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بسم الله الرحمن الرحیم

ف َت َعالَى اهللُ الْ َم ِل ُ
ك الْ َح ُّق
آن ِم ْن ق َْب ِل َأ ْن ُيق َْضى ِإلَ ْي َ
َو َل َت ْع َج ْل بِالْق ُْر ِ
ك َو ْح ُي ُه َو
ق ُْل َر ِّب ِز ْد ِني ِع ْلم ًا؛
پـس بلنـد مرتبـه و بزرگوار اسـت خدايي كـه به حق
و راسـتي پادشـاه ملك وجود اسـت و
تـو اى رسـول پيـش از آنكه وحى قرآن تمـام و كامل
به تو رسـد در (تلاوت و تعليم) آن شـتاب مكن،
و بگو پروردگارا ،بر دانشم بيفزاى.
سوره مباركه طه  -آيه 114
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سخن دبیر

بـه نـام خداونـد جـان و خرد
خداونــد بــزرگ را شــاكريم كــه بــار ديگــر افتخــار برگــزاري جشــنواره بين المللــي خوارزمــي
آن هــم بــراي بيســت و نهميــن ســال پياپــي در كارنامــه ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران بــه ثبــت رســيد و ايــن تــداوم ســه دهــه خدمتگــزاري توفيقــي اســت كــه بــا لطــف الهــي
نصيــب مــا و همــه اعضــاي خانــواده بــزرگ وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري شــده اســت.
ايــن رقابــت علمي تــراز اول كــه نــام يكــي از دانشــمندان برجســته دنيــاي اســام و جهــان بــر آن
نهــاده شــده اســت تا كنــون در مســير پــر فــراز و نشــيب حيــات بيســت و نــه ســاله خــود گام هــاي
موثــري بــراي دســتيابي بــه اهــداف برداشــته اســت و صدهــا پژوهشــگر و نــوآور و اســتعداد برتــر
را بــه جامعــه علمــي معرفــي نمــوده اســت .جشــنوارهاي كــه بــا پذيــرش صدهــا طــرح از داخــل و
چهــل و چهــار كشــور جهــان بســتر حضــور ،تعامــل ،همــكاري و همفكــري ميــان صاحبنظــران
و دانشــمندان داخــل و خــارج را فراهــم ميســازد ،عــاوه بــر آنكــه تقديــر از برگزيــدگان آن در
مراســمي بــا شــكوه بــا حضــور مقامــات عالي رتبــه كشــوري و علمــي و نماينــدگان ســازما نهاي
بينالمللــي نشــان از جايــگاه بلنــد زنــان و مردانــي اســت كــه تــوان خــود را بــراي يافتــن رمــوز
كائنــات و بهرهگيــري از دانــش بــراي آرامــش و آســايش بيشــتر مــردم صــرف ميكننــد و قــدري
اســت كــه مردمــان ايــن ســرزمين و سياســتگذاران و برنامهريــزان و مديــران بــراي اهــل علــم و
عمــل ميشناســند.
در خاتمــه برخــود الزم ميدانــم از هيــات داوران ،كارشناســان و اعضــاي گرو ههــاي تخصصــي  ،
كميتــه اجرايــي ،دبيرخانــه جشــنواره و تمامــي همــكاران در بخش هــاي مختلــف ســازمان ،ماننــد اداره
روابــط بينالملــل  ،پشــتيباني ،روابــط عمومــي ،مالــي و اداري و همچنيــن نهادهــاي حمايت كننــده
داخلــي و خارجــي كــه مــا را در انجــام امــور يــاري رســاندند تشــكر و قدردانــي نمايــم.
عبدالرضا صميمي
دبير بيست و نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
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معرفي طرحهاي برگزيده
بیست و نهمین
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي
● عنــوان طــرح :توســعه دانــش ســاخت حســگرها ،ايمونــو حســگرها و آپتــا
حســگرهاي الكتروشــيميايي اصــاح شــده
● پژوهشگر :محمد مظلوم اردكاني
● سازمان همكار :دانشگاه يزد

چكيده طرح:

با توجه به پيشــرفتهاي اخير در علم پزشــكي و فناوري زيســتي و همچنين توجه روزافزون انسان به بهداشت و
ســامت ،ضرورت اندازهگيري مقادير كم داروها ،نشــانگرهای زیستی و گونههاي زيســتمحيطي روز به روز بيشتر
احســاس ميگردد .در این پژوهش ،از نانو ذرات فلزی مختلف ،نانوکامپوزیت ها ،اصالحگرهای آلی ،پلیمری ،رشته های
 ،DNAآنتی بادی و نانو مواد بر پایه مواد کربنی و مایعات یونی براي ســاخت و اصالح انواع حســگرها استفاده گردیده
اســت .حسگرهای الکتروشــیمیایی به دلیل مزایایی که نســبت به روش های گران قیمت و پیچیده ی دستگاهی دارند
بســیار مورد توجه قرار گرفته و کاربرد آنها در حوزه های مختلف آزمایشگاهی ،محیط زیست ،پزشکی و کشاورزی رشد
چشمگیری داشته است .بنابراین ابداع حسگرهای الکتروشیمیایی جدید از دو نظر مهم و قابل توجه می باشد .بهبود پاسخ
حســگرهای ساخته شده برای گونه های خاص و افزایش کارایی آنها بسیار حایز اهمیت است .الکترودهای اصالح شده
با تغییر و اصالح سطح الکترود ،توانایی محقق کردن اهداف مختلف را دارند .با استفاده از این حسگرها تشخیص توالی،
نقص ،جهش و هیبریداســیون در ملکول  ،DNAتشخیص نشــانگرهای سرطان و سلول های توموری ،برهم کنش های
آنتی ژن-آنتی بادی ،بررســی اثر دارو بر فرآیندهای بیولوژیکی ،اندازه گیری داروهای مختلف در نمونه های حقیقی مانند
خون و ادرار ،اندازه گیری آالینده های مختلف و  ...از جمله مواردی هستند که در این طرح بررسی شده اند .در اکثر موارد
حسگرها دارای پاسخ های الکتروشیمیایی مناسب از نظر تجزیه بودند.
دكتر محمد مظلوم اردكاني عضو هيات علمي و اســتاد دانشــگاه يزد ،دانش آموخته رشته شيمي تجزيه از دانشگاه
اصفهان و در ســال هاي تحصيل و تدريس با پشتكار و اســتمرار بر امر پژوهش و نشر دانش موفق به كسب افتخاراتي
چون پژوهشگر برتر كشور در سال  ،1391استاد نمونه كشور در سال  ،1390پژوهشگر نمونه و استاد نمونه دانشگاه يزد
در سال  1388گرديد .اين استاد برجسته شيمي عالوه بر چاپ و ارايه بيش از دويست عنوان مقاله در مجالت معتبر و
همايشهاي علمي داخلي و خارجي با عضويت در هيات تحريريه چندين نشــريه معتبر تخصصي و گواهي ثبت اختراع
ساخت يك حسگر الكتروشيميايي با بهرهگيري از مزاياي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد ،توان و دانش خود را براي توسعه
علم و فناوري كشور به كار گرفته است.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
● عنوان طرح :مطالعه منابع زيستي ميكروارگانيسمهاي هالوفيل ايران
● پژوهشگر :محمد علي آموزگار
● همــكاران :علــی مخدومــی کاخکــی ،ســید ابوالحســن شــاهزاده فاضلــی ،ملیحــه مهرشــاد،
مریــم باقــری ،مریــم دیــدری و الهــه محمــودی
● موسسههاي همكار  :دانشگاه تهران ،مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

چكيده طرح:

دریاچه نمک آران و بیدگل واقع در کویر مرکزی ایران دریاچه ای پرشــور و فصلی با ســاختاری بکر و منحصر به فرد
است .نظر به اهمیت این اکوسیستم و با توجه به این اصل که میکروارگانیسم ها بیش از نیمی از توده زیستی زنده کره
زمین را به خود اختصاص می دهند تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه آران و بیدگل مورد بررسی قرار گرفت.
در روند انجام پژوهش با استفاده از روش های غیر وابسته به کشت تنوع زیستی میکروارگانیسم های ساکن در منطقه
از طریق روش های متنوع مورد بررسی قرار گرفت تا درک درستی از اکولوژی منطقه در اختیار قرار داده و اعضای غالب
جامعه میکروبی منطقه را مشخص کند .به علت شرایط اکستریم یا سخت حاکم بر منطقه میکروارگانیسم ها نقش بسیار
کلیدی و حساســی در تعادل اکوسیستم بر عهده دارند و با استفاده از روش های غیر وابسته به کشت اثر انگشت طبیعی
دریاچه آران و بیدگل از نظر اعضای میکروبی ساکن تعیین شده است.
در راســتای بررسی توانمندی میکروارگانیســم های بومی دریاچه آران و بیدگل قابلیت این سویه ها در تولید طیفی از
آنزیم های هیدروالزی مورد بررســی قرار گرفت .بدین منظور غربالگــری آنزیمی برای آنزیم های آمیالز ،پروتئاز ،لیپاز،
پولوالناز ،زایالناز ،ســلوالز،کیتیناز ،اینولیناز و نوکلئاز بر روی ســویه های خالص جداسازی شده انجام گرفت و به ترتیب
 64، 3، 8، 2، 38، 128، 17، 142و  144ســویه مثبت برای هر آنزیم مشــاهده شد .آنزیم های مزبور دارای کاربرد های
بســیار ارزشــمند و متنوعی در عرصه بیوتکنولوژی بوده و جداسازی سویه های بومی دارای قابلیت تولید این انزیم ها در
راستای دستیابی به سویه های تولید کننده و ژن های دارای قابلیت مهندسی حایز اهمیت است.
براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش تنوع پروکاریوتی در دریاچه نمک آران و بیدگل بیشتر از دریاچه های نمک
مورد بررســی در دیگر نقاط جهان می باشــد .باکتری ها در این محیط پر شور گروهی فراوان ،متنوع و از نظر متابولیکی
فعال هستند .روش های وابسته به کشت و غیر وابسته به کشت جنبه های متفاوتی از تنوع پروکاریوتی در این دریاچه را
آشکار نمودند ،بر این اساس کاربرد همزمان آنها در مطالعات تنوع زیستی توصیه می شود.
دكتر محمد علي آموزگار دانش آموخته ميكرو بيولوژي و دانشــيار دانشــكده زيست شناسي دانشگاه تهران است كه
طي دوازده ســال فعاليت علمي خود ،با آموزش دانشجويان ،چاپ بيش از سي مقاله علمي در نشريات تخصصي داخلي
و خارجي ،و بيست و پنج مقاله در همايش هاي علمي داخلي ،كسب عنوان پژوهشگر برتر كشوري و پژوهشگر نمونه
دانشگاه تهران در سال  93و پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران در سال  ،94نمونهاي از جوانان دانش پژوهي است كه با
تالش و مداومت و فعاليت گروهي مستمر مي توانند نقشي موثر در گسترش علم داشته باشند.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
● عنــوان طــرح :رو شهــاي نويــن بــراي تهيــه تركيبــات صناعــي و طبيعــي جديــد
بــا فعاليــت زيســتي
● پژوهشگر :پيمان صالحي
● موسسـه هاي همكار :دانشگاه شهید بهشـتی -دانشگاه رازی کرمانشاه

چكيده طرح:

ترکیبــات آلی با ارزش را می توان در آزمایشــگاه به صــورت صناعی و یا از منابع طبیعی تهیــه نمود .در این طرح
فعالیت های انجام شده براي ارايه روش های نوین سنتز ترکیبات آلی با ارزش از یک سو و همچنین استخراج ،نیمه سنتز
و بررسی خواص بیولوژیک ترکیبات طبیعی از گیاهان بومی ایران از سوی دیگر ارايه شده است.
ترکیبات هتروســیکل پرکاربردترین مواد سنتزی موجود در جهان می باشــند .در این طرح روش های جدیدی برای
سنتز ترکیبات آلی به ویژه حلقه های هتروسیکل از طریق واکنش های چند جزئی ،روش های سنتز نامتقارن و استفاده از
شــیمی کلیک گزارش شده است .در برخی موارد کاتالیزورهای جدید برای پیشبرد واکنش ها در شرایط مالیم و سازگار
با محیط زیست ارايه گردیده است.
استفاده از ترکیبات راهبر و ایجاد کتابخانه ای از مشتقات آنها همواره یکی از روش های معمول براي کشف ترکیبات
فعال زیســتی بوده اســت .در این طرح نیز از ترکیبات راهبــری مانند آنتی بیوتیک های بتاالکتــام و آلکالوئیدهای و
ترپنوئیدهای طبیعی برای سنتز مشتقات جدید استفاده شده است.
خواص ضد میکروبی ،ضد سرطان ،آنتی اکسیدانتی ،ضد درد ،ضد دیابت و ضد التهاب بسیاری از ترکیبات تهیه شده
مطالعه و در برخی موارد نتایج چشمگیری حاصل شده است.
دكتر پيمان صالحي اســتاد گروه فيتو شــيمي پژوهشــکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشــگاه شــهيد بهشتي و
دانشآموخته رشته شيمي آلي از دانشگاه شيراز است كه در بيست سال فعاليت آموزشي و تحقيقاتي يك صد و پنجاه و
شــش مقاله چاپ شــده در مجالت معتبر خارجي و بيش از صد مقاله ارائه شده به همايشهاي ملي و بينالمللي را در
كارنامه خود دارد و با عضويت در چندين انجمن تخصصي و انجام فعاليت هاي آمورشــي ،مديريتي و اجرايي مستمر در
واحدهاي ســتادي و پژوهشــي مرتبط با زمينه علمي خود ،در مسير اشاعه دانش و تقويت جامعه علمي كشور افتخارات
زيادي كسب نموده است.
O
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رتبه اول
پژوهشهاي كاربردي
● عنــوان طــرح :پژوهــش ،طراحــي و توســعه دانــش فنــي توليــد توربيــن گازي صنعتــي
 25مــگاوات IGT25
سازمان مجري :شـرکت توربوکمپرسور نفت
● نماينده :ســعيد مهتدي
● ســازمانهاي همــكار :شــرکت توربین هــای گازی صنعتــی خاورمیانــه ،شــرکت توربوکمپرســور
تــک خاورمیانــه ،شــرکت طراحــی و مهندســی توربوکمپرســور نفــت آســیا ،شــرکت توربین هــای
صنعتــی غدیــر یــزد و شــرکت ملــی گاز ایــران

چكيده طرح:

توربیــن گاز  IGT25با توان نامی  25مگاوات ،اولین توربین گازي صنعتي ایرانی ميباشــد که در بهمن ماه ســال
 1393به عنوان اولین توربین ملی صنعتی توســط گروه شرکتهای توبوکمپرسور نفت به بازار رقابتی کشور عرضه شد.
با توجه به تجربیات جهانی متعدد در خصوص بهره گیری موفق از روش طراحي از روي محصول بجاي طراحي از روي
نيازمندي و ساخت توربین های گازی از یک سو و نیز تجربه چندین ساله قبلی گروه شرکتهای توربوکمپرسور نفت در
همکاری با سازنده بزرگ و توانمندی چون زیمنس از سوی دیگر ،تعریف توربین ملی  IGT25با استفاده از روش طراحي
 Bottom-Upصورت پذیرفته اســت .این توربین قابلیت اســتفاده در کاربردهای تولید گشتاور و تولید توان را داراست.
توان نامی این توربین قابل ارتقا تا  30مگاوات بوده و دارای راندمان  35درصد در شــرایط  ISOمی باشــد .توربین ملی
 IGT25یک توربین سبز دوستدار محیط زیست با سطح آالیندگی کمتر از  25 ppmاست.
تمامي قطعات توربین ملی  IGT25ســامانه و مجموعههاي آن ،دارای زنجیره تامین کامال بومی برای اقالم تامینی
می باشــد و دانش طراحی و فناوري ســاخت آن به طور کامل به دست متخصصان ايراني انجام شده است .همچنین این
توربین دارای بیش از چهل هزار صفحه مســتندات داخلی (شــامل مدارک طراحی ،ساخت ،مونتاژ و آزمايش ،راه اندازی،
بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات ،و نیز مدارک مشــتری) ،ســامانه کنترل بهبود یافته براي تسهیل و افزایش امکانات
و قابلیت های بهره برداری و نیز تجهیزات اضافی ســخت افزاری و نرم افزاری همچون ســامانه ضدیخ زدگی و سیســتم
پیشرفته پایش وضعیت می باشد .در عین حال ،به منظور حفظ حقوق و مالکیت معنوی توربین گاز  ،IGT25عالوه بر ثبت
نشان ملی ،مراحل ثبت تعداد بیش از پنجاه اختراع بر روی اجزاي مختلف این توربین صورت پذیرفته است.
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رتبه دوم
پژوهشهاي كاربردي
● عنـوان طـرح :ارايـه يك راه حل محاسـباتي -كاربردي جديد بـراي بهينه سـازي عملكرد احتراق
با سـوخت گاز در نيروگاه بخار
● پژوهشگر :محمدرضا شاه نظري
● همكاران :حسـین شـکوهمند ،عبد العظیـم نیازی ،ابوالقاسـم رنجبرطهرانی ،کاوه سـواد کوهی،
مسـعود مشـهدی رحیم ،میالد اسـفندیار ،آرمیـن کریمیان ،کورش شـاه نظـری و فاطمه نیکان
● موسسـههاي همـكار :دانشـگاه صنعتی خواجه نصیر ،شـرکت سـپهر انـرژی و شـرکت مدیریت
تولیـد برق منتظـر قائم

