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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

به نام خداونـد حكيم
جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي بــا ســابقهترين رقابــت علمــي اســت كــه پــس از انقــاب اســامي بــا هــدف
شناســايي و معرفــي برترينهــاي عرصــه علــم و صنعــت بنيــان گذاشــته شــد تــا بــا ترغيــب پژوهشــگران مســير
شــكوفايي علمــي كشــور و بــا حمايــت از ســرمايههاي فكــري بــراي ارائــه راهحلهــاي نويــن و كاربــردي ،راه
اســتقالل و خودكفايــي اقتصــادي همــوار گــردد.
اهتمــام ،دورانديشــي ،پشــتكار و دلســوزيهاي متعهدانــه و مدبرانــه جمــع بزرگــي از مديــران ،دبيــران ،اعضــاي
هيــات علمــي ،كارشناســان و كاركنــان ســازمان پژوهشــهاي علمــي و صنعتــي ايــران در طــي ســي ســال برگزاري
مســتمر ســبب گرديــد تــا ايــن حركــت پربركــت و ســرمايه علمــي ،فرهنگــي و اجتماعــي جامعــه علمــي كشــور
در مســيري فزاينــده و بالنــده در ســاختار و فرآينــد و چگونگــي اجــرا قوامــي قدرتمنــد بيابــد.
مايــه مباهــات مــن اســت كــه بــه عنــوان دبيــر و عضــوي از ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران
توفيــق يافتــم بــا همراهــي همــكاران دبيرخانــه جشــنواره در اداره كل جشــنواره و مســابقات علمــي و فنــاوري،
س ـيامين ســنگ بنــاي ايــن جشــنواره تــراز اول علمــي را بــر پاي ـه اســتوار تالشهــاي قبلــي قــرار دهيــم و
بــا معرفــي ســيزده طــرح داخلــي و شــش طــرح خارجــي ،فهرســت طرحهــاي برگزيــده ســي ســال برگــزاري
جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي را بــه مــرز هــزار طــرح برســانيم.
ايــن جشــنواره بــا نــگاه ملــي بــراي شناســايي و معرفــي بهتريــن و موثرتريــن پژوهشهــاي بنيــادي ،كاربــردي
و طرحهــاي توســعهاي ،اختــراع و نــوآوري ،هــر ســاله صدهــا طــرح داخلــي را بــه ميــدان رقابــت ميكشــاند،
عــاوه بــر آنكــه به دليــل جايــگاه و اعتبــار علمــي در گســتره بينالمللــي ،ســبب گرديــده كــه تــا كنــون دويســت
دانشــمند صاحــب نــام خارجــي و ايرانــي مقيــم خــارج ،بــراي حضــور در مراســم بــه ايــران ســفر نماينــد و از ايــن
طريــق زمينههــاي متعــددي بــراي همــكاري ،تبــادل نظــر و تعامــات علمــي پژوهشــگران ،دانشپژوهــان و
فنــاوران كشــور بــا صاحــب نظــران و پژوهشــگران خارجــي فراهــم گــردد.
ســه دهــه حيــات افتخــار آميــز جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــي ،مــا را بــر آن داشــت بــا طراحــي و رونمايــي از
تنديســي ويــژه و جديــد ،بــا نــام "كهربــاي خوارزمــي" شــوق خــود را از ايــن بلــوغ و بالندگــي ســي ســاله هويــت
بخشــيم و بــاور خــود از آغــازي نــو و عــزم بــر تــداوم دراز مــدت آن را ظاهــر ســازيم.
خداونــد متعــال را بــراي ايــن كاميابيهــا شــكر ميگوييــم و اميــد داريــم آنچــه از دانــش و فنــاوري حاصــل
ميشــود بــراي همــه انســان ها صلــح و آرامــش و رفــاه بــه ارمغــان آورد.
فرج اله مهنازاده
دبير سي امين جشنواره بين المللي خوارزمي
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رتبه اول
برگزیده ویژه  -پژوهشهای بنیادی
گروه تخصصی فناوری های شیمیایی

● عنوان طرح :توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران
● پژوهشگر :استاد سید محمد بلورچیان تبریزی
● موسسه علمي :فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران و دانشگاه تبريز

چكيده طرح:

