدگان همكاري نمودند ،تشکر و قدرداني نموده ،توفيق روزافزون آنان را از حضرت حق خواستاريم.

دبيرخانه بيست و هفتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
اسفند ماه1392
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آمار طرحها

ردیف
1

طرحهاي ويژه

187

--

--

187

2

کشاورزي و منابع طبيعي

148

10

1

159

3

مکانيک

63

3

--

66

4

برق و کامپيوتر

49

4

2

55

5

زيست فناوري ،محيط
زيست و علوم پايه پزشکي

33

15

1

49

6

صنايع شيميايي

29

13

4

46

7

طرحهاي برگزيده جشنواره
موفق در توليد ملي

27

--

--

27

8

مهندسي نرم افزار و
فناوري اطالعات

21

3

1

25

9

هنر و معماري

20

--

--

20

10

علوم پايه

19

19

3

41

11

فناوری نانو

15

9

3

27

12

عمران

13

1

--

14

13

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

13

5

2

20

14

هوا فضا

9

1

--

10

15

مكاترونيك

9

--

--

9

16

صنایع و مدیریت فناوری

6

3

1

10

17

علوم پزشكي

--

19

3

22

661

105

21

787

جمع

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

گروه تخصصي

طرحهاي داخلي
دریافت شده
توسط دبیرخانه

طرحهاي
خارجي دریافت
شده توسط
دبیرخانه

طرحهاي ايرانيان
مقيم خارج
دریافت شده
توسط دبیرخانه

كل طرحهاي دريافت
شده داخلي ،خارجي
و ايرانيان مقيم خارج
از كشور
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جدول طرحهاي برگزيده

• جدول طرحهاي برگزيده داخلي
بيست و هفتمین جشنواره بينالمللي خوارزمي
ردیف

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

موفق در

رتبه اول رتبه دوم رتبه سوم

جمع

تولید ملی
1

پژوهش بنيادي
2

پژوهشهاي
كاربردي

3

پژوهشهاي
توسعهاي

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

4

برگزيده موفق در
توليد ملي
جمع
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برق و كامپيوتر

-

-

1

-

1

طرحهاي ويژه

-

-

1

-

1

علوم پايه و علوم
پايه پزشكي

-

1

-

1

2

برق و كامپيوتر

-

-

1

1

2

طرحهاي ويژه

-

-

1

1

2

كشاورزي و منابع
طبيعي

-

-

1

1

2

طرحهاي ويژه

-

-

1

1

2

زيست فناوري،
محيط زيست و
علوم پايه پزشكي

-

-

-

1

1

مكانيك

-

-

-

2

2

صنايع شيميايي

-

-

-

1

1

مكانيك

1

-

-

-

1

1

1

6

9

17

جدول طرحهاي برگزيده

•

جدول طرحهاي برگزيده ایرانیان مقیم خارج از کشور
بیست وهفتمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

رديف

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع

1

پژوهش بنيادي

علوم پزشكي

2

-

-

2

2

پژوهشهاي
كاربردي

برق و كامپيوتر

1

-

-

1

3

-

-

3

جمع

•

جدول طرحهاي برگزيدگان خارجي
بيست و هفتمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

1

پژوهشهاي
بنيادي

2

پژوهشهاي
كاربردي
جمع

صنايع شيميايي

-

2

-

2

كشاورزي و منابع
طبيعي

-

-

1

1

علوم پزشكي

-

-

1

1

صنايع شيميايي

1

-

-

1

1

2

2

5
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رديف

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

جمع
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نمود ارها

• نمودار کل طرح های پذیرش شده در بیست و هفت دوره
جشنواره بین المللی خوارزمی
991

968

949

923

900
853

838

845

1000
910

895

875

854

900
806

787

773
738

800

747

700
600

542

441

400
320

317
271

254

300

242

200
129

135

100
0

دوره

• نمودار مقایسه ای تعداد کل طرح های داخلی ارائه شده به
بیست و هفت دوره جشنواره بین المللی خوارزمی

900

858

843
736
693

661

679

742

734

696

680

644

699

681

700

574

561

600

440

422

500
402

386

400
320

298

ﻫﻔﺘ ﻢ

129

135

اول

ﺷﺸﻢ

242

دوم

222

224

300
200
100
0

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘ ﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠ ﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ ودوم

ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻫﻔﺪﻫ ﻢ

ﻫﺠﺪﻫ ﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫ ﻢ

ﻧﻬﻢ

دﻫﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

30

دوره

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

757

800

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح

449

500

نمود ارها
• نمودار طرحهای خارجی ارائه شده به بیست و هفت دوره
جشنواره بینالمللی خوارزمی
296 298

300

250

200 200

192

196

200

141 144 138

137

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح

146

150

126
108

111

108

107

102
100

80

47

55

49

50
30
19

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘ ﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻫﻔﺪﻫ ﻢ

ﻫﺠﺪﻫ ﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫ ﻢ

ﻧﻬﻢ

دﻫﻢ

ﻫﻔﺘ ﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺸﻢ

ﺳﻮم

اول

ﭼﻬﺎرم

دوم

0

0

0

0

0

دوره

• نمودار مقایسهای کشورهای شرکتکننده در بیست و هفت دوره
جشنواره بینالمللی خوارزمی
60
54

48

50

47

44

43

42

42

42

40

40

38
36

35

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

45

30
26
21 21

20

20

ﺗﻌداد ﻛﺷورھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

34

20
13
10

10

8

0

دوره

0

0

0

0

0
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نمود ارها

• نمودار مقایسهای تعداد طرحهای ایرانیان مقیم خارج از کشور
در دورههای مختلف جشنواره بینالمللی خوارزمی
30

27
25
22

21

22

25

21

20

19
17

16

16
14

15

9

10

7

5

0

دوره

200

دوره

187
180

• نمودار مقایسهای طرحهای داخلی
به تفکیک گروه تخصصی

160
148
140

120

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

100

63
60
49

27

6

9

9

13

13

15

19

20

29

33

40

21
20

0

32

ﮔروه ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح

80

ﺗﻌداد

15

15

15

20

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

زندگی نامه دانشمندان اسـالمی
ابوجعفر محمد ابن موسی خوارزمی
و
پسران موسی
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زندگينامه خوارزمی

زندگینامه
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمی

( 236-166هجری قمری)

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمی با كنيه ابوعبداهلل از دانشمندان بزرگ مسلمان
و ايراني در زمينه رياضي ،جغرافي و نجوم ميباشــد .از زندگی خوارزمی اطالع دقيقي
در دست نيســت اال اينکه وي حدود دهه سوم يا چهارم قرن دوم هجري شمسي(در
برخي اســناد  166هجري قمري يا  780ميالدي ذكر شده است ).در منطقه خوارزم
آسياي ميانه (خيوه -ازبكستان) به دنيا آمده است و در حدود سال  229هجري شمسي درگذشت  .شهرت علمی
وي مربوط به کارهايي اســت که در رياضيات ،به خصوص در رشــته جبر انجام داده بهطوريکه او را پدر جبر
ناميدهاند .بيشترين تبحر وی در حل معادلههای خطی و درجه دوم بوده است.
نامش در تمام فرهنگنامههاي جهان در دانش رياضي ثبت شــده و كتابش به مدت  400ســال كتاب درس
رياضي دانشــگاههاي اروپا بود .آثار علمی خوارزمیاز حيث تعداد کم ولي از نفوذ بيبديل برخوردارند .خوارزمی
را ميتوان بنيان گذار علم جبر ،بهعنوان رشــتهاي متمايز از هندســه شمرد .يکي از مشهورترين کتابهاي وي
در اروپا " کتاب مختصر در جبر و مقابله "  1است که در قرن دوازدهم ميالدي به التين ترجمه شد .اين کتاب
درباره رياضيات مقدماتي اســت .خوارزمي ،اولين كســي بود كه اعداد عالمت دار را بهكار برد .او براي اين كار،
اصطالحاتــي را بهكار میبرد و اعداد منفي را ناقص و اعداد مثبــت را زايد ميناميد .تا آن زمان ،كاربرد حروف
رياضيات ،متداول نبود .خوارزمی عدد مجهول را "شــي ء" و مجذور مجهول را "مال" ميناميد .کتاب جبر
در
ّ
و مقابله خوارزمیکه به عنوان الجبرا به التين ترجمه گرديد باعث شــد که همين کلمه در زبانهاي اروپايي به
معنــاي جبر به کار رود .نام خوارزمی هم در ترجمه به جــاي الخوارزمیبه صورت الگوريتمیتصنيف گرديد و
الفاظ آلگوريسم ،لگاريتم و نظاير آنها در زبانهاي اروپايي که به معني فن محاسبه ارقام يا عالما ت ديگر است،
مشتق از آن ميباشد.
2
كتاب ديگر خوارزمی"جمع و تفريق با عددهاي هندي" نام دارد .اين کتاب باعث شــد تا سيســتم عددي در
اروپا از سيســتم اعداد التين به سيســتم اعداد هندي (يا به غلط ارقام عربي) تغيير يابد .اين کتاب نخستين کتابي
بود که نظام ارزش مکاني را به نحوي اصولي و منظم شرح ميداد .كتابهايي كه وي درباره ارقام هندي نگاشته
است ،بعد از آن كه در قرن دوازدهم به زبان التين منتشر شد ،انقالبي در رياضيات بهوجود آورد و هر گونه اعمال
محاسباتي را مقدور ساخت.
1 - The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing-1
2 - The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation
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خـوارزمي ،دسـتي تـوانا در عـلم نـجوم نـيز داشت .اين دانشمند شهير اسالم ،يكي از منجمان دربار مأمون،
خليفه عباســي بود .کتاب "زيج السند هند" خوارزمیمانند ســاير زيجها ،عالوه بر جدولهاي نجومی و مثلثاتي،
مشــتمل بر مقدمه نسبت ًا مفصل در علم نجوم است كه در حكم نجوم نظري مـــيباشد .اين کتاب نخستين اثر
نجوم به زبان عربي است که به صورت کامل بر جاي مانده و شکل جداول آن از جداول بطلميوس تأثير پذيرفته
اســت .نفوذ اين کتاب در علوم مغرب زمين چندان زياد نبود اما نخستين اثر از اين گونه بود که در قرن دوازدهم
ترجمه شد.
کتاب "صورت االرض" که اندک زمانی بعد از سال  ۱۹۶-۱۹۵ه .ق نوشته شده اثري است در زمينه جغرافيا
و بهطور تقريبي فهرست طولها و عرضهاي همه شهرهاي بزرگ و اماکن را شامل ميشود .اين اثر به نوبه خود
مبتني بر جغرافياي بطلميوسي بود .اين کتاب از بعضي جهات خاصه در قلمرو اسالم دقيقتر از اثر بطلميوس است.
اثر ديگري که از وي بر جاي مانده اســت رســاله کوتاهي درباره تقويم يهود اســت .خوارزمیدو کتاب نيز
درباره اسطرالب با نامهاي "العمل باالصطرالب" و ديگري "عمل االصطرالب" نوشت .از اين دو كتاب و كتاب
"الرخامه" درباره محاســبات ظل (ســايه) آفتاب و تعيين اوقات وي اثري بر جاي نمانده است .كتابهاي "تقويم
البلدان" و"ال َفلَك" نيز از او میباشد كه به زبانهاي اروپايي ترجمه شده است.
ابوجعفر محمدبن موسي خوارزمیدر حدود سال  850ميالدي مطابق يا  236هجري قمري در گذشت .