چكيده طرح:

مشــکالت زیست محیطی و تفاوت هزینه احتراق سوخت مایع نسبت به سوخت گاز ،سبب افزایش رویکرد و تمایل
صنایع و ســازمان ها به اســتفاده از سوخت گاز شده اســت .تفاوت ماهیت احتراق این دو سوخت ،در صورت عدم چاره
اندیشــی و بکارگیری تمهیدات مناســب ،باعث کاهش خروجی و کارایی واحدها می گــردد .این طرح با بهره گیری از
امکانات موجود و توان مندی ســاخت داخل و بر پایه سال ها پژوهش تجربی و محاسباتی ،با ارائه یک روش مناسب در
شبیه سازی مشعلها و کورههای احتراقی راه حل مناسبی را به منظور دستیابی به خروجی و کارایی بهینه ارايه میکند.
در ایــن طرح تمامي اجزای یک ديــگ بخار لوله آبي نیروگاهی بصورت مجزا و یک به یک تحلیل و شبيهســازي
شــده است .بخش احتراق و مشعلها بواسطه تاثیر اساســی که بر نتایج دارند از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر
به صورت ویژه مورد تحلیل قرار گرفته اســت .عالوه بر ساخت یک سامانه شبیه ساز تجربی ،کوره به صورت دقیق شبيه
سازي و با استفاده از روش دینامیک سیاالت محاسباتی به صورت محاسباتی تحلیل شده است .نتایج حاصل از هر یک
از اجزا در نوشــتن یک کد شبیه ساز محاسباتی یکپارچه مورد اســتفاده قرار گرفت .بر مبنای محاسبات صورت گرفته با
شبیه ســاز حاصل و برپایه تغییر طرح مشــعلها و بخشهای امکان پذیر در ديگ روش های اجرایی مناســب به منظور
دسترســی به توان و بهرهوري بهینه بویژه در احتراق با سوخت گاز تعیین شده و نتایج کار نشانگر موفقیت راه حل ارايه
شده می باشد .به طور خالصه این راه حل را می  توان ترکیبی از دو رویکرد هواي باال سر شعله و تنظيم سوخت برشمرد.
مقایســه هزینه های طرح با هزینه سایر راه حلهای پیشنهادی از سوی شــرکت های خارجی نشانگر صرفه جویی
ارزی است.
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رتبه دوم
پژوهشهاي كاربردي
● عنوان طرح :كسب دانش فني ،طراحي و ساخت شبيهساز سقوط آزاد (تونل باد عمودي)
● پژوهشگر :محمد علي اردكاني
● همكار :پژمان اصغري تهراني
● موسسـههاي همـكار :سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران و معاونت علمـي و فناوري
رياسـت جمهـوري (مركز طرح هـاي كالن ملـي فناوري)

چكيده طرح:

شبيهساز سقوط آزاد ،تونل باد عمودي است كه سرعت جريان هوا در آن حدود  200تا  250كيلومتر بر ساعت ميباشد
كه با استفاده از آن ميتوان افراد در محوطه پرواز آن شناور شوند .اين حالت مشابه حركت سقوط آزاد از هواپيما توسط
چتربازان ميباشــد .با استفاده از اين طرح ميتوان مرحله اول چتربازي (سقوط آزاد) را به خوبي آموزش داد .اين مرحله
حدود ســي ثانيه طول كشــيده و از زمان خروج از هواپيما يا بالگرد شروع شــده و تا زمان باز كردن چتر ادامه دارد .اين
آموزش بســيار سخت است و مربيان در آسمان به ســادگي نميتوانند اين آموزش را بدهند .ولي با استفاده از اين طرح
ميتوانند اين آموزش را بهخوبي و با فرصت مناســب و در شرايط ايمن انجام دهند .همچنين هزينه استفاده از اين طرح
حدود  %5سقوط آزاد ميباشد كه بسيار مقرون به صرفه است.
تونــل باد عمودي داراي اجزاي نازل ،توري محافظ ،محوطه پرواز ،ديفيوزرها ،فن و ورودي آنها ميباشــد .با كنترل
سرعت دوراني فن ميتوان سرعت جريان هوا در آن را تنظيم نمود .پايه علمي اين طرح ،مكانيك سياالت و آيروديناميك
ميباشــد .بهمنظور دســتيابي به طرحي مناسب ،در ابتدا پس از نيازســنجي ،طراحي مفهومي انجام شد .پس از انجام
طراحي مفهومي ،ناشــناختههاي علمي طرح ،مشخص شــد كه به پژوهش بیشتری نیاز است .از ناشناختههاي طرح در
ارتباط با كاهش هزينه ســاخت تونل باد بود که در نتیجه مطالعات بیشتری در خصوص كاهش طول نازل ،كاهش افت
فشار توري محافظ ،طراحي فن ،زاويههاي ديفيوزر ،النه زنبوري و غيره انجام گرفته است.
دكتر محمد علي اردكاني درجه دكتري خود در مهندســي هوافضا را از دانشــگاه نیهون توكيو – ژاپن در سال 1376
دريافت نمود .ســپس به عنوان عضو هيات علمي پژوهشــكده مكانيك سازمان پژوهشــهاي علمي و صنعتي ايران به
پژوهش ،نوآوري و توســعه دانش در زمينه كاري خود پرداخته اســت  .اين پژوهشگر نوآور اجراي بيست و یک عنوان
طرح پژوهشي و نیمه صنعتی ،تاليف چهار عنوان كتاب
و چاپ ســی و نه عنوان مقاله در مجالت معتبر داخلي
و خارجي و راهنمايي و مشــاوره بيست عنوان پايان نامه
دانشگاهي را در كارنامه علمي خود دارد.
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رتبه سوم
پژوهشهاي كاربردي
●
●
●
●

عنوان طرح :اكتساب فناوري رشد تك بلور ژرمانيوم با قطر بزرگ
پژوهشگر :حسين صادقي
همكاران :مهدي اژئيان و حميد ساالروند
موسسه همكار :دانشگاه صنعتي مالك اشتر ،صنایع الکترواپتیک اصفهان (صاپا)

چكيده طرح:

ژرمانیوم عنصر شیمیایی است که با نشان Geو عدد اتمی  32در جدول تناوبی وجود دارد .ژرمانیوم شبه فلزی است
ســخت درخشــان به رنگ سفید خاکستری که از نظر شیمیایی شبیه قلع میباشــد .این عنصر تعداد زیادی از ترکیبات
آلی  ،فلزی را تشــکیل داده و ماده نیمه هادی مهمی در سامانههای مادون قرمز ،آشکار سازهای امواج الکترو مغناطیس،
ترازیســتورها ،دیودها ،فیبر نوری ،کاتالیزورهای پلیمرزاسیون و صنایع ديگر می باشد .این کاربردها حدود  %85مصرف
جهانی ژرمانیوم را تشــکیل داده اســت .ژرمانیوم به صورت تجاری از پردازش ســنگ معدن مذاب روی و از ســوختن
محصوالت جانبی ذغال سنگهای خاصی به دست می آید.
ژرمانیوم بر خالف بیشــتر نیمه هادیها دارای گاف انرژی کوچکی است که امکان بر همکنش موثر به اشعه مادون
قرمز را بوجود میآورد ،لذا در ساخت آشکار سازهای مادون قرمز کاربرد فراوان دارد .ضریب شکست و ویژگیهای اکسید
آن ،استفاده از ژرمانیوم را در عدسیهای زاویه باز دوربین و عدسی های شئی میکروسکوپ سودمند می کند .آلیاژ Si Ge
در حال تبدیل سریع به ماده نیمه هادی مهم در ساخت  ICهای سرعت باال می باشد .
برای رشد تک بلور ژرمانیوم نیازمند ماده اولیه با خلوص باال می باشیم (.)> 1013 atom /cm3
اشکال ذیل درصد عبور و بازتاب لنزهای محدب ژرمانیوم را بر حسب طول موج نشان میدهد.
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رتبه دوم
پژوهشهاي توسعه ای
● عنوان طرح :توليد واكسن زنده دوگانه نيوكاسل ( ) La Sotaو برونشيت عفوني ()H-120
● پژوهشگر :شهين مسعودي
● همكاران :محمد مجید ابراهیمی ،مسعود مقدم پور ،شهال شاهسوندی و زهره مجاهدی
● سازمانهای همكار :موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و سازمان دامپزشکی کل کشور

چكيده طرح:

دو بيماري نيوكاســل ( )NDو برونشــيت عفوني ( )IBدر صنعت مرغداری بیماری های مهمی بوده و عامل خســارت
اقتصادی قابل توجهی به این صنعت هستند و در اكثر نقاط دنيا در شرايط نگهداري متراكم نقش يك مشكل اساسي را
بازي مي كنند بنابراين توليد واکســنهايي با اثر بخشي زيادتر و عوارض کمتر مورد نياز است .با توجه به واردات واکسن
دوگانه زنده برعلیه این دو بیماری مهم صنعت طیور و به دلیل اینکه اين نوع واكســن ها از نقطه نظر اقتصادي به خاطر
حذف استرس ناشي از مايه كوبي مکرر ,احتمال كمتر مرگ و مير گله ,صرف وقت و هزينه کمتر و حذف عوامل زيان  آور
ديگر مورد توجه مرغداران قرار گرفتهاند .تولید واکسن دوگانه زنده نيوكاسل سويه السوتا و برونشيت عفوني سويه  H-120در
کشــور از اهمیت اقتصادی برخوردار است .در اين طرح بر اساس استانداردهای بین المللی این واكسن ساخته شده است.
بذرهای ويروس نيوکاســل ســويه السوتا و ويروس برونشيت عفوني ســويه  H-120در تخم مرغ  SPFجنين دار بطور
جداگانه تکثیر شــدند .پس از کنترل ستروني و عيار سنجي ويروس هاي برداشت شده ،فرموالسيون و بهینه سازی میزان
هر یک از دو ویروس بر اســاس عيار آنها تا مرحله تامين حداقل در مورد نياز انجام شــد .با توجه به آزمايشهاي كنترل
کیفی واكســن تهيه شده بي ضرر و از نظر توانمندي و كارايي مناسب مي باشد  .همچنین القا پاسخ ايمني در جوجههاي
 SPFو تجارتي را دارد و مي تواند ابزاري مفيد در برنامه كنترلي دو بيماري برونشــيت و نيوکاســل قلمداد شــود .واکسن
دوگانه زنده نیوکاسل سویه السوتا و برونشیت عفونی سویه  H-120از طرف سازمان دامپزشکی کل کشور تايید و پروانه
تولید انبوه آن گرفته شده است و در حال حاضر در مقیاس صنعتی تولید می شود.
دكتر شهين مسعودي دانش آموخته سال  1364رشته دامپزشكي دانشگاه تهران است .اين پژوهشگر برتر و پيشكسوت
موسســه تحقيقات واكسنسازي و سرمسازي رازي طي سي سال فعاليت در اين موسسه ،خدمات علمي و دانش خود را
با اجرا يا همكاري در اجراي چهل و پنج طرح پژوهشــي ،چاپ و ارائه هفتاد و هفت مقاله در نشــريات معتبر خارجي و
همايشهاي علمي داخلي و خارجي و راهنمايي و مشــاوره يازده پايان نامه در مقاطع مختلف دانشگاهي در اختيار ديگر
دانش پژوهان و نوآوران قرار داده است.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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رتبه سوم
پژوهشهاي توسعه ای
● عنــوان طــرح :كســب دانــش فنــي توليــد كاتاليزورهــاي واحــد توليــد
پلــي اتيلــن ترفتــاالت ( )PETصنايــع پتروشــيمي
● پژوهشگر :محمدرضا سويزي
● همكار :فريناز عسگري

چكيده طرح:

صنايع پتروشــيمي یکی از صنایع مادر و مهم کشور میباشد که در چند ساله اخير رشد زيادي داشته است و با توجه
به وجود مواد اوليه فراوان در کشــور و ارزش افزوده مناســب آن هر ساله در حال گسترش ميباشد .یکی از واحدهای
مهم در این صنایع واحد تولید پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETمی باشد که در آن از انواع مختلف کاتالیستها استفاده میشود.
کاتالیســتهای مورد استفاده در این واحد بســیار حساس و دارای مشخصات فنی پیچیده میباشند .یکی از مشخصات
مهم این کاتالیستها ،وجود مقادیر بسیار اندک از ناخالصیها در آنها می باشد.
در این طرح با اســتفاده از منابع علمی جدید و انجام تحقیقات فراوان ،فرآیند تولیدی به گونهاي طراحی شده تا این
کاتالیســتها با مشــخصات مربوط و با حداقل ناخالصیها و با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در داخل کشور ،در
مقیاس صنعتی تولید گردد و این دانش فنی قابل گســترش برای تولید تعداد زیادی از کاتالیست ها و مواد شیمیایی هم
خانواده با خلوص باال نیز میباشد.
از ویژگیهای مهم نوآورانه این طرح در بخش های مختلف فرآیند ميتوان به طراحی و ســاخت راکتور ها و شرایط
واکنشهای انجام شــده در آنها ،طراحی و ساخت تبخیر کننده ها ،کریستالیزورها ،خشک کن ها و شرایط فرآیندی در هر
کدام اشاره كرد.
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رتبه سوم
پژوهشهاي توسعه ای
●
●
●
●

عنوان طرح :توليد لولههاي دوجداره به روش انقباضي هيدروليكي -حرارتي
سازمان مجري :شركت صنايع آذرآب
نماينده :مجید برغانی فراهانی
همكاران :سيد محمد مقدسي نژاد و علي كالكي

چكيده طرح:

با توجه به اينكه عمر بســياري از چاههاي نفت كشــور سپري شده و فشــار گاز در آنها كاهش يافته است به ناچار
مي  بايســت اين گاز با ارزش ســوزانده شــود .براي جلوگیری از آلودگیهای محیطي به دلیل سوزاندن گاز و همچنين
ممانعت از هدر رفت منابع با ارزش گاز مناســبترين راهكار اتصال دو چاه به هم دیگر و اســتحصال نفت بیشتر و حفظ
منابع با ارزش گاز مي باشــد .یکی از مهم ترين مشــکالت اجراي اين طرح نیاز به لولههایی با قطر کم حدود چهار اينچ
و با دو جنس داخلی فوالد ضد زنگ و جنس بیرونی کربن اســتیل که یکی مقاوم به گاز ترش باشــد و دیگری مقاوم به
محیط حاوی کلر واستحكام مناسب براي تحمل فشارهاي باال ميباشد .
پس از مطالعه به روي روشهای مختلف از جمله عملیات روكش فلزي توســط جوشــكاري و اســتفاده از وایرهای
استینلس استیل برای داخل لولههای کربن استیل به دلیل زمان بسیار طوالنی توليد (يك روز براي توليد هر متر لوله با
توجه به نياز به چندين كيلومتر لوله براي اتصال هر دو چاه ) و احتمال عیوب زیاد ،این روش کنار گذاشته شد .لذا روش
جا زدن دو لوله کربني و اســتینلس استیل را به روش" انقباضي هيدروليكي -حرارتي" برای نمونه های مختلف آزمایش
نموده و پس از حصول نتایج مثبت با توجه به تجهیزات موجود براي تولید انبوه ،طراحی و ســاخته شــد .این تجهیزات
شــامل :کوره استوانهای با طول بلند با امكان حركت بر روی ریل و کنترل کامل درجه حرارت فضای داخل آن طراحی
و ســاخت مبرد حرارتی که همزمان کار خنک کاری و تولید فشار از  450بار به باال را انجام میدهد .سامانه ( PLCبراي
کنترل دقیق درجه حرارت ،فشار و تقليل فشار) طراحی و ساخته شده است.