استاد سيد محمد بلورچيان در سال  1312در شهر تبريز متولد شد .وي دارای دکترای داروسازی از دانشگاه تبریز
است كه در سال  1342به مرتبه استادیاری رسيد و در سال  1348براي ادامه تحصيل و گرفتن دكتراي تخصصي
شــيمي با دريافت بورس دولت فرانسه ا ِتا به آن كشور عزيمت نمود .وي در حين تحصيل به فعاليت هاي پژوهشی
خود ادامه داد و موفق به کشــف روشهای جدید در شیمی ارگانوســیلیکون و انتشار مقاالت علمی و پژوهشی در
مجالت معتبر بین المللی گردید به نحوی که تحولی در پیشرفت شیمی سیلیکون بوجود آورد .نتایج تحقیقات ايشان
از ســوی آکادمی علوم ،ثبت اختراع و در کتاب های مرجع به ثبت رســید .استاد بلورچيان كه نقش مهمی در تدوین
کتابهای مرجع بینالمللی در رشــته شــیمی دارند در ســال  1351به ایران مراجعت نمود و با رتبه دانش یاری به
تدريس و پژوهش پرداخت و در سال  1360به مقام استادی نایل آمد.
اين دانشــمند برجسته ،بنيانگذار دانشكده شيمي دانشــگاه تبريز ،بنيانگذار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي
ايران و پايهگذار تحقيقات شــيمي ارگانوسيليكون در كشور اســت .او كه عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري
اسالمي ايران ميباشد توسط فرهنگستان علوم به دريافت نشان درجه يك دانش از رئيس جمهور ايران مفتخر شده
اســت .از ديگر افتخارات او ميتوان به دريافت مدال درجه اول علمي ،برگزيده شدن در سومين جشنواره بينالمللي
خوارزمي در علوم پايه ، ،كســب عنوان اســتاد نمونه از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دریافت لوح تقدیر و جوایز
علمی از وزارت علوم و دانشــگاه تبریز ،مســئوليت تشــکیل تیم های تحقیقاتی ملی در راستای اجرای طرح های
تحقیقاتی كشــور ،آموزش بسياري از دانشجويان و پژوهشگران در زمينه تخصصي ارگانو سيليكون و حضور مستمر
و موثر در عرصههاي آموزش و پژوهش كشور اشاره كرد.
یکی از فعالیتهای مهم و ماندگار اســتاد بلورچیان ،تأســیس و راه اندازی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
ایران اســت که پس از هجده سال فعالیت مســتمر ،تحقق پذیرفت .این پژوهشگاه دارای چهار پژوهشکده ،چهل
آزمایشــگاه تحقیقاتی و گروههاي تخصصی متعدد اســت که با هدف فراهم آوردن امکانات پژوهشهای بنیادی،
کاربردی و آموزشــی در تمامی زمینه های شیمی و مهندسی شــیمی ،پرورش استعدادها و خالقیت های موجود در
کشور و بهره گیری بيشتر از ذخایر عظیم نفت تاسیس و راهاندازی گردیده است .به عبارتي نمادي از پشتكار ،اشتياق
و حاصل پر بركت زندگي دانشــمندي خستگي ناپذير و تالشگر اســت كه عمر خود را براي خدمتگزاري به علم و
توسعه فناوري در سرزمين خود صرف می کند.
انتشــار بيش از صدو پنجاه اثر علمی و پژوهشــي در مجالت معتبر بين المللي ،ثبت نتايج تحقيقات در بيست
مجموعه از كتابهاي مرجع ،ســاخت بیش از صد و پنجاه تركيب جديد ارگانوســيليكون با عوامل مختلف ،ثبت ده
اختراع و روش های جديد و ترجمه و انتشار مجموعهاي از كتابهاي شيمي آلي از آثار علمي استاد بلورچيان است.
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رتبه دوم
پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی هوا فضا

● عنوان طرح  :طراحي و ساخت شبيه ساز فضا
● سازمان مجری :دانشگاه شهید بهشتی
● موسسـه های همـکار :وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات ،سـازمان فضایـی ایران
و پژوهشـگاه فضایـی ایران

چكيده طرح:

در ایـــن طـــرح ســـه ســـامانه محفظـــه شبیه ســـاز آزمـــون حرارتـــي خـــاء طراحـــی و ســـاخته شـــده
اســـت .حجـــم یکـــی از ســـامانه ها حـــدود چهـــارده مترمکعـــب و دو محفظـــه دیگـــر دارای حجـــم
یـــک و نیـــم متـــر مکعـــب هســـتند .ایـــن ســـامانه ها دارای ســـپر و صفحـــه قرارگیـــری قطعـــات
هســـتند و دمـــای آنهـــا به وســـیله المپ هـــای حرارتـــی مـــادون قرمـــز و نیتـــروژن مایـــع کنتـــرل
می شـــود .همچنیـــن یـــک شبیه ســـاز خورشـــیدی بـــزرگ بـــا پرتـــو تابشـــی بـــه قطـــر یـــک متـــر
و چگالـــی تـــوان  1400وات بـــر متـــر مربـــع طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت .پرتـــو تابشـــی ایـــن
ســـامانه خورشـــیدی بـــه وســـیله نـــه عـــدد المـــپ  2/5کیلـــووات و آینه هـــای بازتابنـــده بیضـــوی
تولیـــد می شـــود .پرتـــو انـــرژی خورشـــیدی شبیه ســـازی شـــده از طریـــق یـــک پنجـــره اپتیکـــی بـــه
قطـــر پنجـــاه ســـانتی متر بـــه داخـــل محفظـــه فرســـتاده شـــده و در داخـــل محفظـــه بـــا اســـتفاده از
ی ــک آین ــه ب ــزرگ س ــهموی م ــوازی و ب ــه قطع ــه م ــورد نظ ــر تابان ــده می ش ــود .ای ــن س ــامانه دارای
فلنج هـــا و اتصـــاالت الکتریکـــی مخصـــوص خـــاء می باشـــد ،کـــه قابلیـــت ورود و خـــروج ســـیصد
ســـیگنال الکتریکـــی را دارا می باشـــد .تمـــام قســـمت های ایـــن ســـامانه به وســـیله نرم افـــزار
 LabViewمشـــاهده وکنتـــرل می شـــود.