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

صفحاتي ازکتاب جبر خوارزمي

برگي از ترجمه التين کتاب جمع و
تفريق با عدد هاي هند ي
(Algoritmi de Numero
)Indorum

برگرفته شده از كتاب تاثیرگذارترینهای تاریخ  ،شرح حال و آثار یکصد نفر از موثرترین شخصیتهای تاریخ جهان
نوشته :میشل اچ.هارت  ،ترجمه :محمد حسین آهویی
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پسران موسي
Banu Musa

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

بنوموسی یا بنی موسی و
گاهی بنوموسی المنجم شهرت
سه برادر است به نام های محمد
و احمد و حسن پسران موسی بن شاکر .این سه برادر اصال از اهل خراسان و از علمای معروف ریاضیات و نجوم
و مکانیک در سده سوم هجری بوده اند و در بغداد به سر می بردند .بزرگترین آن ها ابو جعفر محمد بن موسی
در سال  259هجری قمری در گذشت .با آنکه فهرست نویسان و مورخان بسیاری در آثار خود از این برادران
نام بردهاند اما دانسته های ما بویژه دربارة زندگی آنان زیاد نیست  .این برادران را با لقب بنومنجم نيز ميشناسند
موطن پدر آنان خوارزم گفته شده و او را موسی بن شاکر خوارزمی نیز نامیدهاند .از آنجا که اسامی آنان همه جا
به ترتیب محمد ،احمد و حسن ذکر شده است ،میتوان گفت که توالی سنی آنان نیز به همین ترتیب بوده است.
پدرشان موسی بن شاکر منجم مأمون بود .راهیابی بنوموسی به دربار مأمون نیز از طریق همين مناسبات صورت
گرفت  .با مرگ موسی بن شاکر فرزندانش که خردسال بودند تحت سرپرستی مأمون به فراگیری علوم پرداختند.
بنوموسی در اوایل خالفت مأمون بین هفت تا ده سال و در پایان خالفت او بین  27تا  30سال داشتهاند.
این سه برادر در فعالیت های علمی با یکدیگر همکاری داشتند بنوموسی در تالش برای دستیابی به
علوم  ،اشخاصی را با هزینه خود به سرزمین روم میفرستادند و مترجمان را از گوشه و کنار با دادن عطایا و
بخشش های گزاف جلب میکردند  .در حقیقت بنوموسی به طور مستقل ،و نه به امر خلفا ،به جمع آوری کتب
علمی و فلسفی و ترجمه آنها مشغول بودند  .محمد بهره فراوانی از هندسه و نجوم داشت و به اصول اقلیدس
و مجسطی بطلمیوس آگاه بود و کتابهای نجوم و هندسه و حساب و منطق را جمع آوری می کرد  .برادر دیگر،
احمد ،از نظر علمی نسبت به محمد در رتبة پایین تری قرار داشت مگر در صناعت حیل که در این زمینه از دیگر
قدمای این صنعت برتر شمرده می شد حسن بن موسی در هندسه بی نظیر بود و با آنکه بیش از شش مقاله از
اصول را نخوانده بود ،به استخراج مسائلی می پرداخت که هیچ یک از پیشینیان آنها را استخراج نکرده بودند.
با توجه به دانش و مهارت بنوموسی در علوم مختلف  ،بسیاری از امور ساخت و مهندسی به ایشان ارجاع
منجم
می شد که از آن میان به نظارت آنها بر حفر بعضی از نهرهای بزرگ چون نهر جعفریه و نهر عمود ابن ّ
در نزدیکی بصره می توان اشاره کرد.
کتاب الحیل از مهم ترین آثار بنوموسی است که خوشبختانه باقی مانده است  .علم الحیل را برابر
امروزی علم می توان جزو مهندسی مکانیک به شمار آورد که از ابزارها و دستگاه های مکانیکی
دسته بندی های
ِ
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و هیدرولیکی بحث می کند و کتاب الحیل بنوموسی اولین
اثر مدون شناخته شده ای است که در این زمینه در جهان
اسالم باقی مانده است  .در این کتاب یک صد دستگاه
شرح داده شده اند که به صورت خودکار و با استفاده از
خواص مکانیکی سیاالت عمل میکنند .مورخان و
فهرست  نویسان اسالمی نیز از این کتاب سخن رانده و آن
را ستایش کرده اند.
پژوهش ها و آثار بنوموسی در ریاضیات و نجوم

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

دستاوردهای علمی بنوموسی گذشته از مکانیک در دو
زمینة ستاره شناسی و ریاضی قابل توجه است  ،اگرچه آنها
در موسیقی  ،فلسفه  ،منطق و آثار ُعلوی نیز به بررسی
پرداخته و حتی در بعضی از این علوم آثاری نیز نوشتهاند.
یکی از مهم ترین پژوهش هایی که به بنوموسی نسبت میدهند تعیین اندازة محیط زمین است .در زمینة
پژوهش های ریاضی نیز بنوموسی آثار قابل توجهی دارند؛ مانند تثلیث زاویه که در کتاب معرفة مساحة االشکال
البسیطة و الکر ّیة ذکر شده و راه حلی با الهام از راه حل ارشمیدس در کتاب مأخوذات برای آن ارائه شده است.
روش بنوموسی در تثلیت زاویه با ترجمة کتاب معرفة مساحة االشکال البسیطة و الکر ّیة به دنیای غرب معرفی
شد و بر کار هندسه دانان قرون وسطی اثر گذاشت  .سایر پژوهش های ریاضی بنوموسی در اندازه گیری حجم ها
و مساحت هاست  .آنان مساحت دایره را با روشی متفاوت نسبت به روش ارشمیدس اما ملهم از اندیشه های
او حساب می کردند نسبت قطر به محیط  ،یکی دیگر از مسائلی است که بنوموسی در معرفة مساحة االشکال
بدان پرداخته اند و در این مسئله نیز پیرو ارشمیدس اند .بنوموسی مانند ارشمیدس  ،ولی با روشی متفاوت  ،ثابت
کردند که مساحت سطح کره چهار برابر مساحت دایرة عظیمة آن است .در آخرین بخش از شکل هجدهم کتاب
معرفة مساحة االشکال روش استخراج کعب تقریبی اعداد بیان شده .به نوشتة سِ جزی  ،بنوموسی شیوة رسم
بیضی با نخ را می شناختند .آنان نخی را که طول آن دو برابر فاصلة دو کانون بیضی بود در دو کانون ثابت نگه
می داشتند و با مدادی که در داخل حلقة نخ قرار می گرفت بیضی را رسم می کردند بنوموسی چه از راه تشویق
ترجمة آثار مختلف یونانی به عربی  ،که بعدها این آثار به التین ترجمه شد و باعث انتقال این دانسته ها به غرب
گردید ،وچه با ابداع های خود در این رشته سهم زیادی در اعتالی دانش هندسه داشته اند.
تعدادي از مكتوبات علمي ايشان
به جز کتاب  الحیل آثاري از اين برادران دانشمند ثبت شده است كه برخي موجود است و برخي در گذر تاريخ
فقط نشانههايي از آنها ياد شده است و اصل متون وجود ندارد.
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الف )  :آثار موجود.
 -1کتاب معرفة مساحة االشکال البسیطه و الکر ّیه  ،که آن را به اختصار مساحة االشکال نیز می نامند و
کتاب مشهور بنوموسی در هندسه است.
 .2رؤیة الهالل علی رأی ابی جعفر محمدبن موسی بن شاکر که آن را بخشی از کتاب حرکة الفلک االولی
دانستهاند.
 .3مقدمه کتاب المخروطات .این کتاب اثر آپولونیوس پِرگایی (یا ابلونیوس نجار ،متوفی در قرن دوم قبل
از میالد) و در هندسه است که ثابت بن قره آن را ترجمه و محمدبن موسی این ترجمه را تصحیح کرده است
 .4کتاب الدرجات فی طبایع البروج که آن را احکام الدرج للموالید و کتاب الدرج لبنی موسی نیز نامیده اند
و کتاب بنوموسی در احکام نجوم است.
 .5اال لة التی تزمر بنفس ها کتاب بنوموسی در موسیقی که در آن عالوه بر پرداختن به نظریة موسیقی به
طرح چند وسیلة خودکار در نواختن موسیقی پرداخته شده است  .این کتاب را به احمد یا محمد نسبت می دهند
و نسخه ای از آن در بیروت شناسایی شده است.
ب ) آثار نایافته .
از جمله آثار به دست نیامدة بنوموسی زیج هایی است که ابن یونس از آنها یاد کرده است .
کتاب حرکة الفلک االولی به محمدبن  موسی نسبت داده شده است .رؤیة الهالل علی الرأی ابی جعفر
محمدبن موسی شاکر  ،قسمتی از کتاب گمشدة حرکة الفلک االولی است  .کتاب القرسطون (دربارة تعادل و
توازن ) یکی دیگر از کتاب های مهم بنوموسی است که از آن اثری در دست نیست.
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http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=1935
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طرح های برگزیده
داخلی
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عنوان طرح :پيشبرد مرزهاي دانش در جراحي مغز و اعصاب در جهان و تالش در
ارتقاي اين دانش در ايران
پژوهشگر :استاد مجيد سميعي
کشور :ايران ( ايراني مقيم كشور آلمان)
تخصص :جراح مغز و اعصاب
مؤسسه علمی :رييس بخش جراحي مغز و اعصاب دانشكده پزشكي دانشگاه هانوفر