خط توليد لولههـاي دوجــداره
به روش انقباضي هيدروليكي -حرارتي

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

17

برگزيده موفق در توليد ملي
● عنــوان طــرح :تجاري ســازي ســوييچ تلفنــي تركيبــي نســل جديــد بــا قابليــت ارتبــاط بــا
شــبكههاي IP
● نماينده :انوشيروان مرآت
● همكاران :داود اديب و پيام شعبانيان
● نام شركت :صنايع ارتباطي آوا

چكيده طرح:

اين محصول بر اساس فناوري مخابراتي  NGNبهطور كامل در ايران طراحي و ساخته شده است .در اين نوع فناوري
عالوه بر مدارات فيزيكي ،بخش كليدي عملكرد ســامانه در نرمافزار داخلي تجهيزات نهفته اســت ،به عبارتي يك سافت
ســویيچ اســت كه بهطور تركيبي (هيبريد) از فناوري مبتني بر مدار هم پشتيباني ميكند .از مهمترين مزاياي آن يكپارچه
سازي ارتباطات براي سازمانهايي است كه واحدهاي آن پراكندگي جغرافيايي دارند .نمابر مجازي ،صندوق صوتي ،داشتن
قابليتهاي مركز تماس ،پاسخگويي خودكار و دريافت خط ،E1داشتن ظرفيتهاي مختلف از مزاياي جانبي طرح در زمان
برگزيده شدن در دورههای قبل بود.
ويژگيهاي شركت در تجاريسازي طرح :

شــركت صنايع ارتباطي آوا كه در زمينه فناوريهاي نوين مخابراتي فعاليت مينمايد بهدليل ويژگيهاي زير بهعنوان
طرح موفق در تولید ملی برگزیده شد:
● تاسيس شركت بر پايه كار گروهي و تداوم اين همدلي و پشتكار با تقسيم روشن وظايف و مسئوليتها از ابتدا تاكنون،
مديريت منسجم براي تحقق اهداف بلند مدت  ،اشتغال  زايي مولد و بكارگيري فرايندهاي نظاممند در پاسخگويي و كسب
رضايت مشتريان از ويژگيهاي صنايع ارتباطي آوا در بخش مديريت ،مستندسازي و برنامهريزي است.
● موفقيت در توليد انبوه و تثبیت جايگاه شركت در توليد محصول دانشبنيان با سرمايهگذاري خصوصي و بدون حمايت
دولتي ،داشــتن چشمانداز بلند مدت و طرح تجاري ،دريافت گواهينامههاي داخلي و خارجي در تاييد محصوالت و رعايت
استانداردها ،داشتن سند راهبردي توسعه كه فرصتها و تهديدهاي اثرگذار بر موفقيت در مسير تجاريسازي و صادرات در
آن لحاظ شده است .روند رو به رشد توليد ،فروش و سود كه نشانگر پايداري شركت در بازار است.
● واحد تحقيق و توســعه كارآمد و فعال ،تامين نياز و بهبود و اصالح شــرايط كاربري و پوشــش بخش گستردهاي از
بازار هدف ،تثبيت جايگاه نشــان تجاري با توجه به رقباي داخلي و خارجي ،ارتقاي كيفيت با توســعه نرم افزاري و سخت
افزاري ،طراحي و ساخت محصوالت جديد براي ورود به بازار بينالمللي ،تقويت فعاليت و توليد واحدهاي صنعتي داخلي با
برونسپاري از برتريهاي اين شركت در صنايع دانشبنيان است.
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طرحهاي برگزيدگان
ايرانیان مقيم خارج از كشور
بیست و نهمین
جشنواره بینالمللی خوارزمی
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :نانو و ميكرو هيدروژل هاي ساخته شده براي مهندسي بازسازي كننده
پژوهشگر :عليرضا خادم حسيني
كشور :ايران ( مقيم آمريكا)
رشته :مهندسي زيستي
موسسه علمي :دانشگاه ام آي تي هاروارد

چكيده طرح:

مواد مهندسي شدهاي كه پيشرفت در شيمي پليمر -نانو فناوري و علوم زيستي را فراهم ميكند و اين مواد توان بسیار
باالیی در درمان پزشــكي را داراست .بافت مهندسي شده توسط ايشان قادر است با استفاده از شبكه پليمري حاوي آب
كه به آنها هيدروژل گفته ميشود رفتار سلول را تنظيم كند .این پژوهشگر برجسته به طور خاص هيدروژلهاي هيبريدي
را كه توان شــبكهاي شــدن نوري را دارند ،با اســتفاده از تركيب طبيعي مولكولهاي با نانو ذرات را توسعه دادهاند .اين
تركيبات ميتوانند براي تنظيم خواص شــيميايي ،بيولوژيكي ،مكانيكي والكتريكي به كار رود .اين داربستهاي كاربردي
منجر به تفاوتهايي در ســلول بنيادي به انواع سلولهاي مورد نظر و تشكيل مستقيم بافت قلب يا استخوان ميشوند.
این پژوهشــگر برجسته در خصوص ساخت هيدروژلهاي رسانا با يكپارچه سازي نانو مواد از جمله نانو لولههاي كربني،
گرافني و گرافن اكســيد پيشگام ميباشــند .براي تهيه بافت پيچيده ،از روش گردآوري مستقيم با شركت دادن ماوژول
بافتهاي كوچك به بافتهاي بزرگتر را بهبود دادهاند و پيش بيني ميشود اين روش منجر به توسعه نسل بعدي درمان
و دستگاههاي پزشكي شود.
زندگي نامه:

دکتر علي خادم حسيني عضو هيات علمي و استاد فناوري علوم بهداشت و درمان در بخش فناوري علوم و بهداشت
دانشــگاه هاروارد و دانشكده پزشكي هاروارد ميباشــند .زمينه پژوهشي اين پژوهشگر برجسته بر مبناي توسعه فناوري
در مقياس ميكرو و نانو به منظور كنترل رفتار ســلول اســت .در اين زمينه هدف توســعه و بهبود بيومتريال با مقياس
ميكرو در مهندســي بافت ميباشد .ايشــان چهارصد و پنجاه مقاله علمي ،بيش از پنجاه عنوان كتاب و فصلي از كتاب،
دويســت و پنجاه خالصه مقاله و بيست عنوان ثبت اختراع را در كارنامه خود دارند .دكتر خادم حسيني جوايز بسياري را
كســب نمودند از جمله :جايزه از  TR35از مجله مروري فناوري ،بنياد علمي كولتر ،بنياد علمي  ،NSFجايزه دانشــمندان
و مهندسين برتر در امريكا.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
● عنوان طرح :تبدیل ضايعات کشاورزی و مواد زايد به سوخت های زیستی و مواد
با ارزش افزوده
● پژوهشگر :محمد جعفر طاهرزاده
● كشور :ايران ( مقيم سوئد)
● رشته :كشاورزي و منابع طبيعي
● موسسه علمي :دانشگاه بوراس

چكيده طرح:

یکـی از معضلات بخـش کشـاورزی تولیـد انـواع پسـماند و ضایعـات می باشـد کـه بـدون اسـتفاده می ماننـد .ایـن
پسـماندها و بقایـا بهعنـوان فراوانتریـن منابـع تجدیدپذیـر بـرای تولیـد انـواع فرآوردههـای بـا ارزش از قبیـل کودهای
آلـی ،سـوختهای زیسـتی ،حاللهـای آلـی و سـبز و آمینواسـیدها اسـتفاده می شـوند .امـا تولیـد مـواد بـا ارزش از ایـن
پسـماندها بهدلیـل سـاختار پیچیده آنها بسـیار هزینـه بر و وقتگیر بـوده و نیاز بـه فرایند پیچیده و چند مرحلهای شـامل
پیشتیمـار ،هیدرولیـز آنزیمـی ،فرمنتاسـیون و خالصسـازی می باشـد .بنابرایـن تسـهیل ایـن فرایندها و بـا هزینه کمتر
می تواند بسـیار بـا اهمیت باشـد.
ایـن پژوهـش بهطـور عمـده بـراي طراحـی فرایندهـای کارآمـد و ارزان بـرای تولیـد فراوردههـای بـا ارزش از قبیـل
بیواتانول ،بیوگاز ،اسـیدهای آمینه ،حاللهای سـبز و پلی اسـترها در سـطح آزمایشـگاهی ،پایلوت و صنعتی بوده اسـت.
زندگي نامه:

دکتـر محمـد جعفـر طاهرزاده كارشناسـي و کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته مهندسـی شـیمی و دکترا را در رشـته
علـوم زیسـتی دریافـت کـرد .در چندیـن دانشـگاه از جمله دانشـگاه صنعتی اصفهـان در ایران و دانشـگاه لوند و دانشـگاه
تکنولـوژی چالمـرز در سـوئد تـا سـال  2004مشـغول بـه فعاليـت بـوده و اكنـون بهعنوان اسـتاد در دانشـگاه بـوراس در
سـوئد شـاغل هسـتند .او همچنیـن بـه عنـوان رئیس کمیتـه بیوتکنولوژی مهندسـی شـیمی در شـورای پژوهش سـوئد
در سـالهای  2012تـا  2015کار کـرده اسـت .ایشـان علاوه بـر توسـعه بیوتکنولـوژی صنعتـی ،راهنمايـي حدود سـي
دانشـجوي دکتري و بسـیاری از دانشـجويان کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی را در ایران و سـوئد بر عهده داشـته و بیش
از دويسـت مقالـه و کتـاب منتشـر كـرده و در انتقـال
دانـش فني بـه کشـورهای مختلف در زمینـه مدیریت
مـواد زائـد و بازیابـی منابـع فعـال بودهاند.
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رتبه دوم
پژوهشهاي كاربردي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :ساخت سازه هاي ساختماني به كمك ربات روي كره زمين و ساير كرات
پژوهشـگر :بهرخ خوشنويس
كشـور :ايران ( مقيم آمريكا)
رشـته :مهندسي مكانيك
موسسـه علمي :دانشـگاه كاليفرنيا جنوبي

چكيده طرح:

ســازههاي ساختماني تاکنون به صورت دستی ساخته می شده اســت .يك فناوري مناسب برای آینده در اين زمينه
روش ســاخت كانتوري ( )contour craftingاست كه در دو دهه گذشــته مورد مطالعه قرار گرفته است .با استفاده از
اين فرآيند ،يك ســاختمان يا مجموعه اي از ســاختمان ها را مي توان با تمام اجزاي آن از جمله فضاهاي لوله كشــي و
برق كشــي به صورت خودكار ساخت .هر ســاختمان مي تواند طراحي منحصر به فرد خود را داشته و حتي شامل اجراي
پيچيده منحني گون باشد .اين فناوري از مزاياي فوق العاده انرژي و زيست محيطي برخوردار است .این پژوهشگر برجسته
با همكاري ناسا در حال توسعه اين روش براي ساخت ساختمان در كرات ديگر مانند مريخ است.
زندگي نامه:

دكتر بهرخ خوش نويس ،اســتاد دانشــگاه كاليفرنياي جنوبي و عضو آكادمي ملي و آكادمي علوم اتحاديه اروپاست.
نوآوري ايشــان در زمينه ساخت سازه هاي ساختماني به صورت خودكار كه به ساخت كانتوري معروف است ،قابليت هاي
ويژه اي را در زمينه ســاخت سازه هاي فضايي و فرازميني بوجود خواهد آورد .بالغ بر يكصد و شصت عنوان انتشار فني و
تعدادي ثبت اختراع بين المللي را در كارنامه خود دارد .همچنين عضو مفاهيم پيشــرفته نوآورانه ناســا ،موسسه مهندسي
صنايع و انجمن شبيه سازي كامپيوتري می باشد.
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :زمین شناسی پرکامبرین و ابرقاره
پژوهشگر :گوچان ژائو
كشور :چین (هنگ کنگ)
رشته :علوم زمین
موسسه علمي :دانشگاه هنگ کنگ

چكيده طرح:

این پژوهش به کشــف دو نوار برخورد قاره به قاره قدیمی از نوع هیمالیا به سن  1/95-1/85میلیارد سال (به اسامی
ترنس-نورث چاینا اوروژن و خوندالیت بلت) در شــمال چین منجر شــده اســت .به موجب این اکتشاف ،این پژوهشگر
برجســته دریافت که تقریبا در تمامی قاره های قدیمی جهان ،نوارهای برخورد قاره به قاره با سن مشابه وجود دارد و بر
همین اســاس پیشــنهاد نمود که وجود چنین نوارهای برخوردی ،مصداق وقوع حوادث برخوردی عظیمی هستند که به
تجمیع یک ابرقاره قدیمی منجر شــده اســت .ایشان و همکارانشان در سال های  2002و  ،2004مروری جامع بر روی
نحو ه تجمع قاره ها ،رشــد ابرقاره از کنار ه ها و تفکیک ابرقاره انجــام دادند و نتایج مطالعات خود را با دو مقاله در مجله
 Earth-Science Reviewsمنتشر نمودند .بعدها این ابر قاره به اسم "کلمبیا" یا "نونا" نام گرفت و وجود آن با داده های
زمین شناســی و پالئومغناطیس بسیاری تائید شــد .اکنون وجود چنین ابرقاره ای مورد پذیرش گسترده دانشمندان علوم
زمین قرار گرفته و یک موضوع بسيار مهم در علم زمین محسوب می شود.
زندگي نامه:

دکتر گوچان ژائو مدارک کارشناســی و کارشناســی ارشد خود را به ترتیب در ســال های  1985و  1988از دانشگاه
علوم زمین  Changchunاخذ نمود و در ســال  2000موفق به کسب مدرک دکترا از دانشگاه  Curtinشد .وی از سال
 2000تا کنون در دانشــگاه هنگ کنگ مشغول به کار اســت .از یافته های برجسته علمی وی می توان به کشف دو نوار
برخوردی نوع هیمالیایی به سن  1/95-1/85میلیارد سال در شمال چین و همچنین شناسایی و معرفی حوادث برخوردی
بزرگ مقیاســی که در  2-1/8میلیارد ســال پیش به وقوع پیوســت و
منجر به تجمیع یک ابرقاره  1/8میلیارد ســالی شد ،اشاره نمود .ایشان
تا کنون حدود دويســت مقاله که حدود بيست هزار بار مورد استناد قرار
گرفته ،منتشــر نموده اند .وی سردبیر مجله Precambrian Research
و پژوهشــگر اصلی طرح " برهم افزایی پالئوپروتروزوئیک شمال چین و
تجمیع ابرقاره کلمبیا" اســت که برنده جایزه ســال  2014علوم طبیعی
دولت نیز شــده است .نامبرده در ســال  2014به عنوان عضو افتخاری
 GSAو همچنیــن رئیس انجمن بین المللی تحقیقــات گندوانا انتخاب
شدند.

24

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :نظريه پديدههاي الكتريكي دو سويه ذرات نرم
پژوهشگر :هيروكي اوشيما
كشور :ژاپن
رشته :علوم واسط و فيزيك سطح (كلوييد)
موسسه علمي :دانشگاه علوم توكيو

چكيده طرح:

نظريـه پديدههـاي الكتريكـي دوسـويه ذرات نـرم را كـه "نظريـه ذرات نـرم اوشـيما" ناميـده مي شـود ،توسـط
دکتـر هیروکـی اوشـیما پايهگـذاري شـدهاسـت .ذرات نـرم و ذرات سـخت بـا يك اليـه پوششـي از يـون نفوذپذير از
پولـي الكتروليـت پوشـيده شـدهاند كه به عنـوان مدلي براي سـلول هـاي بيولوژيكي بـكار گرفته ميشـود .خصوصيات
الكتريكـي ذرات نـرم متفـاوت از ذرات سـخت بـدون سـاختار پوششـي اسـت .ايـن نظريـه به طـور موفقيت آميـزي
پديدههـاي الكتريكـي مختلـف ذرات نـرم را تشـريح ميكنـد كـه قبلا نمي توانسـت بوسـيله نظريههاي سـنتي ذرات
سـخت توضيـح داده شـود .در حـال حاضر الكتروفـورز سـلول هاي بيولوژيكي به طور ويژه براسـاس ايـن نظريه تحليل
مي شـود كـه چگالـي بـار و نرمـي الكتروفـورز ذرات نـرم را بدسـت مـي آورد .در كتـاب (نظريـه پديدههـاي الكتريكي
دوسـويه و فيزيـك سـطح (كلوييـد) 2006 ,Elsevier ،و علـم شـيمي فيزيـك واسـط هاي زيسـتي)2010 ,Wiley ،
جزييـات نظريـه ذرات نـرم توسـط اين دانشـمند برجسـته ژاپنـي ارايه شد هاسـت.
زندگي نامه:

دکتر هيروكي اوشيما استاد علوم دارويي در دانشگاه علوم توكيو ژاپن است که دارای ده كتاب می باشد و در نگارش
بيش از سيصد فصل از كتاب و مقاالت منتشر شده در ارتباط با علوم واسط و فيزيك سطح(كلوييد) همکاری داشته است.
همچنين ويراستار منطقه آسيا در مجله علوم پليمر و فيزيك سطح ميباشد.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :حدود نهايي كوچك سازي
پژوهشگر :پاول وايس
كشور :آمريكا
رشته :فناوري نانو
موسسه علمي :موسسه نانوسيستم كاليفرنيا ،دانشگاه كاليفرنيا ،لوس آنجلس ()UCLA

چكيده طرح:

ما در حال كنكاش و جســتجو در حدود نهايي كوچك سازي ،كوچك ترين ســوييچ ها و موتورها در دنيا ،هستيم .در
حالي كه ايده اصلي از طبيعت گرفته ميشود ،از مولكول هاي سنتز شده صلب ( )rigid synthetic moleculesاستفاده
مي نماييم و از مكانيك كوانتوم به مهندســي مكانيك در آزمايش ،تئوري و شبيه ســازي ميرسيم .از طراحي مولكولي،
سنتزهاي طراحي شده ،تعامالت بين مولكولي به منظور هدايت مولكول ها به سمت موقعيت مطلوب و ساخت سازه هاي
نانو ،ارتباط مولكول هاي كاربردي با دنياي بيرون و ســازه هايي براي اندازه گيري مولكولي اســتفاده شده است .توانايي
اســتقرار يك مولكول در موقعيت مشخص در شرايط تحت كنترل شده را توسعه داده و امكان ايجاد ميكروسكوپ هايي
كه قادرند به صورت هم زمان از سازه ،عملكرد و طيف با قابليت تفكيك پذيري كمتر از اندازه مولكول ،فراهم شده است.
زندگي نامه:

دکتر پاول وايس مدارك ليســانس و فوق ليســانس خود را از موسســه تحقيقاتي ماساچوست ( )MITو دكتري را از
دانشــگاه كاليفرنيا در بركلي در رشته شيمي دريافت نمود .دوره پسا دكتري را در آزمايشگاه بل و دوره فرصت مطالعاتي
را در مركز تحقيقاتي  IBMگذراند .در ســال  2009همزمان مدير موسسه ســامانه هاي نانويي كاليفرنيا ،استاد دانشكده
شــيمي و بيوشيميايي در دانشــگاه  UCLAگرديد .قبل از آن استاد برجسته شيمي و فيزيك در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا
بود .كارهاي علمی ایشان بر خواص فيزيكي ،شيميايي ،مكانيكي ،نوري و الكتريكي سطوح و ساختارهاي در مقياس اتم
است .روش های جديدي براي توســعه قابليت كاربرد ويژگيهاي شيميايي ميكروسكوپ هاي اسكن پروبي ارایه داده و
صاحب تعدادي ثبت اختراع و بيش از دويست مقاله منتشر شده می باشد.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
● عنوان طرح :بهبود و كشف روشها و مفاهيم نوين در سنتز شيمي آلي و واكنشهاي كاتاليتيكي
● پژوهشگر :برنارد بريت
● كشور :آلمان
● رشته :شيمي آلي
● موسسه علمي :دانشگاه آلبرت -لودويگ در فرايبرگ

چكيده طرح:

كارهـاي تحقیقاتـی ایشـان به صـورت عمـده متمرکـز بـر سـنتز شـیمی آلـی و بهبـود واکنش هـای کاتالیتیکـی با
رویکـرد ویـژه بـر انتخـاب پذیـری بـاالی استریوشـیمی و فضـا گزینـی بـرای سـنتز ترکیبـات طبیعـی بوده اسـت .به
عنـوان مثـال بـا افـزودن گروه هـای هدایت کننـده کاتالیتیکی بـر روی واکنشـگرها انواع متنـوع واکنش های تشـکیل
پیونـد کربـن _ کربـن و كربـن _ هترواتـم را بـا انتخاب پذیری بسـیار بـاال انجام داده اسـت .همچنین سـنتز ترکیبات
کربونیـل فعـال نـوری (بـا خلوص باال) با اسـتفاده از سیسـتم های کاتالیتیکـی بهبود داده اسـت .موارد مذكور ،توسـط
گـروه تحقيقاتـي ايشـان در سـنتز ترکیبـات طبيعـي و همچنيـن داروها بـه كار برده شـده اند.
زندگي نامه:

دکتــر برنــارد برايــت فــارغ التحصيــل دانشــگاه كيــزر اســاترن از كشــور آلمــان مي باشــند .پــس از اتمــام
دوره پســا دكتــرا در دانشــگاه اســتنفورد آمريــكا در دانشــگاه ماربــورگ مشــغول بــه كار شــدند .در ســال 1999
بــه عنــوان اســتاد شــيمي آلــي در دانشــگاه هايدلبــرگ پذيرفتــه و در ســال  2001بــه ســمت اســتاد شــيمي آلــي
در دانشــگاه آلبــرت -لودويــگ در فرايبــرگ نائــل آمدنــد .زمينههــاي تحقيقاتــي ايشــان متمركــز بــر كشــف و
بهبــود روش هــا و اســتراتژي هاي نويــن در ســنتز آلــي اســت .حاصــل پژوهش هــای ایشــان منجــر بــه چــاپ
بيــش از يك صــد و نــود مقالــه در مجــات معتبــر و ثبــت تعــدادی نــوآوری شــده اســت و همچنیــن تعــداد
ارجاعــات بــه مقــاالت ايشــان بســيار بــاال ميباشــد.
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رتبه سوم
پژوهشهاي بنيادي
●
●
●
●

عنـوان طرح :نقش ناقلین  NRT1در انتقال و پيامرسـاني نیترات
پژوهشگر :یی فانگ تسای
رشته :بیولوژی
موسسه علمي :دانشگاه سینیکا

چكيده طرح:

کود نیتروژن برای بهبود عملکرد محصول ضروری است ،اما هم زمان نیز مشکالت زیست محیطی زیادی را تحمیل
میکند .برای کاهش این مشکالت ،بهرهوری اســتفاده نیتروژن ( )NUEمحصوالت ،نیاز به بهبود دارد .تحقیقات پیشرو
دكتر تسای در زمینه نیترات و پيامرساني آن میتواند روشهاي جدیدی برای بهبود  NUEفراهم نماید .ایشان اولین ژن
انتقال  دهنده نیترات  CHL1را در گیاهان عالی شناسايي و جداسازي نمودند .این نتیجه دری را به روی مطالعات چگونگي
انتقال نیترات در ســطح مولکولی گشــود و ســپس با مطالعه  CHL1و همولوگهای آن ،به چندین پیشرفت مهم دست
یافتند که منجر به ارائه مفاهیم جدیدی در انتقال نیترات و پيامرســاني آن گردید .ایشــان دریافتند که ناقلهای مسئول
جذب نیترات ،به عنوان یک حسگر نیز عمل میکنند و تشریح نمودند که چگونه یک ناقل با عملکرد حسگر و گیرندگی
( )transceptorتغییرات غلظت نیتروژن را درک میکند و منجر به بروز سطوح مختلفی از پاسخ به این تغییرات میشود.
نتایج این مطالعه میتواند به عنوان یک نمونه برای دیگر محققان برای مطالعه سنجش مواد مغذی مختلف مورد استفاده
قرار گیرد.
زندگي نامه:

دکتر تســاي اســتاد بيولوژي در دانشگاه سينيكاست و مدرک كارشناســي خود را در سال  1983و مدرک کارشناسی
ارشــد را در سال  1985در دانشكده گیاه شناسی دانشگاه ملی تایوان و پس از آن مدرک دکترا را در سال  1990در گروه
زیســت شناسی دانشگاه کارنگی ملون ،پیتسبورگ ،پنســیلوانیا در آمریکا دریافت نموده است .در سالهای 1993-1990
به عنوان محقق پســا دکترا در دانشگاه کالیفرنیا ،سن دیگو مشغول به کار بوده است ،در طول این مدت اولین ژن انتقال
دهنده نیترات  CHL1را در گیاهان عالی شناسايي و جداسازي نمودند .در سال  1994به موسسه زیست شناسی مولکولی،
دانشگاه سينيكا ،تایپه در تایوان پیوسته و گروه پژوهشي خود را ایجاد نموده است ،از این زمان ،او به چندین پیشرفت در
زمینه انتقال نیترات و پيامرســاني موفق شده است و مقاالت پژوهشی و مقاالت مروری برجستهای را در مجالت معتبر
نظیر  Cell، Nature،EMBO J، Plant cellو غیره منتشــر نموده اســت .نتایج مطالعات این پژوهشگر می تواند به توسعه
روشهای جدید برای بهبود بهرهوری استفاده نیتروژن محصوالت منجر گردد.
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رتبه اول
پژوهشهاي کاربردي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :پاتوژنز ماالریا
پژوهشگر :آلن-اف-کاومن
كشور :استرالیا
رشته :پارازیتولوژی ملکولی
موسسه علمي :موسسه تحقیقات پزشکی والتر و الیزا هال

چكيده طرح:

بیش از یکصد سال از کشف این واقعیت که ماالریا بیماری عفونی است که توسط تک یاختهای ایجاد و بوسیله پشه به
انسان منتقل میشود ،میگذرد .ماالریا از قدیم به عنوان بالیی برای بشریت محسوب میشده است .در جهان ساالنه بیش
از ســيصد میلیون نفر به ماالریا مبتال میشوند که بیش از ششصد هزار نفر از این بیماران به کام مرگ کشیده میشوند.
همزمان با افزایش تواناییهای علمی و امکان بررسیهای ژنتیکی انگل ،پشه و ژنوم انسان ،فرصت تشدید مبارزه با این
بیماری بیش از پیش فراهم گشته است .در این راستا شرایط استفاده از روشهای جدید در فهم پاتوژنز و تعیین داروها و
واکســن های مناسب مهیا گردیده است .ماالریا در سراسر تاریخ زندگی همراه بشر بوده و به واسطه قدرت تطابق انگل و
پشه ،تالش ها برای کنترل آن ناکام مانده است .امید می رود که افزایش بهرهگیری از پیشرفتهای علمی در زمینه دانش
و اطالعات مربوط به ژنوم انگل ماالریا ،به غلبه براین بیماری و کنترل این دشمن دیرین بشر بیانجامد.
زندگي نامه:

دکتر آلن-کاومن رئیس بخش عفونی و ایمنی موسسه تحقیقاتی پزشکی والتر و الیزا هال است .او عضو موسسه علوم
اســترالیا و انجمن سلطنتی انگلستان بوده و مفتخر به کســب جوایز و افتخارات علمی متعددی شده است .جوایزی نظیر
 Glaxoبرای تحقیقات پیشــرفته در بیماری های عفونی ،مدال  Gottschalkدر علوم پزشکی و بیولوژی از آکادمی علوم
اســترالیا ،مدال ، Boehringer-Mannheimمدال  Glaxo-wellcomeاسترالیا و مدال  Howard Taylor Rickettsاز
آن جمله اســت .همچنین جایزه ویکتوریا را از دولت انگلیس و جایزه علوم ماهاتیر را از بنیاد جایزه علوم ماهاتیر (مالزی)
دریافت نموده است .ایشان تاکنون بیش از سيصد مقاله پژوهشي به چاپ رسانده است .هدف تحقیقاتی شناخت نقش یک
پروتئین پالسمودیوم فالسیپارم به عنوان عامل مسبب اغلب موارد شدید ماالریا در انسان و استفاده از اطالعات بدست آمده
برای تولید واکسن و داروهایی که بیماری ماالریارا هدف قرار دهند ،بوده است.
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رتبه دوم
پژوهشهاي کاربردی
● عنـوان طـرح :از درمـان كودكان تا پیشـگامان پزشـکی شـخصی -اتحـاد بین المللی برای
کـودکان مبتلا بـه بیماریهای نـادر سیسـتم ایمنی بدن
● پژوهشگر :کریستوف کالین
● كشور :آلمان
● رشته :هماتولوژی -اونکولوژی اطفال ،ایمونولوژی اطفال
● موسسه علمي :دانشگاه  Ludwig-Maximiliansمونیخ

چكيده طرح:

آزمایشــگاه دکتر کالین در دانشــگاه  Ludwig-Maximiliansمونیخ مطالعات گستردهای در زمینه نقایص ژنتیکی
نادری که منجر به بیماریهای سیستم ایمنی میشوند انجام داده است .در این پژوهش ها که با همکاری بیمارستان  های
کودکان در کشــورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است ،دکتر کالین و همکارانشان ،کودکان مبتال به نقایص
ژنتیکی نادر مانند نوتروپنی مادرزادی را براي یافتن ژن های مســئول بیماری در این کودکان مورد مطالعه قرار داده اند.
این مطالعات که نتیجه آنها درنشــریات برجستهای مانند  Nature Geneticsبه چاپ رسیده است منجر به کشف برخی
ژن های دخیل در بیماری های سیســتم ایمنی کودکان شده است .در رویکردی مرتبط برای تعیین فاکتورهای دخیل در
اســترس اندوپالسمیک در سلولهای میلوئید که منجر به مرگ این سلولها در در بیماران مبتال به نوتروپنی مادرزادی
میشود از یک سیستم  RNA interferenceدر سطح ژنوم استفاده نمودهاند .مطالعه بر روی یک نمونه حیوانی نوتروپنی
مادرزادی در موش براي درک بهتر مکانیســمهای دخیل در بیماری از دیگر زمینههای تحقیقاتی ایشــان میباشد .اين
پژوهشها کمک شایانی به درک بهتر از روندهای بیماری در کودکان مبتال به نقایص ژنتیکی نادر نموده است.
زندگي نامه:

دکتر کریســتوف کالین مدیر بیمارستان کودکان  Dr. von Haunerدر دانشــگاه  Ludwig-Maximiliansمونیخ
میباشــد ،مرکزی که در آن مدیریت و نظارت بر فعالیتهای بالینی و تحقیقاتی گســتردهای را در زمینه پیشــگیری،
تشــخیص و درمان بیمایهای کــودکان از جمله بیماری های نادر ژنتیکی به عهــده دارد .دکتر کالین پس از تکمیل
دورههای تخصصی هماتولوژی-اونکولوژی در بیمارستان کودکان بوستون در دانشگاه هاروارد و نیز ایمونولوژی کودکان
در بیمارستان کودکان  Neckerدر پاریس ،ابتدا به عضویت هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و نیز دانشکده
پزشــکی هانوور در آلمان در آمد و به مدیریت دپارتمان کودکان دانشــگاه  Ludwig-Maximiliansانتخاب شــد .اين
پژوهش در ســالهای گذشته کمک شایانی به درک بهتر از نحوه ی تکامل سلولهای ایمنی و نیز مکانیسم های تنظیم
ایمنی و تولرانس نموده اســت .پژوهش های وی همچنین منجر به تولید درمان های جدید ژنی و ســلولی (cell- and
 )gene-basedبرای بیماری های کودکان شده است .این پژوهشگر برجسته عضو چندین مؤسسه علمی و دریافت کننده
جوایز علمی متعددی میباشــد .وی همچنین از طراحان و پایهگذاران اصلی موسسه  Care-for-Rareبرای بیماریهای
کودکان است.
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رتبه سوم
پژوهشهاي کاربردي
●
●
●
●
●

عنوان طرح :ارتقاي نفت سنگين
پژوهشگر :جورج آنچيتا
كشور :مكزيك
رشته :مهندسی شیمی
موسسه علمي :موسسه نفتی مکزیك ،موسسه ملی پلی تکنیک مکزیک

چكيده طرح:

این طرح در زمینه توســعه فرایند و کاتالیســت های مختلف در خصوص ارتقاي نفت سنگین است که در این ارتباط
یک فناوری جدید بنام  HYDRO-IMPتوســعه داده شده است .در طی این فرایند با استفاده از هیدروژناسیون کاتالیستی
ویژگی های نفت خام سنگین بهبود داده می شود .از جمله گراویته  APIخوراک و بازدهی بنزین و دیزل افزایش می یابد.
نتایج تحقیق در مقیاس نیمه تجاری نشــان می دهد که به عنوان نمونه یک نفت خام ســنگین با درجه  APIبرابر با 13
در طــی این فرایند می توانــد تا درجه  APIبرابر با  23ارتقا یابد .میزان ســولفور آن از  5/2درصد وزنی به  ، 1/7میزان
فلزات از  535 ppmبه  ،219میزان آســفالتین ها از  21/8درصد وزنی به  9/8کاهش یابد .عالوه بر آن منجر به کاهش
قابل مالحظه ای در ویســکوزیته و نیتروژن موجود در نفت گردد .مزایای اصلی فناوری  HYDRO-IMPنســبت به سایر
فناوری ها کاهش هزینه و اقتصادی تر بودن آن است .این فرایند در حال حاضر مراحل بهینه سازی را طی کرده و آماده
برای کاربردهای تجاری است.
زندگي نامه:

دکتر جورج آنچيتا در حال حاضر در "موسسه ملی پلی تکنیک مکزیک" به عنوان استاد مهندسی شیمی و در "موسسه
نفتی مکزیک" به عنوان "مدیر محصوالت برای انتقال نفت خام" فعالیت دارند .سرپرســتی ده ها پایان نامه دانشــجویی
را در مقاطع مختلف بر عهده داشــتهاند .زمینه فعالیت های ایشــان توسعه و کاربرد کاتالیست های پاالیش نفت ،بررسی
ســینتیک واکنش ها و مدل ســازی راکتورهای فرایندهای کراکینگ کاتالیســتی ،ریفرمینگ کاتالیستی ،و ارتقاي نفت
ســنگین می باشد .در این ارتباط بیش از دويست مقاله در مجالت معتبر علمی بین المللی به چاپ رسانیده و تعداد زیادی
ثبت اختراع و کتاب از ایشان منتشر شده است.
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رتبه سوم ابتکار
●
●
●
●
●

عنوان طرح :توسعه فناوري مواد هوشمند برای شناسایی جیوه از پسماندهای صنعتی
پژوهشگر :دكتر سورش بهارگاوا
كشور :استرالیا
رشته :مواد پیشرفته و صنایع شیمیایی
موسسه علمي :دانشگاه  RMITاسترالیا

چكيده طرح:

جیـوه به عنـوان یـک عنصـر سـمی و خطرنـاک در محیـط بـه صـورت مایـع و گاز وجـود دارد .در آمریـکا سـالیانه
شـصت هـزار کـودک کـه با امـراض مرتبـط با جیـوه درگیر بـوده بدنیـا میآیند .بخـار جیوه بـرای مغز ،قلـب ،کلیه ها،
شـش ها و سیسـتم ایمنـی بـدن مضـر می باشـد .ایـن بخـار در اتمسـفر به مدت شـش الی هجده مـاه می توانـد پایدار
بمانـد .صنایـع کک سـازی ،صنعـت تولیـد بـرق و صنعـت تولیـد آلومینـا از مراکـز تولیـد این عنصر سـمی می باشـند.
در فرآینـد اسـتحصال آلومینـا روش هـای متـداول موجـود بـرای تعییـن جیـوه در محیط و پسـماند ها مناسـب نبوده و
بـرای تعییـن درصـد جیـوه بایسـتی مـواد بـه آزمایشـگاه منتقل و سـپس مقدار جیـوه آن تعییـن گردد .در طـرح حاضر
بـا سـاخت سنسـورهایی بـا پوشـش طال امکان آشـکار سـازی جیـوه در فرآیند تولیـد آلومینا بـه روش بایـر به صورت
لحظـه ای در محل فراهم شـده اسـت.
زندگي نامه:

دکتـر سـورش بهـارگاوا در سـال  1982مـدرک دکتری خود را در گرایش صنایع شـیمیایی و مواد از دانشـگاه اکسـتر
انگلسـتان دريافـت نمـود و در حـال حاضر ایشـان مدیر مرکز مواد پیشـرفته و صنایع شـیمیایی دانشـگاه RMITاسـترالیا
می باشـد .دكتـر سـورش به عنـوان یکی از دانشـمندان بین رشـتهای محسـوب شـده و توانسـته بـا توانمندیهـای خود
ایدههـای نوآورانـه خـود را بـه طرحهـای صنعتـی و کاربـردی تبدیل نمایـد .یکـی از اختراعـات نوآورانه ایشـان طراحی
سنسـور شناسـایی جیـوه در صنعـت آلومینـا اسـت که مراحل فـروش و انتقال فناوري آن به اتمام رسـیده اسـت .ایشـان
همچنیـن کاتالیسـتهایی بـرای تصفیـه ناخالصیهـای آلـی در فرآینـد تولیـد آلومینـا بـه روش بایـر ابـداع نموده اند که
ایـن اختـراع نیـز در حـال ورود بـه صنعـت می باشـد .دكتر بهـارگاوا از طـرف انجمـن رتبه بنـدی دانشـمندان آکادمیک
بـرای اسـتفاده از منابـع و ایجـاد ثـروت بـه عنـوان دومین دانشـمند در ایـن زمینه در سـطح دنیا انتخاب شـدهاند.