زندگي نامه:
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اسـتاد مجید سـمیعی در سـال  1316در تهران متولد شـد و تحصیالت متوسـطه را به پایان رسـانید و سـپس
عـازم آلمانشـد .در سـال  1349بـه اخـذ درجه تخصص رشـته جراحی مغـز نایل آمد.
پـس از چنـدی سرپرسـتی بخـش جراحـی مغـز و اعصـاب اطفـال را به عهـده گرفـت .در سـال  1351به اخذ
درجـه ی اسـتادي جراحـی مغز و اعصـاب از دانشـگاه ماینتز نایـل گردید.
در طـول تدریـس ،لحظـه ای از تحقیـق و تتبع غافـل نبود و در زمینه ی تـورم مغز و ترمیم و بازسـازی جراحی
اعصـاب محیطـی ،ابـداع جراحـی قاعـده جمجمـه ،پیونـد اعصـاب محیطـی و بازسـازی اعصـاب مغـز مطالعـات
ارزنـده ای انجـام داد .در سـال  1350اولیـن دوره آموزشـی جراحـی میکروسـکوپی را آغـاز کـرد .در سـال 1356
نخسـتین آزمایشـگاه تمریـن جراحـی میکروسـکوپی آلمان را تأسـیس نمود و در همان سـال ریاسـت بیمارسـتان
جراحـی مغـز و اعصـاب را در شـهر هانوفـر بـه عهـده گرفت ،سـپس کرسـی جراحـی مغـز و اعصاب در دانشـگاه
لیـدن هلنـد بـه وی اعطـا شـد .دكتـر مجيد سـميعي در سـال  1367با تصدی کرسـی جراحـی مغـز و اعصاب در
دانشـگاه هانوفـر بـه کار پرداخـت .از سـال  1367تا  1371ریاسـت انجمن بیـن المللی قاعده جمجمـه را به عهده
داشـت و در سـال  1371بـه ریاسـت فدراسـیون جهانـی انجمن هـای قاعـده جمجمه انتخاب شـد.
بـرای تجلیـل از مقـام علمـی و تجربیـات ارزنـده وی و همچنین گام های بلنـدی که در پیشـرفت جراحی مغز
و اعصـاب برداشـته اسـت ،رییـس جمهـوری آلمـان غربـی در سـال 1367نشـان خدمت درجـه يك دولـت آلمان
را بـه او اهـدا کرد.
اسـتاد سـميعي دانشـمندي پيشـتاز در علـوم نويـن و جراحـي چيـره دسـت مي باشـند .بـه پـاس فعالیت هـای
پـرارزش دكتـر سـميعي در راه پیشـرفت جراحی مغز و اعصاب از سـوی جوامع علمی پزشـکی جهـان تقدیرنامه ها
و جوایـز گوناگونـی دریافـت کـرده اسـت از جملـه كشـورهاي ایـران ،لهسـتان ،چين ،اسـپانيا ،سـوئد  ،انگلسـتان ،
آمریـکا و یونان.
آثـار وي شـامل بیـش از پانصـد و ده مقالـه ی علمـی در خصوص دسـتگاه عصبـی مرکـزی و محیطی و بيش
از هفـده كتـاب تخصصـي جراحي مغـز و اعصاب مي باشـد.
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انتقال گشـتاور اسـپيني در سـوئيچ اسـپيني متشـکل از سـه اليه (شـکل چپ) ،شـامل دواليه مغناطيسـي که
بـا يـک فلـز يـا عايق غير مغناطيسـي جـدا شـدهاند ،بوجود ميآيـد .بدين گونه کـه با عبـور جريان زياد از سـاختار،
توليـد اسـپين قطبيـده از يـک اليـه مغناطيسـي (اليـه مرجع) و عبـور از فلـز مياني و برخـورد به اليـه ديگر (اليه
آزاد) گشـتاور مغناطيسـي اعمـال میشـود .بعلـت تعـادل ناپايـدار اتالف ذاتي اسـپين و گشـتاور اسـپيني اليه آزاد
چرخيـده و در نهايـت منجـر بـه يـک ولتـاژ متغيير وابسـته بـه زمان با نـرخ زمانـي نانو ثانيه ميشـود .ايـن قطعه
در نهايـت جريـان يکنواخـت ( )dcرا بـه سـيگنال متنـاوب ( )rfتبديـل ميکنـد ،با ابعاد زيـر ميکرومتـر و قابليت
تجميـع در مدارهـاي ميکروالکترونيـک در کنـار نيمههاديهـا ،بـا پهنـاي وسـيع فرکانسـي کنتـرل پذيـر بوسـيله
جريـان و ميـدان مغناطيسـي .در ايـن طرح ،نتايج سـاخت اسـيالتور گشـتاور اسـپيني با مـواد ناهمسـان گرد قوي،
متشـکل از اليههـاي فـوق نـازک کبالـت و نيکل را عرضـه ميکنيم .نتايج خروجي شـامل خروجـي فرکانس هاي
بـاال از ايـن اسـيالتور ( 12گيگاهرتـز در ميـدان تقريبـ ًا صفـر 40 ،گيگاهرتـز در ميـدان  1تسلا) ،کنترلپذيـر بـا
جريـان ورودي و ميـدان مغناطيسـي بدسـت آمـد .همچنيـن ،بـراي اولين بـار قطره مغناطيسـي ديناميکي (شـکل
راسـت) که در سـال  1977توسـط دانشـمندان روسـي به طور تئوري پيشبيني شـده بود را در آزمايشـگاه مشاهده
کرديـم .ديناميـک غيرخطـي نانوقطـره ،شـامل فـرار متنـاوب قطـره از مرکز تعـادل ،تغيير شـکل متنـاوب قطره و
چرخـش آن را بررسـی کرديـم .وجـود ايـن نانـو قطـره باعـث ايجـاد سـوئيچ هاي پلـهاي فرکانسـي کنترلپذير با
جريـان و ميـدان مغناطيسـي ،افزايـش تـوان در اسـيالتورها ،رفتار پلـه اي مقاومت کـه همه عالوه بـر جديد بودن
در فيزيـک غيـر خطـي ،سـاليتون ها و اسـپينترونيک ،مسـائل و افق هـاي مشـاهده پذير جديـدي را در رياضيـات
غيـر خطـي ايجاد کرده اسـت.

پژ رتبه دوم
وه 
ش
هاي بنیادی
عنوان طرح :دستيابي به فناوري ديود ساليتاني بر پايه پیوند جوزفسون
سازمان مجری :دانشگاه صنعتي مالک اشتر
پژوهشگر :دکتر فرشيد رييسي
سازمانهای همکار :دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي و شرکت يارنيکان صالح

چكيده طرح :

قطعات ساليتاني خانواده جديدي از قطعات الکترونيکي بر پايه ابررسانايي پيوند جوزفسون هستند .در اين
قطعات؛ متناظر با حاملهای الکترون و حفره در قطعات نيمه هادی ،ساليتان ها و آنتي ساليتان ها (شامل بسته هاي
کوانتيزه اي از انرژی) نقش حامل را بر عهده دارند .در نتيجه سرعت قطعه به سرعت سوق الکترون محدود نمي شود
و مي توان از سرعت باالي ساليتان ها (سرعت نور در محيط) در ساخت قطعات فوق سريع مانند مدارات ديجيتال
سريع ،مخابرات فرکانس باال ،تصويربرداري موج ميلي متري و زير ميلي متري و  ...بهره برد.
ديود ساليتانی به عنوان قطعه پايه الکترونيک ابررسانايي توسط يک ساختار سه اليه شامل دو اليه ابررسانا و
يک اليه عايق با ضخامت مناسب ساخته شده و برای آشکارسازي امواج الکترومغناطيسي فرکانس های باال آزمایش
شده است .کسب و استقرار دانش فني از مرحله ايده تا طراحی و ساخت قطعات ابررساناي ساليتانی ،ساخت سامانه ها
و تجهيزات اليه نشانی ،اليه برداری و ليتوگرافی مورد استفاده براي پياده سازی اين قطعات به صورت بومي در داخل
و همچنين دستيابي به فناوري الکترونيک فوق سرد در کشور از جمله دستاوردهای اين طرح بوده است.
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پژو رتبه دوم
هشها
ي كاربردي
عنوان طرح :طراحی و ساخت سیستم انتقال نوری STM

سازمان مجری :شرکت پرتو تماس نوین
پژوهشگر :دکتر محمد رضا پاکروان
همکاران :هادی امامیآرندی ،سعید بخشی ،میثم پیکانو ،محمد مهدی پاکروان ،سید
آرش مجد ،کیارش کیامرز بجنوردی ،شهرام مرادی ،رضا آزاد دیسفانی ،سید
حمید نظری هاشمی و علیرضا براتی

چكيده طرح :

در حال حاضر سیستمهای مخابرات نوری مبتنی بر فناوری  SDHبه عنوان محور اصلی توسعه شبکههای انتقال
اطالعات در جهان محسوب میشوند .سیستمهای انتقال نوری  SDHدر ردههای مختلف  1-STMو  4-STMو ردههای
باالتر از آن در زیر ساختهای مخابراتی به صورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند .با افزایش تعداد مشترکان
و گسترش نیازمندیهای آنان به پهنای باند ارتباطی بیشتر ،نیاز به توسعه شبکههای پرسرعت انتقال نوری بیش از
پیش مشهود است .بخش عمده سیستمهای  SDHمورد استفاده در شبکههای مخابرات نوری کشور از شرکتهای
تولیدکننده خارجی تامینگردیده است .تولید و استفاده از این سیستمها در شبکههای مخابرات نوری در کشور میتواند
منجر به توسعه توانمندیهای فناوری در داخل کشور ،ایجاد بازار مناسب برای محصوالت داخلی ،ارایه خدمات با
کیفیت بهتر به صاحبان شبکههای مخابراتی و افزایش ایمنی و پایداری شبکههای مخابراتی منجر گردد.
در این طرح سیستم انتقال نوری پر سرعت و دارای قابلیتهای پیشرفته انتقال همزمان صوت و داده در سطوح
1-STMو 4-STMبا قابلیت ارایه خدمات متنوعی از قبیل سرویسهای  E1و  Ethernetطراحی و تولید شده است .در
این سیستم فناوریهای پیچیدهای مانند  Virtual Concatenation،GFP،LCASو  L2Switch، VLANپیادهسازی
شدهاند و نرم  افزارهای مدیریتی مورد نیاز برای کاربری این سیستمها در شبکههای مخابراتی ارایه گردیدهاند .این
سیستم آزمایشهای مبتنی بر استانداردهای بینالمللی را با موفقیت گذرانده و موفق به دریافت تائیدیه رسمی از
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گردیده است.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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پژو رتبه دوم
هشها
ي كاربردي
عنوان طرح :شبيه  ساز کامل متحرک هواپیمای ایران 140
سازمان مجری :سازمان صنايع هوايي -شركت صنايع هواپيما سازي ايران (هسا)
پژوهشگر :شرکت شبيه سازان ايمن