32

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

حمايت کنندگان و جوايز
بیست و نهمین
جشنواره بینالمللی خوارزمی

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

33

حمایت کنندگان ملی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

بنياد ملي نخبگان

بانك تجارت

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (صحا)

صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك

خبرگزاري علمنا
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حمایت کنندگان بین المللی
مركز انتفال 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 ()ECO
موسسه فرهنگي اكو ()ECI
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد ()FAO
مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA
مركــز منطقــهاي علــوم و انتقــال فناوري-اتحاديــه همكاريهــاي منطقــهاي
كشــورهاي حاشــيه اقيانــوس هنــد ()IORA RCSTT

آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه ()TWAS
كميسيون ملي يونسكو در ايران دفتر منطقهاي يونسكو در تهران ()UTCO
دفتر منطقهاي يونسكو در تهران ()UTCO
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO
سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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جوایز ملی و سازمان های بین المللی
● جوايز برگزيدگان داخلي و خارجي :
● تقدير نامه رياست جمهوري  ،تنديس جشنواره و اهداي بسته تشويقي متناسب با رتبه

جوايز سازمان هاي بين المللي حمايت كننده :
● سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
تنديس و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● كميتة دائمي 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 پايدار در جنوب ()COMSATS
جايزه نقدي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● آكادمي علوم كشورهاي درحال توسعه ()TWAS
جايزه نقدي به سه نفر از برگزيدگان
● سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
مدال و گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان
● سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد ()FAO
مدال و گواهينامه به يك نفر از برگزيدگان
● مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO
گواهينامه ،تنديس و جايزه نقدي به يك نفر از برگزيدگان
● سازمان همكاري هاي اقتصادي ()ECO
گواهينامه به پنج نفر از برگزيدگان
● مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاري هاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
()IOR-ARC RCSTT
جايزه نقدي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● موسسه فرهنگي اكو ()ECI
گواهينامه و مدال به سه نفر از برگزيدگان
● مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA
مدال و گواهينامه به برگزيدگان
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پيام حمایت کنندگان بينالمللي

سـازمان خواروبـار و كشـاورزي در جمهوری اسلامی ایران و
سـازمان همـکاری اقتصـادی فائو ()FAO
بـرای سـازمان خواربار و کشـاورزی ملل متحد ( )FAOباعث افتخار اسـت که در بیسـت و نهمین جشـنواره بیـن الملل خوارزمی
کـه توسـط سـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتی ایران وابسـته بـه وزارت علـوم و تحقیقـات و فناوری برگـزار میشـود ،حضور پیدا
نمایـد .ایـن جایـزه هر سـاله به یادبود ابوجعفربن محمد بن موسـی خوارزمی ،ریاضیـدان و منجم بزرگ ایرانی اعطا میشـود و اهمیت
بسـیاری در شـناخت دسـتاوردهای برجسـته کشـور جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان در زمینه علم و فناوری دارد.
در طـول پنجـاه سـال گذشـته ،ایـده هـای مربـوط به نحـوه دسـتیابی به توسـعه پایـدار از ایده بـه واقعیت رسـیده اسـت .امروزه
فناوریها و روش شناسـی های پیشـرفته در زمینه توسـعه کشـاورزی و روسـتایی که در اختیار ماسـت ،در عمل سبب حفظ کشاورزی
پربـار ،فراگیـر و کارآمـد میشـود و در مـزارع واقعی نیـز بهصورت همزمـان خدمات اکوسیسـتم را بدون مصالحه یا خطـرات اجتناب
ناپذیـر افزایـش میدهد.
کاربـرد ایـن رویکردهـا فرصتهایـی را بـرای کشـاورزان فراهـم می کنـد تـا نـه فقط بـرای تولید خـود بلکه بـرای ارائـه خدمات
اکوسیسـتم جهـت حفـظ منابـع طبیعی نیز حقـوق دریافت نماینـد .از جمله آنها می تـوان به تجزیه کربـن در خاک یا تهیـه آب پاک
یـا اسـتفاده خـاک هـای فعال زیسـتی و سـالم بهعنـوان یک محیط کشـت برای تقویـت عملکردهای اکوسیسـتم اشـاره نمود.
در حـال حاضـر تولیـد سـوخت زیسـتی و کاربرد آن بر محیط زیسـت محلی و سلامتی بشـر و کیفیـت زندگی تاثیر مثبتـی دارد.
نمونههـای فعلـی زیسـت تـوده که عموما در بسـیاری از لـوازم منزل در جهان به کار می رود ،سـبب کار طاقت فرسـای بشـر در جمع
آوری چـوب و هیـزم و در پـی آن شـیوع بیماریهـای تنفسـی ناشـی از دود بـه ویژه بـرای کودکان و زنان می شـود .بنابرایـن ارتقای
نمونههـای تولیـد و اسـتفاده از ایـن منابـع موضوعـی ضـروری اسـت .کورههـای مخزن سـوخت ،آنزیم هـای بیوگاز و سیسـتمهای
غیرمتمرکـز دیگـر فرصتهای بسـیار خوبـی را در ایـن زمینه ارائـه میدهد.
تولیـد انـرژی مشـتق شـده از توده زیسـتی در سـطح جهانی ،نیـروی بالقـوه ای بر تاثیرات مثبـت و منفی بر تمامی سـه موضوع
اصلـی زیسـت محیطـی کـه امروزه با آن مواجه هسـتیم از جمله فرسـایش زمیـن ،تغییر آب و هوایی و کمبود تنوع زیسـتی می شـود.
گسـتردگی و افزایـش روز افـزون زمینهـای فرسـوده ،فرصتـی را از نظـر اقتصـادی بـرای نمونههـای تـوده زیسـتی چوبـی در
بکارگیـری نوسـازی آنهـا فراهـم مـی آورد .ضمـن اینکـه مقـداری از زمین مـورد نظر در ابتـدا ممکن اسـت از طریق اسـتخراج منابع
بومـی چـوب فرسـایش یابـد تـا بازارهای ذغال چوب روسـتایی و تاسـیس مزارع سـوخت زیسـتی چند منظـوره را فراهـم آورند .این
امـر می توانـد وسـیلهای پایـدار بازگشـت ایـن زمین به کاربـرد تولیدی باشـد .اسـتراتژیها و خط مشـیهای مدیریت نیازمنـد انگیزه
بـرای نوسـازی منابـع موردنیـاز به منظـور کاربرد زمیـن در حالتهـای مختلف پایدار اسـت.
اکنون هشـتمین سـال مداوم اسـت که جشـنواره خوارزمی حمایـت و تبریکات فائـو را دریافت مینماید .این همکاری ارزشـمند با
جمـع آوری اراده و اشـتیاق محققـان از جهـان و اشـتراکگذاری علـم و نوآوری که مطابق با اصول و اشـاعه دانش فائو در جسـتجوی
پـل ارتباطی خالها و ایجاد توسـعه پایدار میباشـد.
ضمـن اظهـار تبریـکات صمیمانـه بـه برگزیـدگان این جشـنواره از سـوی فائـو و از طـرف خود ،خرسـندم این فرصـت را غنیمت
شـمرده و از سـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتـی ایـران و وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری برای تالششـان در سـازماندهی و
برگزاری این رویداد که سـبب ارتقای آگاهی از دسـتاوردهای قابل توجه کشـور جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان عالقمند در زمینه
علـم و فناوری می شـود ،تشـکر و قدردانـی می نمایم.
سرج ناکوزی
نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران
و سازمان همکاری اقتصادی
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مؤسسه فرهنگي اكو ()ECI
بـا افتخـار تبریکاتـم را بـه تمامـی حضـاری که برای شـرکت در بیسـت و نهميـن جشـنواره بینالمللـی خوارزمی در
تهـران گردهـمآمدهانـد ،اعلام مـیدارم و تاکیـد مینمایـم كـه هـدف این جشـنواره ،قدردانـی از تمامـی افـراد فعال در
زمینـه علم در سـطح جهان اسـت.
علـم راه کارهـای مهمـي را در راسـتاي بـه حرکـت درآوردن جوامـع بـه سـوي توسـعه پایدارتـر و هماهنگ با سـیاره
زمیـن در دسـت دارد .بـراي دسـتيابي بـه اهداف ما بـه دانشـمندان و محققان بيشـتري نيازمنديم .بياييـم از تحصيل علم
و تشـويق جوانـان بـراي دنبالـه روي از مشـاغل علمی حمايـت نماييم.
مـا بـرای خلـق و اشـتراکگذاری دانـش بـه کمـک تمامی افـراد و جوامـع نیـاز داریم .منظـور از کمک کسـب تعادل
بـرای دسترسـی دو جانبـه بـه فناوریهـای جدیـد و تهیـه دانش بومـی و محلی بـرای تسـریع نـوآوری و خالقیت فعال
می باشـد.
رونـد فناورانـه و پیشـرفتهای علمـی نقش حیاتی در توسـعه اقتصادی هر کشـوری ایفـا مینمايند ،به عبـارت دیگر،
آینـده جهـان در دسـت محققـان اسـت .درنتیجـه ،بسـیج نمـودن آنان همـراه با افزایـش تعهدشـان در علم و فنـاوری و
آمـوزش در زمینـه توسـعه پایـدار و صلـح ،در اولویت بـوده و خواهد بود.
بسـیار خرسـندیم و مفتخریـم که جشـنواره بینالمللـی خوارزمی یک بـار دیگر تصویر تـازهای از علـم و خرد محققان
را بـه تصویـر میکشـد .در ایـن جشـنواره ،چهرههـای برجسـته به تبـادل و به اشـتراکگذاری ایدههـا ،افـکار ،تجربیات و
موفقیتهـای پژوهشـی میپردازند.
در مقـام ریاسـت موسسـه فرهنگـی اکـو و به عنـوان نماینـده نظارتی ،مالـی ،هماهنگ کننـده و مبتکـر در چارچوب
سـازمان همـکاری اقتصـادی (اکـو) بـا هـدف تقویـت و گسـترش همبسـتگی و روابط دوسـتانه و معنـوی که افـراد را از
کشـورهای عضـو از طریـق شـبکههای فرهنگی و اجتماعی فکـر و عمل گردهـم آورده و متحد مینمایـد ،این فرصت را
مغتنم شـمرده و به تمامی همکاران و دسـت اندرکاران این رویداد بزرگ برای ارائه دسـتاوردی مسـتمر در سـازماندهی
ایـن جشـنواره بیـن المللی با بیش از  28سـال سـابقه تبریـک میگویم.
همچنیـن از صمیـم قلـب قدردانـی خـود را از وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری کشـور جمهوری اسلامی ایـران برای
اعتلای همـکاری بینالمللـی و ارتقـای علـم و فناوری اعلام مینمایـم و همچنین به برگزیـدگان جشـنواره بینالمللی
امسـال تبریک عـرض مینمایم.
دكتر افتخار حسین عارف
رييس موسسه فرهنگي اكو
()ECI
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کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب ()COMSATS

موجب خرسـندی اسـت که تبريكات خود را به برگزاركنندگان ،ميهمانان افتخاري ،برگزيدگان و سـاير شركت  كنندگان
در بيسـت و نهميـن جشـنواره بينالمللـي خوارزمـي اعلام نمايـم .ايـن جشـنواره توسـط سـازمان پژوهشـهای علمی و
صنعتـی ایـران بهعنـوان يك مركز متعالي عضوکمیسـیون علوم و فناوری برای توسـعه پایدار در جنـوب ()COMSATS
برگزار ميشـود.
قدردانـي از مهمتريـن ابزارهـاي كمك به تشـويق برتر بودن در همه زمينههاسـت .تحقيق و توسـعه علمـي ،نوآوري
و اختـراع فرقـي بايكديگـر ندارنـد .جشـنوارههايي چـون خوارزمي بـه ايجـاد الگوهايي براي علـم و فنـاوري در جامعه و
عمـل بـه عنـوان يـك مشـوق در ترغيـب دانشـمندان و پژوهشـگران براي حضـور در قلههـاي تحقيق و توسـعه علمي
كمـك مينماينـد .جشـنواره بينالمللـي خوارزمـي نقش سـتودني در شناسـايي و قدرداني از دسـتاوردها و مشـاركتهاي
ارزشـمند علمـي و فنـاوري در سراسـر جهـان در پژوهـش و نـوآوري ايفـا مينمايـد .تعهد سـازمان پژوهشـهای علمی و
صنعتـی ایـران در پيشـرفت تعالي علم و رويكردهاي نوآورانه در تحقيق و توسـعه بهواسـطه برگزاري جشـنواره عاليرتبه
بينالمللـي خوارزمـي طـي بيسـت و نـه سـال در خـور سـتايش اسـت .ايـن امـر همچنيـن چشـمانداز توسـعه مبتني بر
علـم و فنـاوري را بـه عنـوان چشـم انـداز مشـترك بـا  COMSATSمنعكـس مينمايـد .بـا قدردانـي از ايـن موضوع،
 COMSATSهمـكاري خـود را بـا جشـنواره بينالمللـي خوارزمـي بيش از يـك دهه ادامه داده اسـت.
 COMSATSطـی  21سـال گذشـته تالشهـاي قابـل توجهـي را در زمینـه ظرفیتسـازی و مشـاركت در توسـعه
پايـدار مبتنـي بـر علـم و فنـاوري در سـطح كشـورهاي جنوب بـه انجام رسـانده اسـت .بهعنـوان يك طـرح بينالمللي
بـراي مشـاركت منطقـهاي در زمينـه علم و فنـاوري  COMSATSنقش مديريتـي و حمايتي در ترغيـب جامعه علمي و
سـاختارهاي دولتـي وابسـته در سـطح  23كشـور عضو در سـازوكارها و سياسـتهاي مرتبط بـا فعاليتهـا و برنامههاي
توسـعهاي را ايفـا نمـوده اسـت .همچنين بهعنوان يك شـبك ه متشـكل از  20مركز شـاخص علم و فنـاوري ،تالشهاي
سـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتـی ایـران و مشـاركت فعال و اشـتراك گـذاري منابع در بيـن اعضاي شـبكه را مورد
تحسـين قـرار ميدهـد .سـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتی ایـران يكـي از مؤثرترين گرههاي اين شـبكه اسـت.
تلاش وافـر  COMSATSبـرای ارتقای آموزش علوم و ظرفیتسـازی در سـطح کشـورهای عضو ،شـامل برگزاری
سـمینارهای علمـی ظرفیتسـازی ،کارگاههـای آموزشـی ،کنفرانسهـا و نشسـتها ،موجـب گردیـد تـا فرصتهایی در
ت مالی از سـایر سـازمانهای
ی کوتاهمـدت ،تبـادل کارشـناس و منابـع آزمایشـگاهی و حمای 
قالـب بورسـیه ،آموزشهـا 
علمـی بـرای انجـام فعالیتهای ظرفیتسـازی و نشـر دانش از طریـق وبگاهها ،پورتالهـا ،مجالت و خبرنامهها و سـایر
نشـریات علـوم و فنـاوری فراهم گردد.
یکـی از اقدامـات نوآورانـه  COMSATSایجـاد گروههـای تحقیقاتـي ( )ITRGsدر هشـت زمینـه علمـي و فناوری
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اسـت كه به منظور همكاري بيشـتر براي طرحهاي تحقيقاتي مبتني بر توسـعه با مشـاركت دانشـمندان مراكز تحقيقاتي
كشـورهاي عضو  . COMSATSسـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتی ایـران محوریت گروه تحقیقاتـی "انرژیهای نو"

و عضـو گروههـای تحقیقاتـی "تغییـرات اقلیمـی و حفاظـت محیطـی" و "علـوم تولیـدات طبیعـی" اسـت .لـذا باتوجه به
مشـاركت فعـال سـازمان پژوهشـهای علمـی و صنعتـی ایـران در ايـن گروههـاي تحقيقاتـي ايـن سـازمان يـك عضـو
فعـال در شـبكه  COMSATSبهشـمار مـيرود .اينجانب سـازمان پژوهشـهای علمی و صنعتـی ایـران را از حمايتهاي
 COMSATSدر راسـتاي توسـعه علـم و فنـاوري مطمئن ميسـازم.
در پايـان بـه تمامـي برگزيـدگان اين جشـنواره تبريك ميگويم و سـازمان پژوهشـهای علمی و صنعتی ایـران را براي
برگـزاري ايـن جشـنواره كه در راسـتاي كمـك به گسـترش فعاليتهاي پژوهشـي و دانش علمـي برگزار ميشـود ،مورد
تحسـين قرار ميدهم.
دكتر امتنان الهي قريشي
مدير اجرايي کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب
()COMSATS
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بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك در ایران ()ICARDA

مرکـز بیـن المللـی تحقیقـات کشـاورزی در مناطـق خشـک (ایـکاردا) بـاور دارد کـه جشـنواره بینالمللـی خوارزمی
بهعنـوان یـک رویـداد معتبر بینالمللی نقش برجسـتهای در تشـویق محققین و دانشـمندان برای افزایش تالشهایشـان
در حـل مسـائل علمـی و فنـی بخش کشـاورزی داشـته باشـد .مـن از سـازمان پژوهشهای علمـی و صنعتی ایـران به
خاطـر تالشهـای مسـتمرش بـرای ارتقـای دانـش و فـنآوری قدردانـی می کنم .ایـکاردا بـا تحقیقات سیسـتمی بویژه
در اکوسیسـتمهای شـکننده مناطـق خشـک بـا چالشهـای زیـادی در توسـعه خدمات علمـی و اجتماعی به بشـریت در
مناطـق خشـک مواجـه اسـت .با توجه به تنـوع فرهنگهـا و کشـاورزی ،فرصتها و محدودیتها در توسـعه کشـاورزی
در مناطـق خشـک ،جمهـوری اسلامی ایـران همواره یکی از شـرکای راهبـردی ایـکاردا در منطقه شـمال آفریقا و غرب
آسـیا بـوده اسـت .ایـکاردا مفتخر به داشـتن روابـط علمی راهبـردی با وزارت جهـاد کشـاورزی جمهوری اسلامی ایران
می باشـد .این همکاریهای راهبردی از سـال  1984با تاکید بر توسـعه منابع انسـانی و تحقیقات کاربردی و توسـعهای
در کشـاورزی مناطق خشـک با هدف افزایش بهرهوری محصوالت کشـاورزی و بهبود امنیت غذایی شـروع شـده اسـت
کـه نتیجـه ایـن همکاریهـای تا کنـون معرفـی  42رقـم گیاهی پر محصـول بوده اسـت به منظور توسـعه کشـاورزی و
بهبـود امنیت غذایـی در ایران بوده اسـت.
ایـکاردا بسـیار خرسـند اسـت از اینکـه بتوانـد از جایـزه علمـی ارزشـمند بینالمللـی خوارزمـی حمایت کنـد .بهعنوان
قدر  دانـی از ایـن تلاش خالصانـه ایـن افتخـار نصیـب اینجانـب شـده اسـت تـا پیـام و تبریـکات صمیمانـه خـود را بـه
سـازمان پژوهشهـای علمـی و فنـاوری ایـران ( )IROSTبرای کسـب موفقیتهای مسـتمر و هر سـاله آن سـازمان در
سـازماندهی ایـن رویـداد بینالمللـی اعلام نمایـم .همچنیـن اینجانب شـادباش صمیمانـه خود را بـه برگزیـدگان جایزه
امسـال بـرای دسـتیابی بـه اثرهـای علمـی برجسـته آنهـا اعلام می نمایـم .ایـن جایـزه در واقـع قدردانـی خالصانـه از
تالشهـای پژوهشـگران و مبتکـران عرصـه علـم و دانـش اسـت.
بهمنظـور حمایـت از زحمـات و تالشهـای دانشـمندان و محققیـن تاکیـد می شـود کـه رویدادهای با شـکوهی مانند
جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی کـه دانشـمندان و پژوهشـگران را مورد تشـویق قـرار می دهد مـورد حمایت قـرار گیرد.
در پایـان ،اینجانـب از زحمـات و سـخت کوشـی های تمامـی عوامل و دسـت اندرکاران بـرای تحقق اثرات برجسـته و
رویدادهای باشـکوه تشـکر و قدردانـی می نمایم.
دکتر سید عطا رضایی
مدیر دفتر مركز بينالمللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك در ایران
()ICARDA
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مركـز منطقـهاي علوم و انتقال فنـاوري -اتحاديه همكاريهـاي منطقهاي
كشورهاي حاشـيه اقيانوس هند ()IORA RCSTT
مرکـز منطقـهای علـوم و انتقـال فنـاوری  IORA RCSTTبـه عنـوان یـک سـازمان مهـم منطقـهای وابسـته به
اتحادیـه همکاری هـای منطقـه ای حاشـیه اقیانـوس هند ،همچنـان به تصمیمات ضـروری خود در خصـوص پیش بینی
و مقابلـه بـا چالش هـای متعـدد و متنـوع منطقـه  IORAپایبند اسـت .این بدین معناسـت کـه این مرکز به عنـوان نهاد
ویـژه اتحادیـه بـا محوریـت علوم و فنـاوری با منافع منطقهای و بین المللی خود را وقف توسـعه و پیشـرفت کشـورهای
اتحادیه نموده اسـت.
ایـن مرکزهمچنیـن بـرای تثبیـت موقعیـت خـود در منطقـه ،بـه تشـویق در امـر سـرمایه گذاری در علـم و نوآوری
به عنـوان یـک پیشـرانه کلیـدی بـرای رشـد و بهـره وری منطقـهای و بینالمللـی ادامـه خواهـد داد .بـه پشـتوانه ایـن
انگیـزه و بـا تعهـدی کـه بـه علم و فنـاوری دارد ،مرکز منطقـهای علوم و انتقال فنـاوری همچنان به حمایت و تشـویق
جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی می پـردازد کـه به عنـوان یـک رویـداد معتبـر بین المللـی توسـط سـازمان پژوهشـهای
علمـی و صنعتـی ایـران برگزار می شـود.
در واقـع ایـن امتیـاز بزرگـی بـرای مرکـز منطقـه ای علـوم و انتقـال فناوری اسـت که بخشـی از این رویـداد مهم
باشـد .رویـدادی که سـاالنه به منظور پاسداشـت دانشـمندان و نوآوران برجسـته سراسـر جهـان به خاطر دسـتاوردهای
ارزشمندشـان در زمینـه علـوم و فنـاوری با هـدف توسـعه پایدار صـورت می گیرد.
مـن بـه شـما برگزیـدگان بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـی خوارزمـی تبریـک می گویم .شـما به خاطـر کار و
تلاش فوق العـاده خـود سـزاوار تجلیـل و قدردانی هسـتید.
همچنیـن اذعـان می کنـم که جشـنواره بین المللـی خوارزمی یک رویداد قابل تاملی اسـت که سـازمان پژوهش های
علمـی وصنعتـي ایـران بایـد بـه آن و به آنچه که طی این سـال ها به دسـت آمـده افتخار کند.
دکتر محمود مولينژاد
رييس مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري
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سازمان همكاري اقتصادي ()ECO

بيان انديشـه و ابراز شـادباش از سـوي سـازمان همكاري اقتصادي( )ECOبه مناسـبت برگزاري بيسـت و نهمين
جشـنواره بينالمللـي خوارزمـي به راسـتي بـراي اينجانب مايه افتخار اسـت.
ايـن جشـنواره در سـال  1987ميلادي بـه نـام ابوجعفـر محمـد ابـن موسـي خوارزمـي (770-840بعـد از ميالد)،
منجـم و رياضيـدان بـزرگ ايراني تاسـيس شـده اسـت .جشـنواره بلنـدآوازه خوارزمي فرصتی اسـت براي شناسـايي و
قدردانـي از دسـتاوردهاي علمـي محققـان ،مخترعـان ،دانشـگاهيان و دانشـمندان ،نـه تنها در سـطح منطقـه بلكه در
سراسـر جهـان .برگـزاري بيسـت و نهميـن جشـنواره بين المللـي خوارزمـي باز تـاب يـك دوره موفق و سـير پيشـرو با
تعامـل بيشـتر و وجهـه بين المللـي طي سال هاسـت.
ايـن نكتـه كـه بنيـاد علمـي و فناوري مسـتحكم براي توسـعه اقتصادي يك كشـور حياتي اسـت فقط يـك نظریه
نيسـت ،بلكـه در بردارنـده خـرد و حقيقـت اسـت .بنيادهـاي علمي قـوي يك ضـرورت براي رشـد اقتصـادي پايدار و
رويارويـي بـا چالشهـاي توسـعه در روزگار كنونـي اسـت .جشـنوارههايي نظيـر جشـنواره بين المللي خوارزمـي نه تنها
موجـب ارتقـای علـم ،فنـاوري و نـوآوري ميشـوند بلكـه موجب بزرگداشـت افـراد برجسـته و عالي كه دسـتاوردهاي
شـاخصي را در زمينـه پژوهـش ،نـوآوري و اختـراع در ساسـر جهان ارائـه نمودهاند.
سـازمان پژوهشـهاي علمـي و صنعتـي ايـران ،وزارت علوم ،تحقيقـات و فناوري و همچنين سـاير دسـت  اندركاران
ايـن جشـنواره شايسـته قدردانـي صادقانـه بـراي ايجاد اين جشـنواره در راسـتاي شناسـايي و قدرداني از سـرمایه های
معنـوی زمانـه ما هسـتند .سـازمان همـكاري اقتصـادي( )ECOمفتخر اسـت كه يكـي از حاميان جشـنواره بين المللي
خوارزمي اسـت.
عالقمنـدم كـه پيامـم را بـا تبريـك بـه برگزيدگان بيسـت و نهميـن جشـنواره بين المللـي خوارزمي خاتمـه دهم و
اميـدوارم كـه ايـن تبريـك موجب تشـويق آنـان به تلاش مداوم و مشـاركت بيشـتر در كارهـاي بزرگي شـود كه در
خدمت كشـورها و جامعه بشـري باشـد.
سفير خليل ابراهيم آكچا
دبيركل سازمان همكاري اقتصادي
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مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO

از طـرف مجمـع جهاني سـازمان هاي تحقيقات صنعتـي و فنـاوري ( ،)WAITROاينجانب تبريـكات صميمانه خود
را بـه برگزاركننـدگان جشـنواره بين المللـی خوارزمـي بـراي كوشـش در زمينه تحقق بخشـيدن بـه اين رويداد سـاليانه
طـي  29دوره ،اعلام ميدارم.
در حقيقـت ايـن جشـنواره صحنـهاي بـراي بزرگداشـت و قدرداني از دانشـمندان و مبتكران در سـطح جهاني اسـت
كـه برگزاركننـدگان ايـن كار ارزشـمند را بـراي تعامـل آنـان به انجام ميرسـانند.
همچنيـن تبريـكات خـود را به «بهترين زن نـوآور» برگزيده جايـزه WAITRO؛ جايزهاي كه توسـط مجمع جهاني
سـازمان هاي تحقيقـات صنعتـي و فناوري براي بزرگداشـت زنان دانشـمند ايجاد شـده ،اعلام مينمايم.
در پايـان خوشـحالم كـه بـه تمامـي برگزيـدگان جشـنواره بین المللـی خوارزمـي و سـازمان پژوهشـهاي علمـي و
صنعتـي ايـران بـه عنـوان عضو مجمـع جهاني سـازمان هاي تحقيقـات صنعتي و فناوري بـراي تالش خسـتگي ناپذير
در برگـزاري موفـق جشـنواره خوارزمـي از سـال  1987تا كنـون تبريـك عـرض نمايم.
دكتر روحاني هاشم
دبير كل مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري
()WAITRO
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پيام برگزیدگان دوره قبل
برگزيده دوره بيست و هشتم جشنواره بينالمللي خوارزمي
پژوهشگر :فدريكو روزي
موسسـه علمـي :مركـز انـرژي ،مـواد و مخابـرات ،موسسـه ملـي پژوهشهـاي
علمـي ،دانشـگاه كبـك ،كانادا
كشور :ايتاليا
دبير عزيز،
پیــدا کــردن کلمــات مناســب کــه واقعــا بتوانــد قدردانــی مــن نســبت بــه مــردم ایــران بــرای ســخاوت و مهمــان
نــوازی خــود را نشــان دهــد ،دشــوار اســت .بــرای مــن برگزیــده شــدن در جشــنواره بين المللــي خوارزمــي افتخــار
بزرگــي اســت.
مــن در جایــگاه یــک دانشــمند ،امــروز را به عنــوان یکــی از برجســته ترين روزهــاي زندگــی حرفــه ای ام هميشــه
به خاطــر خواهــم داشــت .اســتقبال گــرم ،میزبانــی شــما و شــور و اشــتياقي کــه مــن امــروز تجربــه كــردم ،در
خاطــرات مــن حــک خواهــد شــد.
مــن از صمیــم قلبــم از ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران و دبيرخانــه جشــنواره بين المللــي خوارزمــي
و تمــام افــرادی کــه وقــت و انــرژی خــود را بــه ســازماندهی ایــن رویــداد بــاور نکردنــی اختصــاص دادنــد ،تشــكر
مي كنــم.
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پيام برگزیدگان دوره قبل
برگزيده دوره بيست و هشتم جشنواره بينالمللي خوارزمي
پژوهشگر :كلوديو آندرس هتس فلورس
موسسه علمي :دانشكده پزشكي ،دانشگاه شيلي
كشور :شيلي
دبير عزيز،
برگزیــده شــدن در جشــنواره بين المللــي خوارزمــي یــک افتخــار بــزرگ بــرای مــن و كشــورم اســت .بــه
نمایندگــی از طــرف دانشــگاه و کشــورم ،از ســازمان پژوهشهــا بــراي فرصتــي كــه بــه مــن داد تــا تمــام دنيــا،
پیشــرفت علمــي مــا را در شــيلي ببيننــد ،تشــكر مي كنــم.
جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه علــم مــرز نــدارد و می توانــد مــردم را
مســتقل از جايــي كــه در آن زندگــی می کننــد بــه یکدیگــر پیونــد دهــد .علــوم پایــه موتــور توســعه و بهتریــن راه
دســتيابي بــه ثــروت در جامعــه مــا اســت.
برگزاری این جشنواره فرصت بازدید از یک کشور زیبا و پر از مردم هوشمند و با انگیزه را به من داد.
از دیــدگاه مــن ،جشــنواره بين المللــي خوارزمــي بــه عنــوان يــك رويــداد علمــي بــزرگ مي توانــد بــه دانشــمندان
سراســر جهــان انگيــزه بدهد.
امیــدوارم کــه ایــن ابتــکار عمــل هميشــه در حــال پيشــرفت باشــد و بــه اکتشــافات بــزرگ در تمــام زمینه هــاي
علــم و فنــاوري جوايــز اهــدا كنــد.
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اركان علمي و اجرايي

بیست و نهمین
جشنواره بینالمللی خوارزمی
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اعضاي هيات داوران

• دكتر فتح اله مضطرزاده

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

• دكتر عبدالرضا صميمي

دبير بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

• دكتر فرشاد اخالقي

استاد دانشكده مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو دانشگاه تهران

• دكتر محمد حسين قزل اياغ

دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه امام حسين (ع)

• دكتر سيد احمد شرافت

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس

• دكتر سيد حسين حسيني

استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

• دكتر امير عبداله

دانشیار دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير

•
• دكتر حسين ساالرآملي
• دكتر سعيد سمنانيان
• دكتر محمد مهدي طهرانچي
• دكتر اسكندر زند
• دكتر سعيد سهراب پور
• دكتر كمال محامدپور
• دكتر حميد لطيفي
• دكتر عليرضا اللهياري

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تهران

دكتر رضا فرجي دانا
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استاد پژوهشكده فناوريهاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
استاد دانشكده فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس
استاد دانشكده علوم پابه و رييس دانشگاه شهيد بهشتي
استاد گياه پزشكي رييس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
استاد دانشگاه صنعتي شريف
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي
استاديار پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