چكيده طرح :

شـبیه سـاز کامل ایـران 140-دسـتگاه آموزشـی پیشـرفته خلبانـان هواپیمای ایـران 140-مطابق بـا آخرین
فنـاوري روز دنیـا می باشـد .معمـاری ایـن شبیه  سـاز بهطـور بومـی انجـام شـده و برگرفتـه از دانـش و تجربـه
شبیه  سـازی ایجاد شـده در کشـور اسـت .این شبیه  سـاز توانسـته تمامـی الزامات اسـتانداردهای اروپایـی طراحی
و سـاخت شبیه  سـاز مطابـق آییـن نامـه  JAR-FSTD-Aرا اجابت نموده و از سـازمان هواپیمایی کشـوری ج.ا.ا
گواهینامـه بهره بـرداری دریافـت نماید.
ایـن سـامانه قادر به شبیه سـازی تمامي شـرایط پروازی اعـم از محیطی و تجهیزاتـی الزم برای آموزش های
خلبانـی هواپیمـای ایـران  140میباشـد .دارای سیسـتم حرکتـی شـش درجه آزادی و سیسـتم تصویـری آیینه ای
یکپارچـه ،سیسـتم کنتـرل نیـروی فرامیـن الکتریکـی ،نـرم افـزار اصلـی شبیه  سـاز و کنسـول اسـتاد پیشـرفته
می باشـد .ایـن شبیه  سـاز اولیـن نمونـه از شبیه  سـاز هواپیمـای ایـران 140-می باشـد که طراحی و سـاخته شـده
و امـکان آمـوزش مهارت هـای خلبانـی مطابق مـدارک  JAR FCL-lبـرای مـدارج خلبانی دارا میباشـد و دارای
سیسـتم ها و نمایشـگرهای واقعـی هواپیمـا و امـکان تعمیر و نگهداری آسـان میباشـد.
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پژو رتبه دوم
هشها
ي كاربردي
عنوان طرح :مطالعه جامع بیماری جاروک لیموترش در جنوب ایران
سازمان مجری :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس -مؤسسه تحقیقات
گیاه  پزشکی کشور -سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
پژوهشگر :دکترمحمد صالحی ابرقوئی
همكاران :عبدالنبی باقری ،حامد حسن  زاده و محمد مهدی فقیهی
مؤسسه همكار :بخش ویروس شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی -دانشگاه شیراز

چكيده طرح :

ليموتـرش ( )Citrus aurantifoliaيكـي از اقتصادي ترين محصوالت باغي در جنوب ايران اسـت .بیماری
فیتوپالسـمایی جـاروک بـه تنهايـي تهديـدي جـدي براي صنعـت ليموترش و سـایر مرکبات حسـاس مي باشـد.
در ايـن پژوهـش زنجـرک  Hishimonusphycitisبـرای اولیـن بـار در دنیـا بـه عنـوان ناقـل فیتوپالسـمای
عامـل بیمـاری جـاروک لیموتـرش معرفـی گرديد .در باغ هـای لیموتـرش آلوده ایـن زنجرک جاروک هـا را برای
تخم گـذاری ترجیـح می دهـد .در ماه هـاي گـرم سـال جمعيت ناقـل روي درختـان ليموترش بسـيار پايين اسـت
و بـا خنـک شـدن هـوا بـه تدريج افزايـش مي يابـد .تاجریـزی و پروانش بـه عنـوان میزبان های علفـی و طبیعی
عامـل بیمـاری شناسـایی شـدند .واكنش 150ژرم پالسـم مرکبات از نظـر مقاومت به فیتوپالسـمای عامل بیماری
بررسـي گرديـد .در بیـن ژرم پالسـم های مقـاوم پرشـین الیـم جایگزیـن مناسـبی بـرای لیموتـرش می باشـد .بر
اسـاس نتایـج ایـن پژوهـش ،فیتوپالسـمای جـاروک لیموتـرش ابتدا عمدت ًا به سـمت ریشـه ها گسـترش می یابد
و پـس از آن بـه سـمت برگ هـای جـوان انتهای شـاخه و سـایر قسـمت های هوایی گیـاه حرکت می کنـد .آوند
آبکشـی مرکبـات مقـاوم هـادی فیتوپالسـما می باشـد ولی عامـل بیمـاری در آن قابل تکثیر نیسـت.
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پژوه رتبه دوم
شها
ي توسعه ای
عنوان طرح :طراحي و ساخت ناوشکن جماران
سازمان مجری :نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران -سازمان تحقیقات و
جهاد خودکفایی
نمایندگان :امیر دریادار دکتر حبیب  اله سیاری ،امیر دریاداردوم مهندس علی غالمزاده
و ناخدایکم مهندس مصطفی شاهکرم
سازمان های همکار :دانشگاه ها و مراکز صنعتی در کشور

چكيده طرح :

ناوشـکن جمـاران اولیـن نمونـه سـاخته شـده از ناوشـکنهای کالس موج میباشـد،که در بهمن مـاه 1388
در بندرعبـاس توسـط مقـام معظـم رهبـری بـه ناوگان جنـوب ملحق گردیـد .طراحی و سـاخت جمـاران ،موجب
ارتقـاي فـن آوری نیـروی دریایـی ارتـش جمهوری اسلامی ایـران گردیده اسـت .تعـداد بیشـتری از این کالس
در حـال حاضـر در شـمال و جنـوب کشـور در حـال سـاخت می باشـد و تعـداد خدمـه پیش بینی شـده بـرای این
ناوشـکن يـك صـدو چهـل نفـر می باشـد .جماران بـا قابلیت هـای متعـدد و سـامانه کنترل آتـش بـراي مقابله با
تهدیدات سـطحی ،زیر سـطحی و هوایی سـاخته شـده اسـت.
بـراي مقابلـه بـا اهداف هوايي ،ناوشـكن جماران مجهز اسـت به موشـكهاي سـطح به هوا و نيـز توپهايي
كـه قابليت دفاع نقطـهاي را دارند.
تجهیـزات جنـگ الکترونیـک و رادار سـطحی /هوایـی بـرد بلنـد ،رادارهـای ناوبـری ،سـامانه کنتـرل آتش،
سـونار ،امكانـات ارتبـاط سـطحی و زیرسـطحی مخابراتـی و سـامانه کنتـرل فرماندهـی و قابلیـت مانـدگاری در
شـرایط مواجهـه بـا حملات از ويژگيهـاي ايـن طـرح می باشـد.
جمـاران قـادر بـه رسـیدن بـه سـرعت پنجـاه گـره دریایـی می باشـد و در ايـن نـاو مکانـی برای نشسـت و
برخاسـت بالگـرد و همچنیـن تجهیـزات سـوخت رسـانی بـه بالگـرد جانمایـی شده اسـت.
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پژو رتبه سوم
ه 
ش
هاي بنیادی
عنوان طرح :ماهيت ترموديناميکي نيروي گرانش
سازمان مجری :دانشگاه شيراز
پژوهشگر :دكتر احمد شيخي

چكيده طرح :

در ايـن طـرح نشـان داده شـده اسـت که قوانيـن گرانـش موجود در طبيعـت ازجملـه قانون گرانـش نيوتن و
معـادالت ميـدان گرانشـي اينشـتين و تعميم هـاي آن در نظريه هـاي مختلـف از جمله سـناريوي جهـان اليه اي،
قوانيـن بنيـادي نيسـتند و همگـي آنهـا را مي تـوان از رهيافت هـاي مختلـف ترموديناميکـي بدسـت آورد .سـه
رهيافـت مختلـف بـراي اسـتخراج قوانيـن گرانـش از ترموديناميـک را بررسـي شـده اسـت .ايـن سـه رهيافـت
عبارتنـد از :اسـتفاده از قانـون اول ترموديناميـک ،بکارگيري مفهـوم نيروي آنتروپي و اسـتفاده از اختالف درجات
آزادي درون سيسـتم و روي مـرز آن بـا به کارگيـري هر سـه اين رهيافت ها نشـان داده شـده اسـت که معادالت
حاکـم بـر گرانـش براي نظريه ها و سيسـتم هاي گرانشـي مختلـف مخصوصا بـراي کل جهان مـا را مي توان از
ترموديناميـک اسـتخراج نمـود .نتايـج اين تحقيق کـه بصورت حدود  25مقالـه  ISIدر مجالت معتبـر بين المللي
بـه چـاپ رسـيده ،نشـان مي دهـد کـه گرانـش چيـزي جـز جلـوه اي از ترموديناميـک بـراي مقياس هـاي بزرگ
فضـا -زمـان نيسـت .ایـن مطالعـات منجر به شـناخت بيشـتر و عميق تـر ماهيت نيـروي گرانش بعنـوان يکي از
نيرو هـاي اصلـي طبيعـت کـه قـوام گيتـي و حرکـت منظـم سـتارگان و کهکشـان ها به وجود آن وابسـته اسـت،
مي شـود.
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پژوه رتبه سوم
شها
ي كاربردي
عنوان طرح :طراحي و ساخت سامانه پزشكي گاما براي جراحی غدد لنفاوی
سازمانهای مجری :مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی  -دانشگاه علوم پزشکی تهران و
شرکت پرتو نگار پرشیا
پژوهشگر :دکتر محمدرضا آی
مؤسسههای همکار :مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری -مرکز تحقیقات سرطان،
بیمارستان شهدای تجریش  -مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا (س)-
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
همکاران طرح :محمدحسین فراهانی ،سعید سرکار ،محمد اسماعیل اکبری ،نوید زراعتکار ،ساالر
ساجدی ،بهنوش تیموریان ،نیما نادری ،نازیال زنجانی ،وحیده موجی ،پردیس غفاریان،
افشین اکبرزاده

چكيده طرح :