گروههاي تخصصي

گروه تخصصي برق و كامپيوتر /فناوري اطالعات و مهندسي نرم افزار

•

رييس گروه :دكتر منوچهر اقبال

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعضاي گروه:
مهندس مهندس احمد آقاجاني
دكتر شروين اميري
مهندس نويد باصري
مهندس نسرين بورقاني فراهاني
مهندس زهرا توسل پناهي
مهندس علي عباس خسروي
دکتر کریم رحماني
مهندس محبوبه سيف محدثي
دكتر سيد وهاب شجاعالديني
مهندس زهرا عبدلي خوباني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر غالمرضا فراهاني
دکتر محمد فيروزمند
دكتر محمد محمدي
دكتر سعيد گرگين
دكتر غالمرضا محمدخاني
دكتر مصطفي محمديان
مهندس ايرج مشك آبادي
دکتر وحيد رضا نفيسي
مهندس صفر نويدبخش
مهندس زيبا نيك آئين

گروه تخصصي مكانيك/هوافضا

•

رييس گروه :دكتر فواد فرحاني بغالني

•
•
•
•
•
•
•
•

اعضاي گروه:
مهندس آذر انوري
دكتر عباس اخوت
دكتر حسنعلي ازگلي
دکتر عباس اکبرنيا
مهندس محمد حميد امامي خوانساري
دكتر محمد اميني
مهندس محمد بايرامي
مهندس حميد بختياري

•
•
•
•
•
•

مهندس علي اصغر بيطرفان
مهندس سهيال خوشنويسان
مهندس كيوان سيدي نياكي
دكتر سيد امير حسين قرشي
دكتر داود كريمي علويجه
دکتر محمد مهدي ملکيان
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گروههاي تخصصي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعضاي گروه:
دكتر علي الياسي
دكتر نسرين اروج زاده
مهندس طيبه اميدي
دكتر ذاكر بحريني
دكتر زين العابدين بشيري صدر
دكتر عليرضا بصيري
دكتر هما ترابي زاده
دكتر راضيه حبيب پور
دكتر ناهيد خندان
دكتر حسين رحماني
دكتر سميه رحيمي
دكتر مريم رنجبر
دكتر عليرضا سدرپوشان
دكتر سهيال شكراله زاده
مهندس حميرا شكوهي

•
•
•
•
•
•
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گروه تخصصي فناوريهاي شيميايي /فناوري نانو
رييس گروه :دكتر محمد حسن ايكاني

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر انور شلماشي
دكتر داود صادقي فاتح
دكتر عليرضا صالحي راد
دكتر شهره صفارزاده
دكتر محمد عابدي
دكتر عليرضا عشوري
مهندس فرشته گل محمد
دكتر ايرج گودرزنيا
دكتر اسالم كاشي
دكتر سيد مهدي لطيفي
دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
دكتر سيداحمد مظفري
دكتر فرج اله مهنازاده
مهندس نيلوفر ناصري

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

اعضاي گروه:
دكتر نگار ارمغان
مهندس محمد تقي انصاري
مهندس حسين حسينزاده
طاهره سراجي
فرهاد عباسي
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•
•
•

مهندس بهمن فكور
دكتر نگين فالح تفتي
دكتر طاهره ميرعمادي

گروههاي تخصصي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعضاي گروه:
دكتر مهرداد آذين
مهندس زهرا اصفهاني
دكتر حميده افقي
دكتر زهرا اميني بيات
دكتر ناهيد بختياري
دكتر خسرو حسيني پژوه
مهندس ساناز جعفري
دكتر سيد محمد حيدريان
دكتر خسرو رستمي
دكتر داود زارع
مهندس فرزانه سالمي
دكتر گيتا سعادت نيا

•
•
•
•
•
•
•
•
•

گروه تخصصي زيست فناوري ،محيط زيست و علوم پايه پزشكي
رييس گروه :دكتر سعيد ميردامادي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر محمد سهرابي
مهندس علي شيخي نژاد
دكتر مليحه صفوي
دكتر فرزانه عزيز محسني
مهندس زهره عميدي
دكتر عباس فرازمند
دكتر معصومه قبادنژاد
دكتر مهران كياني راد
دكتر محسن واعظ
دكتر مهناز هادي زاده
دكتر جعفر همت

گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو
رييس گروه : :دكتر علي كفلو

اعضاي گروه:
دكتر دكتر عزت اله آزاد
دكتر شاهرخ آهنگراني
دكتر محمد اسماعيليان
مهندس سعيد بهنام
دكتر مجيد جعفر تفرشي
دكتر شرمين خرازي
دكتر ولي اله دشتي زاد
دكتر مرجان رجبي

•
•
•
•
•
•
•

دكتر سيد محمد زهرائي
دكتر حسين سرپولكي
دكتر فرزاد شهري
مهندس سيامك عظيمي نام
دكتر رضا غالمي پور
دكتر حميدرضا قلي پور
مهندس علي اكبر متحدي
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گروههاي تخصصي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعضاي گروه:
دكتر امير حسين احدي
دكتر مريم باقري ورزنه
دكتر بهرام تفقدي نيا
دكتر آرمين توحيدي
دكتر بتول حسين پور
دكتر مينا رستم زا
دكتر محمد زندي
دكتر علي زنوزي
دكتر محمدرضا سنجابي
دكتر غالمرضا صالحي جوزاني
دكتر شهريار صرامي

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر زين العابدين طهماسبي
دكتر روزبه عباس زاده
دكتر مريم عطاپور
مهندس سيد علي قائم مقامي
دكتر احمد علي مددي
دكتر مجيد معصوميان
دكتر سارا ميرزايي
دكتر ميترا محمدي بازرگان
دكتر فتانه ياري
دكتر محمد يونسي

گروه تخصصي عمران
رييس گروه :دكتر سعيد غفارپور جهرمي

اعضاي گروه:
دكتر اميد بزرگ حداد
دكتر فرزاد حاتمي برق
دكتر عباس حق الهي

•
•
•
•
•
•

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
رييس گروه :دكتر مجيد جوانمرد

•
•
•

دكتر امير طريقت
مهندس امير مهرآرا
دكتر علي اصغر وطني اسكويي

گروه تخصصي علوم پايه
رييس گروه :دكتر عطا اله كوهيان

اعضاي گروه:
دكتر محمد باقر اسدي
دكتر فرشته اسماعيل بيگي
دكتر محمد امير حمزه تفرشي
دكتر سعيد دهقان پور
دكتر محسن روزبهاني
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•
•
•
•

دكتر رحيم زارع نهندي
دكتر مجيد سليماني دامنه
دكتر مرتضي شيري
دكتر عمران مرادلو

گروههاي تخصصي

•
•
•

اعضاي گروه:
دكتر سعيد سمنانيان
دكتر سيد مرتضي كريميان

•
•
•

گروه تخصصي علوم پزشكي
رييس گروه :دكتر محمد وجگاني

گروه تخصصي معماري و هنر
رييس گروه :دكتر صمد سامانيان

اعضاي گروه:
دكتر ايرج اسكندري
دكتر كامران افشار مهاجر

•

•

دكتر فرشيد نوربخش

•
•

دكتر پروين پرتوي
دكتر ريما فياض

گروه تخصصی طرحهاي برگزيده موفق در توليد ملي
رييس گروه :دكتر عليرضا اللهياري

اعضاي گروه:
• آذر اورنگيان
• مهندس قاسم پور صالحي
• دكتر نگين فالح حقيقي
• دكتر سيد احمد مظفري
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اعضای ستاد اجرایی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر عبدالرضا صميمي  -دبير بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
مهندس مهدي طاهري -معاون پشتيباني و منابع انساني
دکتر محمود مولينژاد ـ مدير كل همكاريهاي بين الملل و سازمانهاي تخصصي
دكتر عليرضا سدرپوشان ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
مختار كاظم زاده ـ مشاور رئيس و مدير كل دفتر حراست
مهدي نصيري ـ مدير كل امور مالي
دكتر غالمرضا محمدخاني -مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي
حسن رهنما -مدير كل امور پشتيباني و رفاه
محمد نعيم آبادي -رييس اداره روابط عمومي
مهندس قدمعلي نشاگر -معاون دفتر جشنوارهها و مسابقات علمي و فناوري
مهندس فاطمه آورزماني -کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
مينا بيدار ـ کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
آذر اورنگيان -رييس اداره حمايت از نوآوران
نعيمه سيفوند ليقواني -رييس اداره امور مسابقات علم و فناوري
زويا رحيمي -كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
مرتضي قاسمي -كارشناس دبيرخانه جشنوارههاي خوارزمي
فاطمه جسك -رييس اداره سازمانهاي تخصصي بينالملل
زهره كبيري -كاردان سازمانهاي تخصصي بينالملل
دکتر عليرضا اللهياری  -دبير اجرايي بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

همکاران دبيرخانه
خانمها ژيال معماري ،مژده حسيني ،فرحناز كيكالدوز و آمنه برنگي
آقايان مهندس عليرضا واحدي ،هادي صدرايي ،محمد ربيع مهرعليئي و اسفنديار علي نوري
و با تشکر از تمامي همکاران در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،روابط عمومي ،پشتيباني و رفاه،
دفتر فناوري اطالعات و شبكه هاي علمي كشور ،اداره كل امور مالي ،دفتر حراست ،دفتر توسعه كارآفريني دانش
بنيان و اداره سازمانهاي تخصصي بينالملل
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بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بيســت و نهميــن جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي همزمــان بــا بزرگداشــت
ي و هفتميــن ســالگرد پيــروزي انقــاب اســامي بــه منظــور تجليــل و قدردانــي از مقــام شــامخ دانشــمندان،
سـ 
پژوهشــگران ،فنــاوران و نــوآوران برتــر داخلــي و خارجــي برگــزار ميشــود .ايــن جشــنواره بــا بيــش از ربــع قــرن
تــداوم توانســته اســت جايــگاه خــود را در بيــن دانشپژوهــان ،فنــاوران و صاحب نظــران عرصــه علــم و صنعــت
به عنــوان معتبرتريــن رويــداد علمــي و فنــاوري كشــور تثبيــت نمايــد و از حمايــت بســياري از ســازمانها ،نهادهــا
و مراكــز علمــي جهــان برخــوردار گــردد.
دبيرخانــه جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي پــس از اعــام فراخــوان از ابتــداي خــرداد مــاه  1394تــا پايــان
مهلــت مقــرر در مجمــوع ششــصد و بيســت و هشــت طــرح را در پنــج محــور پژوهشــي پذيــرش نمــوده و ثبت نــام
و تشــكيل پرونــده الكترونيكــي طرحهــا را به انجــام رســانيد .از مجمــوع طرحهــاي دريافــت شــده ،چهارصــد و
دو طــرح از ســوي پژوهشــگران و فنــاوران داخــل كشــور ارايــه شــده اســت .در بخــش خارجــي نيــز دويســت و
بيســت و شــش طــرح از محققيــن چهــل و چهــار كشــور جهــان كــه از ايــن تعــداد چهــارده طــرح از ســوي ايرانيــان
مقيــم خــارج از كشــور بــه ايــن دوره از جشــنواره ارايــه گرديــد .طرحهــاي داخلــي و خارجــي در شــانزده گــروه
تخصصــي بــرق و كامپيوتــر ،مكانيــك ،فناوريهــاي شــيميايي ،كشــاورزي و منابــع طبيعــي ،علــوم پايــه ،زيســت
فنــاوري ،محيــط زيســت و علــوم پايــه پزشــكي ،عمــران ،معمــاري و هنــر ،علــوم پزشــكي ،مــواد ،متالــورژي و
انرژيهاي  نــو ،فنــاوري نانــو ،صنايــع و مديريــت فنــاوري ،هوافضــا ،نرم افــزار و فنــاوري اطالعــات ،مكاترونيــك
و طرحهــاي برگزيــده جشــنواره موفــق در توليــد ملــي بررســي و ارزيابــي گرديــد .هــر گــروه تخصصــي متشــكل از
اســاتيد دانشــگاهها ،مراكــز پژوهشــي و متخصصــان صاحب نظــر در تمامــي زمينههــا ميباشــند ،كــه در ايــن دوره
بيــش از دويســت نفــر كارشــناس متخصــص بــه بررســي و ارزيابــي طرحهــا پرداختنــد .گروههــاي تخصصــي پــس
از ارزيابــي علمــي در مجمــوع تعــداد چهــل و هفــت طــرح را بــه هيــات داوران پیشــنهاد نمودنــد ،هيــات داوران نيــز
پــس از بررســي و ارزيابــي نهايــي طــي چنديــن جلســه تعــداد يــازده طــرح از بخــش داخلــي و نــه طــرح از بخــش
خــارج از كشــور و ســه طــرح از ايرانيــان مقيــم خــارج از كشــور را بــه عنــوان برگزيــدگان نهايــي انتخــاب نمودنــد.
در خاتمــه از تمامــي پژوهشــگران ،فنــاوران و نوآورانــي کــه بــا ارايــه طــرح در بيســت و نهميــن جشــنواره
بينالمللــي خوارزمــي شــرکت نمودنــد ،همچنيــن اعضــاي محتــرم هيــات داوران ،روســا و اعضــاي گروههــاي
تخصصــي ،ســتاد اجرايــي و تمامــي همکارانــي کــه در فرآينــد بررســي طرح هــا مشــاركت فعاالنــه داشــته و در
برگــزاري مراســم تجليــل و تقديــر از برگزيــدگان همــكاري نمودنــد ،تشــکر و قدردانــي نمــوده ،توفيــق روزافــزون
آنــان را از حضــرت حــق خواســتاريم.

دبيرخانه بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي
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ردیف

طرحهاي داخلي
دریافت شده توسط
دبیرخانه

طرحهاي خارجي و
ايرانيان مقيم خارج
از كشور
دریافت شده توسط
دبیرخانه

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

گروه تخصصي

1

برق و کامپيوتر

61

2

زيست فناوري ،محيط زيست و
علوم پايه پزشکي

48

24

3

فناوريهاي شيميايي

26

35

61

4

صنايع و مديريت فناوري

2

5

7

5

طرحهاي برگزيده موفق در توليد ملي

43

-

43

6

علوم پايه

19

29

48

7

علوم پزشكي

-

35

35

8

عمران

23

6

29

9

فناوری نانو

10

13

23

10

کشاورزي و منابع طبيعي

41

33

74

11

مكاترونيك

13

-

13

12

مکا نيک

47

15

62

13

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

19

17

36

14

نرم افزار و فناوري اطالعات

15

6

21

15

هنر و معماري

26

-

26

16

هوافضا

9

2
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طرحهـاي برگـزيده

•
رديف
1

طرحهاي برگزيده داخلي بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

ماهيت پژوهش
پژوهش بنيادي

2

پژوهشهاي كاربردي

3

پژوهشهاي توسعه ای

4

گروه تخصصي

رتبه
اول

رتبه
دوم

رتبه
سوم

جمع

فناوريهاي شيميايي

1

1

-

2

زيست فناوري ،محيط زيست و علوم
پايه پزشكي

-

1

-

1

مكانيك

1

2

-

3

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو
فناوريهاي شيميايي

-

-

1

1

-

-

1

1

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

-

-

1

1

زيست فناوري ،محيط زيست و علوم
پايه پزشكي

-

1

-

1

1

-

-

1

3

5

3

11

برگزيده موفق در توليد ملي
جمع

•

طرحهاي برگزيدگان خارجي و ایرانیان مقیم خارج از کشور بيست و نهمين جشنواره بينالمللي خوارزمي

رديف

ماهيت پژوهش

1

پژوهشهاي بنيادي

2

پژوهشهاي كاربردي

3

نوآوري و ابتكار
جمع
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گروه تخصصي