گسـترش سـرطان از تومورهـا ،معمـوال از نزدیک تریـن گره هـای لنفـاوی آغـاز می شـود .از ایـن رو ،یافتن و
اسـتخراج گره هـای لنفـاوی درگیـر سـرطان بـه ویـژه گـره لنفـاوی نگهبـان در جراحی هـای سـرطان از اهمیت
باالیـی برخـوردار اسـت .روش های نویـن کنونی در این زمینـه ،جراحی های هدایت شـونده با رادیودارو می باشـد
کـه در آنهـا مـکان تجمـع رادیـوداروی تزریقـی بـه بیمـار متناظـر بـا گره های لنفـاوی درگیـر می باشـد .پس از
تزریـق ،ابتـدا جـراح در اتـاق عمـل بـه کمـک گاما کمـرای با میـدان دید کوچـک ،وجود یـا عدم وجـود و محل
گره هـای لنفـاوی درگیـر را شناسـایی می کند .سـپس بـرای یافتن دقیق و اسـتخراج گـره لنفـاوی ،پیش و پس
از بـرش ناحیـه ،از گاما پـروب اسـتفاده می کند.
در ایـن پـروژه ،تمامـی مراحـل طراحی و سـاخت دسـتگاههای گاما پروب و گاماکمرای دسـتی در داخل کشـور
انجـام شـده و تکنولـوژی آنها بومی سـازی شـده اسـت .ایـن دسـتگاهها ،ارزیابی هـای بالینی را پشت  سـر گذاشـته
و دارای اسـتانداردهای  ،IEC60601 1 ،ISO9001 ،ISO13485و پروانـه سـاخت از اداره کل تجهیـزات پزشـکی
می باشـند .همچنیـن نـوآوری اسـتفاده شـده در دوربیـن گامـای دسـتی موفـق بـه ثبـت اختـراع در آمریکا شـده
است.
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پژو رتبه سوم
هشها
ي کاربردی
عنوان طرح :توسعه فناوری های نوین در تکثیر و پرورش درختان گردو
سازمان مجری :پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پژوهشگر :دکتر کورش وحدتی
سازمانهای همکار :مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،صندوق حمایت از
پژوهشگران کشور و شورای قطب های علمی کشور

چكيده طرح :

کشـور ايـران ،دوميـن توليـد كننـده و "مهم تریـن منشـأ ژنتيكـي" گـردوي جهـان اسـت .گـردو ،علاوه بر
ارزش غذایـی بسـیار بـاال ،هماننـد پسـته و بـادام ،دارای پتانسـیل ارزآوری باالیـی اسـت .طـرح حاضـر ،نتایـج
بیسـت سـال تحقیـق روی گـردو می باشـد کـه بـا هـدف ارتقای توسـعه کشـت و صـادرات گـردو با اسـتفاده از
روش هـای نویـن صـورت پذیرفتـه اسـت .مهم ترین دسـتاوردهای پژوهشـی این طـرح عبارتند از :تجاری شـدن
روش هـای پیونـد گلخانـه و پیونـد بـا اسـتفاده از بسـتر مرطـوب؛ تجاری شـدن پیونـد سرشـاخه کاری بـه منظور
تغییـر ژنوتیپ هـای نامرغـوب گـردو؛ بهینه سـازی ریز   ازدیـادی گـردوي ايراني و تجاری شـدن آن توسـط برخی
شـرکت ها؛ شناسـایی و ارزیابـی ژنوتيپ هـاي برتـر از ميـان تودههـاي گـردوی كشـور؛ شناسـایی و گزینـش
پایه هـای پاکوتـاه کننـده گـردو؛ ارائـه پروتـکل تکثیر رویشـی گردو بـه روش خوابانیـدن کپـه ای؛ افزایش درصد
جوانه زنـی بـذر گـردو؛ مطالعـه پایه هـای مقاوم به خشـکی در گـردو؛ انتقال ژن های تحمل به خشـکی و شـوری
بـه گـردو؛ تولیـد گیاهـان هاپلوئیـد در گـردو؛ تعییـن نیـاز سـرمایی و تحمل بـه سـرما زدگی گردو؛ همـکاری در
طراحی و سـاخت ماشـین های برداشـت ،خشـک کردن ،درجه بندی ،پوسـت کنی و گردو  شـکن و تعیین عوارض
مرتبـط با سـیاه شـدن مغـز گردو.
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پژو رتبه سوم
هشها
ي
ك
ا
رب
ر
د
ي
عنوان طرح :تدوین دانش فنی و راه اندازی خط تولید صنعتی پودر تنگستن
سازمان مجری :سازمان صنایع دفاع  -گروه مهمات سازی و متالورژی -
پژوهشکده علوم و فناوری مهام
سازمانهای همکار :اساتید دانشگاههای کشور ،شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی

چكيده طرح :

پـودر تنگسـتن بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن فلـزات دیرگداز کاربـرد گسـترده ای در صنایـع پیشـرفته دارد.
از کاربردهـای مهـم آن انـواع کنتاکتورهـای فشـار قـوی بـرق ،وزنه هـای تعـادل ،مشـبک کاری چاه هـای نفت،
تولیـد فوالدهـای خـاص میباشـد .در ایـن طرح با روشـی بومی ضایعـات حاوی تنگسـتن تحت عملیـات بازیابی
قـرار گرفتـه و پـودر تنگسـتن بـا خلـوص و کیفیـت ابعـادی مناسـب ،مطابـق نیـاز مشـتری تولیـد می گـردد .از
دسـتاوردهای مهـم ایـن طـرح می تـوان بـه موارد زیـر اشـاره نمود:
• تولید محصول میانی آمونیوم پاراتنگستات ( )APTبا خلوص باال،
• تولید پودر تنگستن با اندازه ذره زیر ده میکرون و خلوص  99/8درصد،
• راه اندازی خط تولید صنعتی.
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پژو رتبه سوم
هشها
ي توسعه ای
عنوان طرح :توليد واكسن زنده اينترمدييت بيماري بورس عفوني (گامبورو)
سازمان مجری :مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي
پژوهشگر :دكتر   محمد مجيد ابراهيمي
سازمانهای همکار :سازمان دامپزشکی کشور و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
همكاران :هادي فاميل قدكچي ،شهين مسعودي ،شهال شاهسوندي ،ناصر قدسيان و
مهدي كيانيزاده

چكيده طرح :

بيمـاري بـورس عفونـي( )IBDاز بيماري هـاي حـاد ويروسـي بسـيار مسـري ماكيـان اسـت کـه بهترين راه
پيش گيـري از آن ،اسـتفاده از واكسـن مـي باشـد .بـا توجـه بـه اينكه در كشـور سـاالنه حـدود دو و نيـم ميليارد
دز واكسـن مصـرف مي شـود و تمـام آنهـا وارداتـي بـود ،لـذا تصميـم گرفتـه شـد كـه ايـن واكسـن در كشـور
نيـز توليـد شـود .بـراي ايـن كار ،بر  اسـاس اسـتاندارد هاي بين المللـي ( )OIE, FAO, EPبـذر ويـروس پـس از
استاندارد سـازي ،در تخـم مـرغ  SPFجنيـن دار تكثيـر شـد .روي نمونـه تكثيـر شـده ،آزمايشهـاي تشـخيصي
سـرولوژي و مولكولـي انجـام گرديد .سـپس آزمايش هـاي باكتريولوژي ،خلوص ،عيارسـنجي ،بازگشـت به حالت
بيمـاريزا ،شـاخص وزن بـورس بـه بـدن ،سـرکوب سيسـتم ايمنـي و کارايـي روي ويـروس انجـام شـد .نتيجه
آزمايش هـا نشـان دهنـده  Intermediateبـودن ويـروس واكسـن بـود .سـپس روي واكسـن طراحـي شـده در
جوجههـاي  SPFتعييـن دز شـده و ارزيابـي آزمايشـگاهي ،و سـه مرتبـه بـا روش هـاي مختلـف ارزيابـي ميداني
انجـام شـد و همچنيـن بـا يـك واكسـن  Iintermediateوارداتي مقايسـه گرديد .نتيجـه ارزيابي هاي واكسـن
نشـان داد كـه واكسـن توليـد شـده ايمنـي مناسـبي در جوجه هـاي  SPFو صنعتـي ايجـاد كـرده و هيچگونـه
عـوارض ناخواسـته نداشـته و با واكسـن وارداتـي اختالف معني داري نداشـت .واكسـن تهيه و ثبت اختراع شـد،
پروانـه توليـد نیـز دریافـت گرديـده و واكسـن بصـورت انبـوه توليد و وارد بازار شـده اسـت.
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پژوه رتبه سوم
شها
ي توسعه ای
عنوان طرح :تهيه ماده اوليه دارويي قرص نيتروگليسيرين
سازمان مجری :شرکت پارس بنای صدر
پژوهشگر :آقای مهندس کوروش شفیعی
سازمان های همکار :صنایع شیمیایی پارچین و شرکت تولیدی درسا دارو
همكاران :مجید ناصر ،سعید سلطان  آبادی ،حسین مومنی زاده ،علیرضا شریفی ،آصف
بهروزی ،محمد بازیان ،رمضانعلی آقا محمدی ،مجتبی عباسی ،محمدعلی حسن زاده
طلوتی ،شعبان محمدی ،محمد کچویی ،محمود رضایی ،محمد میرزایی و رضا سعادت  زاده

چكيده طرح :

تولیـد پرمصرف تریـن داروی قلبـی یعنـی قرص هـای نیتروگلیسـیرین با سـابقه ای طوالنی در دنیا بهواسـطه
محدودیت هـای ایمنـی و فرآینـدی مربـوط به ماده اولیه یعنی نیتروگلیسـیرین ،در کشـورهای خـاص و محدودی
انجـام می شـود .سـالهای متمـادی شـرکتهای داروسـازی کشـور بهواسـطه در اختیـار نداشـتن ماده موثـره ،نیاز
بیمـاران قلبـی داخـل کشـور بـه داروی نهایـی را بهبصـورت وارداتـی تامیـن نمودهانـد .در ایـن طرح پـس از انجام
مطالعـات تکمیلـی در زمینـه تولید نیتروگلیسـیرین خالـص و چگونگی رقیقسـازی آن ،ماده موثره نیتروگلیسـیرین
رقیـق شـده در الکتـوز بـه صـورت ایمـن و بهداشـتی تولیـد و نیاز کشـور به این مـاده موثـره مرتفـع و در اختیار
شـرکت های مختلـف تولیـد دارو قـرار گرفـت .تولیـد این مـاده در مقیـاس آزمایشـگاهی ،پایلـوت و صنعتی بوده
و طبـق تاییدیـه آزمایشـگاه های مرجـع دارویـی ،مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی فارماکوپه اسـت .در حال
حاضـر محصـول نهایـی بهدسـت آمـده از این مـاده موثره توسـط شـرکت های مختلفـی بهصورت بومـی تولید و
در داروخانههـای کشـور موجود می باشـد.
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پژوه رتبه سوم
شها
ي توسعه ای
عنوان طرح :روش نوین تولید مدلهای مومی سبک در فرآیند ریختهگیری دقیق پره توربین
سازمان های مجری :شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا (پرتو) و دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگر :دکتر امیرحسین بهروش
همكاران :نويد ساالروند ،رضا كياستي ،حسن خياط جعفري ،محمد احمدی زهرانی و
مجید محمدی مقدم
مؤسسه همکار :شرکت گروه مپنا