رتبه
اول

رتبه
دوم

رتبه
سوم

جمع

علوم پايه

1

1

-

2

مكانيك

-

1

-

1

فناوريهاي شيميايي

1

1

-

2

كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

1

2

علوم پزشكي

1

1

-

2

مكانيك

-

1

-

1

فناوريهاي شيميايي

-

-

1

1

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

-

-

1

1

3

6

3

12

زندگي نامه
دانشمندان اسالمی
خوارزمی و ماهانی

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

63

زندگينامه دانشمندان اسالمی

زندگی نامه
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمی
ابوجعفـر محمـد ابـن موسـي خوارزمـی بـا كنيـه ابوعبـداهلل از دانشـمندان بـزرگ مسـلمان و ايرانـي در زمينـه
رياضـي ،جغرافـي و نجـوم ميباشـد .از زندگـی خوارزمـی اطلاع دقيقـي در دسـت نيسـت اال اينکـه وي حـدود
دهـه سـوم يـا چهـارم قـرن دوم هجـري شمسـي(در برخـي اسـناد  166هجـري قمـري يـا  780ميلادي ذكـر
شـده اسـت ).در منطقـه خـوارزم آسـياي ميانـه (خيـوه -ازبكسـتان) به دنيـا آمـده اسـت و در حـدود سـال 229
هجـري شمسـي درگذشـت  .شـهرت علمـی وي مربـوط بـه کارهايـي اسـت کـه در رياضيـات ،بـه خصـوص در
رشـته جبـر انجـام داده بهطوريکـه او را پـدر جبـر ناميدهانـد .بيشـترين تبحـر وی در حـل معادلههـای خطـی
و درجـه دوم بوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامههـاي جهـان در دانـش رياضـي ثبت شـده و كتابـش به مدت  400سـال كتاب درس
رياضـي دانشـگاه هاي اروپـا بـود .آثـار علمـی خوارزمـیاز حيـث تعـداد کـم ولـي از نفـوذ بيبديـل برخوردارند.
خوارزمـی را ميتـوان بنيان گـذار علـم جبـر ،بهعنـوان رشـتهاي متمايـز از هندسـه شـمرد .يکـي از مشـهورترين
کتابهـاي وي در اروپـا "کتـاب مختصـر در جبـر و مقابلـه"  1اسـت کـه در قـرن دوازدهـم ميلادي بـه التيـن
ترجمـه شـد .ايـن کتـاب دربـاره رياضيـات مقدماتـي اسـت .خوارزمـي ،اوليـن كسـي بـود كـه اعـداد عالمت دار
را بـهكار بـرد .او بـراي ايـن كار ،اصطالحاتـي را بـهكار میبـرد و اعـداد منفـي را ناقـص و اعـداد مثبـت را زايد
رياضيـات ،متـداول نبـود .خوارزمـی عـدد مجهـول را "شـي ء" و
ميناميـد .تـا آن زمـان ،كاربـرد حـروف در
ّ
مجـذور مجهـول را "مـال" ميناميـد .کتـاب جبـر و مقابلـه خوارزمیکـه بـه عنـوان الجبـرا بـه التيـن ترجمـه
گرديـد باعـث شـد کـه هميـن کلمـه در زبانهـاي اروپايـي بـه معنـاي جبـر بـه کار رود .نـام خوارزمـی هـم در
ترجمـه بـه جـاي الخوارزمـیبـه صـورت الگوريتمـیتصنيـف گرديـد و الفـاظ آلگوريسـم ،لگاريتـم و نظايـر آنها
در زبانهـاي اروپايـي کـه بـه معنـي فـن محاسـبه ارقـام يـا عالمـا ت ديگـر اسـت ،مشـتق از آن ميباشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمی"جمـع و تفريـق بـا عددهاي هنـدي"  2نـام دارد .اين کتاب باعث شـد تا سيسـتم عددي
در اروپـا از سيسـتم اعـداد التيـن بـه سيسـتم اعـداد هنـدي (يـا بـه غلـط ارقـام عربـي) تغييـر يابـد .ايـن کتاب
نخسـتين کتابـي بـود کـه نظـام ارزش مکانـي را بـه نحـوي اصولـي و منظـم شـرح مـيداد .كتابهايـي كه وي
دربـاره ارقـام هنـدي نگاشـته اسـت ،بعـد از آن كـه در قـرن دوازدهـم بـه زبـان التيـن منتشـر شـد ،انقالبي در
رياضيـات بهوجـود آورد و هـر گونـه اعمـال محاسـباتي را مقدور سـاخت.
خــوارزمي ،دســتي تــوانا در عــلم نــجوم نــيز داشـت .اين دانشـمند شـهير اسلام ،يكـي از منجمـان دربار
مأمـون ،خليفـه عباسـي بـود .کتـاب "زيـج السـند هنـد" خوارزمـیماننـد سـاير زيجهـا ،علاوه بـر جدولهـاي
نجومـی و مثلثاتـي ،مشـتمل بـر مقدمـه نسـبت ًا مفصـل در علم نجوم اسـت كـه در حكم نجـوم نظري مــيباشد.
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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ايـن کتـاب نخسـتين اثـر نجـوم بـه زبان عربي اسـت که بـه صورت کامـل بر جاي مانده و شـکل جـداول آن از
جـداول بطلميـوس تأثيـر پذيرفتـه اسـت .نفـوذ ايـن کتـاب در علوم مغـرب زمين چنـدان زيـاد نبود اما نخسـتين
اثـر از ايـن گونـه بـود کـه در قـرن دوازدهم ترجمه شـد.
کتـاب "صـورت االرض" کـه انـدک زمانـی بعـد از سـال  ۱۹۶-۱۹۵ه .ق نوشـته شـده اثـري اسـت در زمينـه
جغرافيـا و بهطـور تقريبـي فهرسـت طولهـا و عرضهـاي همـه شـهرهاي بـزرگ و اماکـن را شـامل ميشـود.
ايـن اثـر بـه نوبـه خـود مبتني بـر جغرافياي بطلميوسـي بـود .اين کتـاب از بعضي جهـات خاصه در قلمرو اسلام
دقيقتـر از اثـر بطلميـوس اسـت.
اثـر ديگـري کـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله کوتاهـي دربـاره تقويـم يهـود اسـت .خوارزمـیدو کتاب
نيـز دربـاره اسـطرالب بـا نامهـاي "العمـل باالصطـرالب" و ديگـري "عمـل االصطـرالب" نوشـت .از ايـن دو
كتـاب و كتـاب "الرخامـه" دربـاره محاسـبات ظـل (سـايه) آفتـاب و تعييـن اوقـات وي اثـري بـر جـاي نمانـده
اسـت .كتابهـاي "تقويـم البلـدان" و"ال َفلَـك" نيـز از او میباشـد كـه بـه زبانهـاي اروپايي ترجمه شـده اسـت.
ابوجعفر محمدبن موسـي خوارزمی در حدود سـال  850ميالدي مطابق يا  236هجري قمري درگذشـت .

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 آهوی
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زندگی نامه

ابوعبداهلل محمد بن عیسی ماهانی
( 210-275هجری قمری)
ابوعبـداهلل ماهانـی از دانشـمندان مسـلمان ايرانـي اسـت كـه سـال  ۲۱۰هجـري قمـري در ماهـان كرمـان
ديده  به جهـان گشـود و حـدود  ۲۷۵دار فانـي را وداع گفـت .او ریاضیـدان ،مهنـدس و منجـم ايرانـي قـرن سـوم
هجـری قمـری (برابـر بـا قـرن نهـم میلادی) اسـت كـه در بغداد ميزيسـت.
او پـس از سـپری کـردن دوران کودکـی و فراگيـري مقدمـات علم ریاضی و نجـوم ،همراه ابوعبـاس نیریزی
رنـج سـفر را بـه تـن خریـد و از کرمـان راهـی بغـداد مركـز علمـي جهـان اسلام شـد .ایـن ریاضیـدان کرمانی
بـرای اولیـن بـار هندسـه جبـری را در دورههـای اسلامي بنیـان گذاشـت و بحـث نسـبیت درباره اعـداد گویا و
مقولـه معـادالت سـه مجهولـي را مطـرح کـرد .ریاضی دانـان و بزرگانی چـون عمر خیـام نیشـابوری ،ابن یونس،
ابوعـراق ،خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و ابن ندیـم در آثـار خویـش مقـام علمی او را سـتودهاند.

تخصـص اصلـی وی در هندسـه و رياضيـات محـض بـود و آثـار متعـددی در ايـن رشـتهها دارد که
مهم تريـن آنهـا تفسـير " المقالـه العاشـره من کتـاب اقليدس" اسـت که هـم اکنـون در کتابخانه ملی
فرانسـه نگهـداری میشـود .تشـريح علمـی مقـاالت هنـدی در رياضـی از ديگـر کارهای ابوعبـداهلل در
بغـداد اسـت .ماهانـی بخـش عمـدهای از زندگی خـود را صرف سـاختن واژههـا و اصطالحـات فنی کرد
و قسـمتهای مهمـی از اصـول اقليدس را تفسـير و تشـريح کـرد .معادله درجه سـوم را به وی نسـبت
میدهنـد کـه در بين دانشـمندان اسلامی بـه معادله ماهانی موسـوم اسـت.

(

معادلـه ماهانـی)

در مـورد زندگـي ماهانـي اطالعـات زيـادي وجـود ندارد آنچـه مـا از كار او در زمينه نجـوم ميدانيـم بر پايه
رصدهایـي اسـت كـه ابـن يونـس ،يكـي از بزرگ تريـن منجمـان سـدههاي ميانـي اسلام در مصـر در كتـاب
زیـج کبیـر حاکمـی از ماهانـي آورده اسـت رصدهايـي كه در سـال هاي  2۳۰تا  ۲۵۲براي خسـوف و كسـوف و
قـران زهـره و مريـخ ،عطـارد و زحـل انجـام دادهاسـت كـه بـه عبارتي نشـان گر اطالعـات مختصـري در مورد
سـال هاي حيـات علمـي ماهانـي نيز هسـت .
ابـن نديـم در كتـاب خـود الفهرسـت ،كـه فهرسـتي ارزشـمند و كامـل از مكتوبات در دسـترس دانشـمندان
اسلامي در قـرن دهـم هجـري اسـت از ماهانـي و نوشـتههاي او نـام بـرده اسـت امـا نه در حـوزه نجـوم بلكه
در حسـاب و هندسـه .شـايد همـان آشـنايي بـا مسـائل و مشـكالت محاسـباتي در نجـوم انگيـزه توجـه و تعمق
ماهانـي در رياضيـات بوده اسـت.
برخـي كارهـاي ماهانـي در جبـر تالشـي بـوده اسـت بـراي حـل مسـائل ارشـميدس كـه عبـارت بـود از
تقسـيم كـردن كـره بوسـيله يـك صفحـه بـه دو قطعـه ،بـه وجهـي كـه نسـبت حجـم آنهـا مسـاوي بـا عـدد
معلومـي باشـد .ماهانـي كوشـيده بـود ايـن مسـئله را بـه وسـيله جبـر و مقابلـه حـل كنـد و معادلـه ماهانـي را
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بدسـت آورد.
گفتنـی اسـت كـه ایـن قضیـه و طـرح صـورت مسـئله اولیـن بـار توسـط ماهانـي كه بـه دنبـال حـل معادله
درجـه سـوم ناقـص بـود مطـرح شـد .بـه همين دليـل حكيم عمـر خيام كـه خـود از ریاضیدانـان برجسـته جهان
و در دوران خـود در علـم نجـوم ،فلسـفه و فیزیـك ،طـب و موسـیقی اسـتاد كاملـی بـوده اسـت در كتـاب جبر و
مقابلـه خـود از ماهانـي نـام برده و نوشـته اسـت:
" و امـا از متاخـران يكـي از ايشـان بـه نـام ماهانـي مهندسـي اسـت كـه درصـدد تحليـل جبـري مقدمـهاي
برآمـد كـه ارشـميدس در قضيـه چهـارم از بخـش دوم رسـاله خـود موسـوم به كـره و اسـتوانه به كار برده اسـت.
او بعـد از تفكـر زيـاد بـه دليـل سـوق يافتـن بـه سـمت معادلـهاي بيـن كعبهـا و مربعهـا و اعـداد از حـل آن
بازمانـد و راه حـل ناممكـن اعلام شـد تـا وقتـي كـه ابوجعفـر خـازن بـا كمـك مخروطي هـا آن را حـل كرد" .
هـر چنـد ماهانـي موفـق بـه ارائـه روشـي صحيح بـراي حل مسـئله نگرديـد ولي با سـؤاالتی کـه مطرح کرد
نسـلهای بعـدی عالمـان را بـه تفکـر دربـارۀ آنها واداشـت و به این شـکل باعث حل شـدن بسـیاری از مسـائل
شـد و عمـر خيـام بـه خوبـي بـر ارزش بـاالي ايدههـاي او در حل مسـائل جبـري واهميـت ايـن گام در حركت
رو بـه جلـو آگاه بـود لـذا دربـاه او نوشـت "امـا ریاضیـون قدیـم غیـر عربی زبـان ،به چیـزی از مقولـه علم جبر
و مقابلـه پـی نبردنـد و از اطالعـات ایشـان در ایـن بـاب چیـزی بـه مـا نرسـیده ولـی متاخرین آشـنا بـه زبان ما
اول كسـی كـه بـه نـوع ثالثـی از ایـن چهارده قسـم بر خـورده اسـت ماهانی مهندس اسـت".
آثار :
برخـي از آثـار ماهانـي از آسـيب روزگار در امـان ماندنـد بـه خصوص تفسـير و شـرحي كه بر عناصـر اقليدس
نوشـته و نـكات دشـوار آن را روشـن نمـوده بـود .ولـي برخي آثـار و نوشـته هاي او در شـرح قضاياي ارشـميدس
و هندسـه كـروي مفقـود شـده و در دسـترس نميباشـند و بـر اسـاس نوشـتههاي ديگـران از وجودشـان مطلـع
هستيم .
فهرسـت آثار او عبارت است از :
• مسـاله فی المشـکل من النسبه یا کتاب النسـبه یا فی النسبه؛
• مقاله فی معرفه السـمت الی سـاعه اردت و فی ای موضع اردت (در اسـتانبول موجود اسـت)؛
• تفسـیر المقاله العاشـره من کتاب اقلیدس (در کتابخانه ملی فرانسـه موجود اسـت)؛
• شـرح مقاله پنجم کتاب اصول اقلیدس (در الفهرسـت ابن ندیم و کشـف الظنون) ؛
• شـرح مقاله دوم کتاب کره و اسـتوانه ارشـمیدس (خیام در جبر المقابله)؛
• فی سـت و عشـرین شـکال من المقاله االولی من اقلیدس التیی لما یحتاج فی شـیی منها الی الخلف؛
• اصالح کتاب ماناالوس فی االشـکال الکریه؛
• زیج (محمد بن ابوبکر فارسـی در زیج ممتحن مظفری که نسـخه آن در کمبریج موجود اسـت)؛
• عروض کواکب؛
• کتاب در بیان بیسـت و شـش قضيه از کتاب اقلیدس (که محتاج به برهان خلف نیسـتند)؛
امروز بنایی با نام ونشـان اين دانشـمند مسـلمان ايراني زیب و زیور دانشـکده ریاضی کرمان است.
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معرفی كانون برگزيدگان جشنواره خوارزمي
كانون برگزيدگان جشنواره خوارزمي
به عنوان يك سازمان مردم نهاد (سمن)
كانجشــنوارههاي جــوان و بينالمللــي خوارزمــي معتبرتريــن جشــنواره علمــي كشــور اســت كــه اســتمرار
بيســت و نــه ســاله برگــزاري ســاالنه آن از افتخاراتــي اســت كــه در كارنامــه ســازمان پژوهشــهاي علمــي و
صنعتــي ايــران بــه ثبــت رســيده اســت.
برگزيــدگان ايــن جشــنواره از ســرمايههاي معنــوي و فكــري ميهــن اســامي هســتند كــه مي تواننــد
الگــوي پشــتكار  ،خودبــاوري و دانــش پژوهــي و كارآفرينــي دانش بنيــان در مســير توســعه پايــدار و خدمــت
بــه جامعــه باشــند .
طــرح ايجــاد تشــكلي كــه موجــب ارتبــاط برگزيــدگان دوره هــاي مختلــف جشــنوارههاي خوارزمــي بــا
يكديگــر شــود از ســال ها پيــش در دبيرخانــه جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي مطــرح شــده بــود تــا اينكــه
در ســال  1390بــا همراهــي و همفكــري جمعــي از برگزيــدگان جشــنواره  ،هيــات موســس شــكل گرفــت و
اقدامــات الزم بــراي تدويــن اساســنامه و تشــكيل هيــات مديــره و ثبــت كانــون به عنــوان ســازماني مــردم
نهــاد در وزارت كشــور بــه انجــام رســيد و در تاريــخ  94/3/3آگهــي تاســيس آن در روزنامــه رســمي انتشــار
يافــت .ماموريــت اصلــي ايــن كانــون ایجــاد ارتبــاط موثــر بیــن برگزیــدگان جشــنوارههای بینالمللــی و
جــوان خوارزمــی و بهرهمنــدي از توانمنديهــاي ايــن پيشــگامان علــم و فنــاوري در توســعه علمــي و
ارتقــاي فنــاوري كشــور اســت.
اعضــای هیــات امنــا و هيــات مديــره ايــن كانــون از برگزیــدگان دورههــاي مختلــف جشــنوارههای
خوارزمــی (جــوان و بينالمللــی) انتخــاب شــدهاند و اهــداف ايــن كانــون را در چنــد محــور مي تــوان
خالصــه كــرد :
● توانمندســازي برگزيــدگان به منظــور ورود بــه فضــاي كســب و كار و ارزش آفرينــي از دانــش فنــي و
مالكيــت فكــري و معنــوي؛
● بسترســازي در راســتاي بهرهمنــدي بيشــتر از ظرفيــت علمــي و خالقيتهــاي نخبــگان فنــاوري در
حــل مســايل و رفــع كمبودهــا و كاهــش وابســتگيهاي كشــور در زمينــه علــم ،فنــاوري و صنعــت؛
● ســاماندهي شــبكه ارتباطــي مؤثــر بيــن فنــاوران بــا هــدف ارتقــای ســطح علمــي ،مهارتــي ،زمينــه
اشــتغال مولــد ،كارآفرينــي و تجاري ســازي نتايــج پژوهــش و نــوآوري.
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