چكيده طرح :

اختـراع شـامل فرآینـد تولیـد مدل هـای مومی سـبک قالبگیـری شـده در فرآیند تزریـق بوده که بـرای تولید
قطعـات ریخته گـری دقیـق (در اینجـا پـره توربیـن) اسـتفاده می شـود .روش سبک  سـازی بصورت ایجـاد فضای
خالـی درون قطعـه می باشـد کـه در مرحلـه ای از فرآینـد قالبگیـری تزریـق انجـام می شـود .ایـن فرآینـد شـامل
وارد کـردن سـیال فشـرده (ترجیحـا گاز خنثـی) به داخـل مـذاب مـوم که قبلا در قالب بصـورت کامل یـا ناقص
تزریـق شـده ،می باشـد .کاهـش وزن تـا چهـل درصد بدسـت آمـد :کاهش قابـل مالحظـه هزینه مـواد مومی که
وارداتـی ،عیـوب انقبـاض بـاال  ،مکش و اعوجـاج ،بدلیل کاهش شـگرف ضخامت دیـواره بطور قابـل مالحظه ای
کاهـش می یابـد .کاهـش زمـان کالیبراسـیون و حتی امـکان حذف کامـل این مرحلـه از دسـتاوردهای بکارگیری
ایـن روش می باشـد .چالـش اساسـی در ایـن اختـراع ،سـیالیت بسـیار باالی مـذاب ( یا ویسـکوزیته بسـیار پایین)
مـاده مومـی می باشـد .بـه معنـای دیگـر ،مـذاب مومـی توانایی نگهـداری پایـدار حبـاب گازی را ندارد کـه امکان
تولیـد چنیـن نمونـهای را با سیسـتمهای متداول در اسـاس غیرممکن می سـازد .لذا نیـاز به یک نگرش اساسـی در
مفهـوم فرآینـد بـود .با بررسـی و مطالعه دقیق و پیشـنهاد فرضیهها بـرای کارآیـی فرآیند و آزمایـش آنها (خصوصا
بـا توجـه بـه کیفیت سـطح قطعات تولیـدی) ،در نهایت روش مطلوب بدسـت آمد کـه با آزمایش هـای تکرارپذیر،
رونـد نهایـی تعریـف گردید .هیـچ فرآیند تعریف شـده ای در خصوص انجام روش مورد اشـاره بـر روی مدل های
مومـی در سـطح دنیـا وجـود نـدارد .روش و کنترل فرآیند متفاوت از روش های مشـابه در سـطح جهان می باشـد.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

شکل قطعه تولید شده با نتیجه بازرسی اشعه ایکس نشان دهنده نواحی
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پژوه رتبه سوم
شها
ي توسعه ای
عنوان طرح :موشک انداز ضد زره ذوالفقار
سازمان مجری :شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاايران) -
صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)

چكيده طرح :

سـامانه موشـک انـداز ضـد زره زمينـي بـرای شـلیک و هدایـت موشـک های ضد تانک برد بلند نسـل سـوم
در شـرایط آب و هوايـی نامسـاعد در روز و شـب مي باشـد كـه بـراي انهـدام اهـداف ثابـت و متحـرك از جملـه
تانک هـای مـدرن و پيشـرفته بـا زره واكنشـي ،انـواع خودروهـا ،سـنگرهاي بتني و همچنيـن بالگردهـا در ارتفاع
پسـت اسـتفاده ميگـردد .ايـن سـامانه با روش پرتو سـوار ليـزري هدايت موشـك را انجـام داده و دارای سـاختار
مختل کننـده راداری میباشـد.
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پژوه رتبه سوم
شها
ي توسعه ای
عنوان طرح :طراحی و ساخت خط کامل تولید نخ (Bulked Continuous Filament (BCF

پژوهشگر :محمدعلی زارع طزرجانی

چكيده طرح :

الیـاف پلـی پروپیلـن سـومین الیـاف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده در صنعـت نسـاجی بعد از پلی اسـتر
و پنبـه می باشـد .اليـاف پليپروپيلـن کـه از طريـق پليمريزاسـيون پروپيلـن بـه صـورت يـک پليمـر خطـي
تهيـه مي گردنـد بـه اختصـار  P.Pناميـده مي شـوند کـه بعـد از پيـدا شـدن کاتاليسـت زيگلرناتـا توليـد شـدند.
خصوصيـات پروپيلـن باعث رشـد سـريع آن در سـطح بين المللـي گرديد .اليـاف و نخ هاي نواري کـه دو کاربرد
پلـي پروپيلـن را تشـکيل مي دهنـد نسـبت ًا به آسـاني بـه روش ذوب ريسـي تهيه مي گردند و آسـان بـودن توليد
ايـن نـوع اليـاف و پائيـن بـودن هزينه توليد اسـتقبال بسـيار گسـترده اي از آن را به همراه داشـته اسـت  .روش
جـت هـوای داغ کـه یکـی از جدیدترین روش هاسـت بـرای تولید نخ یکسـره حجیم شـده یا  BCFکـه کاربرد
زیـادی در موکـت و فـرش ماشـینی دارد مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد .در این سـامانه کـه به صورت پیوسـته
انجـام می شـود ،الیـاف بعـد از تولیـد تحـت عملیات کشـش قـرار گرفتـه و باالفاصله تغییـر فرم پیـدا می کنند.
دسـتگاه سـاخته شـده بـا اسـتفاده از دو سیسـتم جدیـد جت تغییـر فرم دهنـده یکپارچـه (جت تکسـچرایزینگ
یکپارچـه) و قسـمت تزریـق مـواد چهـار کانالـه بـا موتـور  ،servoامـکان تولیـد نـخ بـا کیفیت ،با قـدرت رنگ
هماننـدی بـاال و همچنیـن سـرعت بـاال را به تولیـد کننـده می دهد.
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معرفي گر
موفق وه تخصصي
د
ر توليد ملي

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

ضـرورت بومـي سـازي فنـاوري ،تقويت بنيادهـاي توليـد و صنعت و بـه كارگيري
نيـروي انسـاني خلاق يك ضرورت انكار ناپذير در مسـير توسـعه پايدار اسـت .سـازمان
پژوهشـهاي علمـي و صنعتـي ايـران با همين رويكرد ،در بيسـت   و  هفت سـال گذشـته با
برگزاري مسـتمر سـاالنه جشـنوارههاي بينالمللي و جوان خوارزمي ،نسـبت به تشـويق
و حمايـت از مخترعـان و پژوهشـگران عرصههـاي علمي و صنعتي اقدام نموده اسـت .از
سـال گذشـته شـوراي سياسـتگذاري جشـنواره بينالمللي خوارزمي با توجه به گذشـت
ربع قرن از برگزاري جشـنواره و شناسـايي بيش از هشـتصد طرح تراز اول داخلي ،بر آن
شـد تـا نگاهـي نو و جسـتجوگر بر برگزيـدگان دوره هاي قبل خود داشـته باشـد و گروه
تخصصـي طـرح برگزيـده موفق در توليد ملـي اين ماموريـت را به عهده گرفـت .در اين
دوره كـه دومين سـال فعاليت اين گروه مي باشـد علاوه بر طرحهاي برگزيده جشـنواره
بينالمللـي ،طرحهـاي منتخب بخش دانشـجويي و آزاد جشـنواره جـوان خوارزمي نيز در
اين رقابت شـركت داده شـدند.
ايـن گـروه تخصصـي تلاش دارد از ميـان پژوهشهـاي برگزيـده دورههـاي قبل،
صاحبـان طرحهايـي را كـه موفـق شـدهاند محصـول را بـه توليد انبـوه و ايجاد شـركت
ن آنهـا را بـه جامعـه علمـي و صنعتي كشـور
دانـش بنيـان برسـانند ،شناسـايي و برتريـ 
معرفـي نمايـد .بـر ايـن كار چند نتيجه مترتب اسـت هم نـگاه جامعه علمي را به سـمت
تجاريسـازي و توجـه بـه ايـن شـاخص ارزشـمند در كاربـردي نمـودن ايدههـا سـوق
ميدهـد و نيـز توجـه بخـش صنعت را بـراي سـرمايه گذاري بـر ايدههـاي نوين حاصل
از تالشهـاي پژوهشـي جلـب ميكنـد و همچنيـن اهميـت برنامهريزي ،سياسـتگذاري
و اختصـاص منابـع مالـي را بـراي برگـزاري رقابتهاي علمي نشـان ميدهـد .عالوه بر
اينكـه معرفي مبتكـران موفق و كارآفرينـان دانش بنيان ،موجب تشـويق ديگر پويندگان
مسـير توسـعه علمي و صنعتي خواهد شـد تا پشـتكار ،تفكر خالق ،شـوق خدمتگزاري به
جامعـه ،كار گروهـي و تدبيـر و نوانديشـي را كليد عبور از چالشها قرار دهنـد زيرا در اين
مسـير كارآفرينـان ،جامعـه و آينـدگان از اين تالش منتفع خواهند شـد.
ي با پرسـشنامهاي مجزا و سـواالتي ويژه ،شـاخصهايي شـامل
اين گروه تخصص 
نـوآوري و كارآفرينـي دانشبنيـان ،پايداري شـركت ،توليد ثـروت از دانش ،اشـتغال مولد،
جايـگاه محصـول در بـازار رقابت ،چگونگـي افزايش توليـد ،كنترل كيفيت ،اسـتانداردها،
توسـعه علمي و سـطح تعامالت تجاري ،رضايت مشـتري و صادرات محصول را از زمان
برگزيـده شـدن طرح در جشـنواره خوارزمي مـورد ارزيابي قـرار ميدهد.
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تصوير تنديس
جشنواره بينالمللي
خوارزمي
براي طرح برگزيده
موفق در توليد ملي

برگزيده
م
و
ف
ق
د
ر
ت
وليد ملي
عنوان طرح :كسب دانش فني و راهاندازي خط توليد پيمانهگرهاي

با جابجايي مثبت
مجری :شركت مهندسي نفت ابزار
مدیران :مسعود فرقداني و مجتبي توسلي نائيني
برگزيده چهاردهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
سال  - 1379رتبه سوم ابتكار

چكيده طرح :

پيمانهگـر (ميتـر) بخـش اصلـي اندازهگيـري دبـي سـيال در تلمبههـاي توزيع سـوخت ميباشـد كـه در صنايع
غذايـي و صنايـع شـيميايي نيز اسـتفاده ميشـود بـا طراحي و سـاخت اين وسـيله امـكان اندازهگيري دبي سـيال با
دقـت باال بهدسـت آمده اسـت.
شركت مهندسي نفت ابزار موفق در توليد ملي:
پايـداري شـركت ،دارا بـودن واحـد تحقيـق و توسـعه فعـال كه منجر بـه تنوع در محصـول مانند جايگاه سـريع
النصب ،جايگاه سـوخت سـيار و تشـكيل شـركتهاي انشـعابي در بخش فناوريهاي نوين انرژي شـامل آبگرمكن
خورشـيدي ،آب   شـيرين كن خورشـيدي شـده اسـت از عوامل موفقيت اين شـركت دانش بنيان اسـت.
نـوآوري و ثبـت اختـراع ،تبديل ايـده به محصول ،سـرمايه گذاري شـخصي ،شناسـايي بازار و بي نياز سـاختن
كشـور از ورود محصـول مشـابه خارجـي و صـادرات از ويژگيهـاي كارآفرينـي ايـن شـركت اسـت .توليـد انبـوه
و فـروش آن در بـازار بـا قيمـت مناسـب و سـود حاصـل در ده سـال گذشـته ،اشـتغال مولـد در صنايـع پخـش
فرآورده هـاي نفتـي و شـيميايي توفيقـي ملي اسـت.
محصـول داراي تاييديـه از وزارت نفـت ،پروانـه بهرهبـرداري و خدمـات پس از فروش اسـت .نـوآوري در فرآيند
توليـد محصـول و كنتـرل كيفيـت و برنامه براي ورود بـه بازارهاي منطقه و ارزش افزوده ايجاد شـده نشـانگر توليد
ثـروت از دانـش ميباشـد .مسـتندات علمي و فني ،كسـب اسـتانداردهاي مـورد نياز ،ارايـه اسـناد و گواهينامههاي
داخلـي و خارجـي از مراجـع معتبر نشـان از توانمنـدي مديريت اين شـركت دارد.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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طر نگاهی به
ح برگزي
تولي ده موفق در
د ملي
تصويـري از اهـدای تنديـس و لـوح تقديـر رئيـس جمهـور به آقـاي ناصر شـيخها برگزيده رتبه سـوم ابتـكار از
شـانزدهمين جشـنوارهبين المللـي خوارزمـي (سـال  )1381كه بـه دليل تالش در ايجاد شـركت پـوش و توليد پمپ
وكيـوم روتـاري روغنـي بـه عنوان اوليـن طرح برگزيده موفـق در توليد ملي در سـال  1391مورد تقدير قـرار گرفت .

تصاويري از مراسم بيست و ششمين
جشنواره بينالمللي خوارزمي
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طرح های برگزیده
ایرانیان مقیم خارج
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پژ رتبه اول
وه 
ش
هاي بنیادی
عنوان طرح :ژنهاي سازگاري نسبي جديد در انسان ( كشف تا كاربرد باليني)
پژوهشگر :دكتر سيامك بهرام
کشور :ايران (ايراني مقيم فرانسه)
رشته :پزشكي
مؤسسه علمی :دانشكده پزشكي دانشگاه استراسبورگ

چكيده طرح :

دکتـر سـيامك بهـرام نقـش به سـزایی در عرصـه ايمونولوژيـك انسـاني و به ويژه ژن هاي سـازگاري نسـبي
(بـه نـام  )HLAايفـا نمـوده اسـت .در عرصـه تحقيقـات جهانـي در ايـن موضـوع وي نقـش رهبري اصلـي را بر
عهـده داشـته اسـت .مهم تريـن كارهاي ايشـان در ايـن زمينـه عبارتند از:
• مشاركت در كشف ژن  ،TAPبه عنوان مولكول كليدي در فراوري آنتي ژن.
• كشـف خانـواده ژنـي بـا عنـوان  MHCكالس  )MIC)Iكـه ليگانـد مربـوط بـه رسـپتور فعـال كننـده
 NKG2Dرا كـد مي كنـد ،كـه ايـن خـود عامـل اصلـي در دفـاع در مقابـل عفونتهـا و سـرطان اسـت.
• تعيـن هويـت شـامل توليـد مدلهـاي  KOبـراي  HFE ،MR1و  ZAGكـه ژنهاي كليـدي غير متقارن
 MHCكالس  Ιمحسـوب ميشوند.
• انجـام تحقيقـات در زمينـه ژنتيـك پاتومتريولوژي وابسـته به  HLAبـه ويژه بيماري بهجـت .در حال حاضر
فعاليتهـاي ايشـان بـر روي ژنهـاي  MICو نقـش آن در پيونـد عضـو در انسـان ،بيولـوژي تومـور و همچنيـن
بيماريهـاي وابسـته بـه  MHCمتصل شـده اسـت.

زندگينامه:
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سـيامك بهـرام ،اسـتاد پزشـكي (ايمونولـوژي) و رييس دانشـكده ايمونولوژي دانشـگاه استراسـبورگ فرانسـه
مي باشـد .او از اعضاي ارشـد انسـتيتو دانشگاهي فرانسه ( )IUFو رييس پژوهشـگاه دانشكده پزشكي استراسبورگ
اسـت .ایشـان با رتبه عالي از دبيرسـتان در تهران فارغ التحصيل شـده سـپس وارد دانشكده پزشـكي استراسبورگ
شـده اسـت .همچنیـن پـس از دریافت دكترا از انسـتيتو سـرطان دانا-فاربر دانشـكده پزشـكي هاروارد (بوسـتون)،
پـس از بازگشـت بـه اروپا بـه عضويـت ايمونولوژي انسـتيتو بازل درآمد ،سـپس به استراسـبورگ بازگشـت و ابتدا
بـه عنـوان دانشـيار و بعـد به عنوان اسـتاد بـه كار پرداخـت .هدف اصلـي تحقيقات وي بر شـناخت مبانـي ژنتيك
پاسـخ هاي ايمني اسـتوار گرديد.
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پژو رتبه اول
ه 
شها
ي
ك
ا
رب
ر
د
ي
عنوان طرح :تحلیل و طراحی معماریهای کارآ با توان مصرفی پایین مبتنی بر شبکه بر تراشه

پژوهشگر :دکتر نادر باقرزاده
کشور :ايران (ايراني مقيم آمريكا)
رشته :مهندسي كامپيوتر
مؤسسه علمی :دانشگاه کالیفرنیا -ایروین

چكيده طرح:

بـا افزایـش تعـداد هسـته های پردازشـی در سیسـتم بـر روی تراشـه ( ،)SOCاسـتفاده از تکنیک های مشـابه
قدیمـی بـر مبنـای معمـاری گـذرگاه مرکـزی در پیاده  سـازی سیسـتم بـر روی تراشـه های نسـل بعـدی بسـیار
مشـکل تر خواهد شـد.
سـیمهای طوالنـی درون گـذرگاه مرکـزی ،بـرای انتقـال دادهها بر روی تراشـه تاخیر سـیمی باالیـی (چندین
پالـس سـاعت) را تحمیـل می کننـد .تاخیـر و تـوان مصرفـی ایـن طراحی هـای مبتنـی بـر سیسـتم بر روی تراشـه،
در سیسـتمهای نهفتـه و ماشـینهای بـا کارایـی بـاال (سـوپر کامپیوترهـا) قابـل قبـول نیسـت .در ایـن طـرح بـه
بررسـی مفهـوم شـبکه بـر روی تراشـه ( )NOCبرای طراحی نسـل آینده سیسـتم بر روی تراشـهها پرداخته شـده
اسـت .مسـیریابهای جدیـد کارآمـدی بـرای مدیریـت بسـتههای اطالعاتـی طراحـی شـده اسـت که شـامل ابداع
الگوریتمهـای نگاشـت ،زمانبنـدی بـرای اجـرای کارهـا بـر روی چندیـن هسـته و معرفـی روشهـای جدید مدل
کـردن بـرای ارزیابـی رفتار شـبکه بـر روی تراشـه در حین اجـرای برنامههای حقیقی می شـود .همچنیـن تمهیداتی
بـرای گسـترش کارهـای انجـام شـده بـر روی شـبکه بر تراشـههای سـه بعدی صـورت گرفته اسـت.

زندگينامه:
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دکتر باقرزاده اسـتاد مهندسـی کامپیوتر در دانشـکده مهندسـی برق و علوم کامپیوتر در دانشـگاه کالیفرنیا ایروین
اسـت ،جایـی کـه او بـه عنـوان رئیس دانشـکده در سـال هـای  2003-1998خدمت کرده اسـت .ایشـان در تحقیق
و توسـعه در زمینههـای  :معمـاری کامپیوتـر ،محاسـبات پیکـر بندی مجـدد ،طراحی تراشـه  ،VLSIشـبکه بر روی
تراشـه ،تراشـههای سـه بعدي ،شـبکه های حسـگر و گرافیک كامپوتري مشـغول به فعالیت اسـت.
دکتـر باقـرزاده بیـش از دويسـت مقاله در مجالت و کنفرانسهای بينالمللي منتشـر کرده اسـت .او در بیسـت سـال
گذشـته تعـداد زيـادي از دانشـجویان در طراحی نرم افزار و سیسـتم هـای کامپیوتری را آموزش داده اسـت.
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62

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

طرح های برگزیده
خارجی
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پژو رتبه اول
هشها
ي كاربردي
عنوان طرح :نانو الکتروشیمی (سنسور  pHبی نیاز از کالیبراسیون)
پژوهشگر :دکتر ریچارد کامپتون
کشور :انگلستان
رشته :نانو شيمي
مؤسسه علمی :دانشگاه آکسفورد

چكيده طرح :

تحقیقات پروفسور کامپتون بهره گیری از شناسایی و استفاده از تغییرات شیمیایی مواد در مقیاس نانو می باشد.
او یکی از پیشگامان آزمایشات در مقیاس نانو می باشد که به مطالعه ویژگی های نانوذرات (ابعاد ،حالت جذبی ،غلظت)
و فرایندهای موجود تبادل الکترون در تک نانوذرات می پردازد .ایشان همچنین چگونگی درک اثرات سمیت مواد نانو را
با در نظر گرفتن اثرات انتقال جرم در ابعاد نانو بیان می دارند .عالوه بر این موارد ،تغییرات قابل مالحظه رفتار اسیدها
و بازها بر روی ملکولهای متصل شده روی نانوموادی نظیر نانولولههای کربنی چند دیواره توسط ایشان اندازهگیری
شده و با همکاری شرکت  Senovaمبنای توسعه تجاری اولین سنسور  pHبی نیاز از کالیبراسیون در دنیا شده است.

زندگينامه:
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دکتر ریچارد کامپتون استاد شیمی دانشگاه آکسفورد انگلستان می باشند .ایشان عالقه زیادی به مبانی و کاربرد
الکتروشیمی با محوریت نانوالکتروشیمی دارند .او حدود يك هزار و دويست مقاله علمی و هفت کتاب در زمینههای
مرتبط با الکتروشیمی به چاپ رساندهاند .کتاب درسی شناخت ولتامتری برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط
ایشان تألیف و در سال  2011توسط مؤسسه مطبوعاتی کالج سلطنتی منتشر گردید .او در بيست و چهار زمینه مختلف
نظیر تشخیص دارو ،حسگری گازها ،تجزیه و شناسایی مواد غذایی اختراعاتی را ثبت نموده است pH .متری که
توسط شرکت  Senovaبر اساس اختراع گروه تحقیقاتی کامپتون ساخته شده است و به عنوان اولین  pHمتر بی
نیاز از کالیبراسیون دنیا موفق به کسب جایزه بهترین محصول جدید در  PITTCONدر سال  2013گردید .کامپتون
استاد مدعو مؤسسه علوم فیزیک  Hefeiو استاد افتخاری مادام العمر در دانشگاه  Sichuanمیباشند .او دارای مدرک
دکترای افتخاری از استونی و اوکراین و همکار انجمن
شیمی سلطنتی ( )RSCو انجمن جهانی الکتروشیمی
( )ISEمی باشد.
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پژو رتبه دوم
ه 
ش
هاي بنیادی
1

عنوان طرح :اثبات آنتی آروماتیسیته با اثرآنیزوتروپی در طیف H NMR

پژوهشگر :دكتر اريك كلينپيتر
کشور :آلمان
رشته :شيمي
مؤسسه علمی :دانشگاه پتزدام آلمان

چكيده طرح :

خواص مغناطیسی فضایی آنیون آنتی آروماتیک -9اگزاآنتراسن  12-و دی آنیون -9دیمریک  11-2آن ،با روش
محاسباتی اختالل اوربیتالهای اتمی نامتغیر  ،Gaugeروش( )GIAOو بکارگیری مفهوم جابجایی شیمیایی مستقل
از هسته ( )NICSمحاسبه شده است .مقادیر بدست آمده برای خواص مغناطیسی (through-space NMR
 shielding) TSNMRSکه می تواند برای تعیین آنتی آروماتیسیته ناشی از جریانات خالف مدار حلقه بکار رود ،برای
ترکیبات آنیونی  11-2و  12-و دیگر مولکولهای آنتی آروماتیک خنثی و یونی (مربوط به مطالعات قبلی ) مورد مطالعه
قرار گرفت .بهصورت کمی ثابت شده است که اثرات آنیزوتروپی گروههای عاملی در طیف  1HNMRخاصیت پاسخی
مولکولی جابجایی شیمیایی مستقل از هسته فضایی نظري است.

زندگينامه:
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   1965-70تحصيل در دانشگاه ليپزيگ در رشته شيمي ،تز ديپلم " :شناسايي طيفي  NMRآزاايندوليزينها"،  1970-74دستيار در همان دپارتمان شيمي ،تز مقطع  ": dr.rer.natبررسي سطح الكتروني رنگها وحدواسطهاي رنگ بوسيله  NMRو محاسبات شيمي كوانتمي"،
  1974-82دستيار ارشد در همان دپارتمان شيمي،  1981تخصص ":تعيين كانفيگوراسيون  ،كانفورماسيون و اتعطافپذيري درون مولكولي تركيبات آلي بوسيله NMRو محاسبات شيمي كوانتمي"،
  1982-85دانشيار شيمي آلي در دانشگاه آديسآبابا  ،اتيوپي،  1985-92تدريس طيف سنجي ( از سال )1988دانشگاه مارتين-لوتر هاله-ويتنبرگ ،از  1989تا 1992رئيس دپارتمان شيمي تجزيه،
 از  1993استاد شيمي تجزيه و رئيس دانشکده شيمي دانشگاه پتزدام آلمان،   2011دكتراي افتخاري از دانشگاه ( Szeged (SZTEمجارستان،تاليفات بيش از چهارصد مقاله ،كتاب و مقاالت مروري و هشتاد سخنراني در كنفرانسهاي بينالمللي.

پژ رتبه دوم
وهش
هاي بنیادی
عنوان طرح :نشر القایی انباشتگی مولکولی
پژوهشگر :دکتر بن زانگ تانگ
کشور :چین
رشته :شيمي
مؤسسه علمی :دانشگاه علم و صنعت هنگ کنک

چكيده طرح:

مدتها ،ایده تضعیف و یا خاموشی نشر لومینسانس در مولکولهای رنگزا به علت انباشتگی و یا فشردگی آنها
موضوعی پذیرفته شده است .این اثر فیزیکی  -نوری به عنوان پدیده لومینوفور برای کاربرد در حالتهای جامد و یا
مایع مواد نامطلوب میباشد.
گروه پژوهشی دکتر بن زانگ تانگ ،پدیدهای کامال متضاد را کشف کردهاند که در آن از انباشتگی مولکولهای
رنگزاها و خاموشی نشر آنها جلوگیری کرده و این پدیده را " نشر القایی انباشتگی " نام نهادهاند .این گروه تعداد زیادی
از این مواد را که در تجهیزات الکترونیک ،سنسورهای شیمیایی و بیولوژی مصرف دارند تهیه نمودهاند.

زندگينامه:

ایشان مدرک کارشناسی و دکترای تخصصی خود را از دانشگاههای صنعتی جنوب چین و کیوتو دریافت نمودهاند.
دوره پسا دکتری را در دانشگاه تورنتو گذرانیده و در سال  1994به بخش شیمی دانشگاه علم و صنعت هنگکنک
پیوستهاند .وی برنده تعداد زیادی جایزه بینالمللی میباشند .تاکنون بیش از پانصد مقاله علمی با ارجاع و استناد قابل
مالحظه منتشر نموده و بيش از دويست سخنراني در كنفرانسهاي بينالمللي ارايه نموده است .تعداد زیادی دانشجو
نیز در مقطعهای مختلف تحصیلی با وی همکاری نمودند.
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پژو رتبه سوم
ه 
ش
هاي بنیادی
عنوان طرح :شناسايي ژنوم گياهان زراعي
پژوهشگر :دکتر ديويد ادواردز
کشور :استراليا
رشته :كشاورزي ومنابع طبیعی
مؤسسه علمی :دانشگاه كويينزلند

چكيده طرح :

فناوری جديد توالي يابي  DNAانقالبي در تحقيقات بوده است ازجمله تحقيقات در زمينه دارو و گياهان .بر اساس
اين روش جديد ساختار  DNAو تنوع ژنتيكي در گياهان تعيين ميگردد .در اين طرح روشهاي جديدي در آناليز
دادههاي حاصل از توالي يابي استفاده شده است كه در آناليز توالي ژنومها كلزا ،نخود و گندم به كار برده شده است .در
نتيجه ساختار ژنوم اين سه گياه ،تنوع ژنتيكي آنها و هم چنين ارتباط تنوع ژنتيكي بدست آمده با صفات زراعي مشخص
شده است .تشخيص رابطه بين فرايند اهلي شدن گياه و اصالح ژنتيكي آن در طي زمانهاي گذشته ميتواند به بهبود
روش هاي اصالحي و تسريع آن كمك كند.

زندگينامه:

دکتر ادواردز متولد  1967در ليورپول انگليس ميباشند .ايشان دكتري علوم گياهي از دانشگاه كمبريج در سال
 2000دريافت نموده اند .هم اكنون ايشان استاد دانشگاه كويينزلند استراليا هستند .حوزه هاي تحقيقاتي ايشان
بيوتكنولوژي كشاورزي ،شناسايي ژنوم گياهان زراعي ،شناسايي ماركرهاي ملكولي و بيوانفورماتيك كاربردي ميباشد.
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پژو رتبه سوم
ه 
ش
هاي بنیادی
عنوان طرح :مكانيزم جديد و منحصر به فرد تنظيم GFR

پژوهشگر :دكتر الزلو روسيوال
کشور :مجارستان
رشته :علوم پزشكي
مؤسسه علمی :دانشكده پاتوفيزيولوژي دانشگاه سميل ويز

چكيده طرح :

دكتر الزلو روسيوال پيشگام شناخت و تعيين هويت سيستم داخل كليوي رنين آنژيوتايفين ( )RASاست و با استفاده از
روشهای پيشرفته براي اولين بار نفوذپذيري آندوتليم بخش ديستال شريان آوران( )AAكليوي را نشان داده شده است .در
این طرح با استفاده از نانوتكنولوژي در بدن  GFRرا مشاهده شده است و نشان داديم كه ارتشاح -1 :موجب فيلتراسيون
مايع قبل از فيلتراسيون گللومرولي شده و نزديك سي درصد  GFRرا تشكيل ميدهد -2 .با فعاليت  RASرابطه دارد.
 -3متناسب با سن و در پاسخ به برخي محركها نظيز تشنگي و برخي بيماريها تغيير مي كند .در نتيجه  AAيك رگ
يكپارچه نيست و نقشهاي جديدي ايفا مي كند .همچنين يك مكانيزم جديد در تنظيم ( GFRمكانيزم كنترل پس نورد
حلقه كوتاه) را نشان داده شده است .اين مورفولوژي انحصاري  JGAو فيلتراسيون باال در  AAيكي از مهمترين مشاهدات
در ميكروسيركوالسيون كليوي بوده كه پاسخگوي سئواالت اساسي در زمينه فيزيولوژي كليه ميباشد و مسير جديد تغيير
 RASرا تبيين مي كند.

زندگينامه:
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دکتر الزلو روسيوال برنده جايزه  ، Széchenyiرييس دانشكده پاتوفيزيولوژي در مركز بين المللي تحقيق و آموزش
نفرولوژي ،علوم پايه پزشكي دانشگاه سميل ويز است .او عضو آكادمي علوم و هنر ،دكتراي افتخاري دانشگاه Tirgu-
 Muresو عضو افتخاري انجمن نفرولوژي هلند ميباشد.
داراي سابقه رياست دانشگاه سميل ويز ،رياست آكادمي جهاني پزشكي مجارستان ،خزانهدار انجمن بينالمللي
پاتوفيزيولوژي ،عضو شوراي انجمن بينالمللي نفرولوژي ،بنيانگذار و رييس بنياد كليه مجارستان ،رييس دانشكده
نفرولوژي بوداپست و برنامه آموزشي پزشكي ميباشد .ایشان داراي يك صدو شصت و شش مقاله ،هفتاد و پنج فصل
كتاب ،چهار كتاب مرجع ،يك مونوگراف و دو ثبت اختراع ميباشد.
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