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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رتبه دوم
پژوهش های کاربردی

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

●
●
●
●
●

عنوان طرح  :توليد خوراک دام از سرشاخه نيشکر فرآوري شده
سازمان مجری :موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
نماینده :دکتر مرتضی رضایی
همكاران :ابوالفضل عباسی ،مجتبی زاهدی فر و اسحاق کرد نژاد
موسسه همکار :موسسه جهاد نصر

چكيده طرح:

بقاياي نيشــكر يكي از پسماندهاي كشاورزي ميباشد كه بخش قابل توجهي از اين محصول اصلي نيشكر را در
بر ميگيرد كه شــامل سرشاخه ،پيت و باگاس و مالس ميباشد  .سرشاخه حدود بيست و پنج درصد از كل توليد اين
زراعت را شامل ميگردد كه در زمان برداشت ساقه نيشكر در مزرعه باقي ميماند و براي عمليات زراعي ايجاد مزاحمت
مي  نمايد .يكي از راههاي دفع اين مزاحمت آتشزدن آن ميباشد كه در بسياري از مناطق نيشكركاري چنين روشي به
كار گرفته ميشــود .ليكن اين عمل ،طي سالهاي اخير ،از طرف سازمانهاي حمايتكننده محيط زيست مورد انتقاد
قرار گرفته است .سرشاخه نيشكر داراي ارزش غذايي مناسبي بوده به نحوي كه پروتئين خام و انرژيزايي آن نسبت به
كاه غالت باالتر است و ميتوان آن را در رديف علوفههاي متوسط دستهبندي نمود .در حال حاضر حدود بيست هزار
هكتار از اراضي كشــت نيشكر در استان خوزستان با استفاده از هاروستر برداشت ميگردد كه حين برداشت سرشاخه
و برگ گياه بر روي زمين انباشــته شده و به كمك بيلر قابل برداشت ميباشد .با توجه به اطالعات توليد شده امكان
برداشــت هشت تن در هكتار سرشاخه نيشكر بوسيله بيلر امكانپذير بوده و در مجموع در حال حاضر امكان برداشت
صد و شصت هزار تن از اين ماده غذايي با ارزش در سال ميسر ميباشد .بر اساس اطالعات موجود در صورت فرآوري
سرشــاخه بهوسيله مواد آلي و شــيميايي ارزش غذايي آن را ميتوان افزايش داد .در اين صورت مقدار پروتئين خام از
مقدار 5/4درصد به  7/98درصد (در مجموع حدود  48درصد افزايش) و انرژي قابل متابوبيسم از  1/7به  1/88مگاكالري
در كيلوگرم (در مجموع  11درصد افزايش) ارتقا مييابد.
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رتبه سوم
پژوهشهای کاربردی
گروه تخصصی برق و کامپیوتر

● عنوان طرح  :طراحي و بومي سازي آزماینده و شبيه ساز سامانه پدافندي
● سازمان مجري :جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
● نماينده :دکتر سعید قاضی مغربی
● همكــاران :مسـعود عباسـی فرد ،میالد حکیمی ،محمد هــادی کریمی ،حسن زمــانی،
علی مختارانی ،قاسـم واشـقانی ،فرزان جعفریان ،محمد موالیی امین ،حامد نظیفی و مهسـا حسنی

چكيده طرح:

دستگاه ساخته شده که شامل دو رک مخابراتی و رک تغذیه است ،دارای ویژگی های منحصر به فرد زیر می باشد:
● کسب دانش فنی ،بومی سازی ،طراحی و ساخت سامانه جدید و امکان ارتقای آن و ساخت آزمایندههای مشابه
و پیشرفتهتر؛
● استفاده از مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی و رسیدن به سامانه مقاوم در مقابل تشعشعات بیرونی تا میزان 100dB؛
● استفاده از روشهای نوین طراحی همانند  BITدر بومیسازی و بازبینی نظام آزمون و تعمیرات تجهیزات مشابه
● طراحی سینتی سایزر دو کانال باند  Cبا فرکانس  6.5GHzبا مشخصات نویز فاز بهتر از  120dBc/Hz-در
افست 10KHz؛
● سامانه ساخته شده مبتنی بر  DDSبا پایداری فرکانسی  70ppbاست .با استفاده از سینتی سایزهای  DDSو
همچنین اسیالتور  OCXOو فیلترینگ سیگنال اصلی ،میزان  SFDRسامانه بهتر از  100dBو پایداری 70ppb
رسانده شده است.
● کاهش قابل مالحظه نشتی الکترومغناطیسی در دستگاه ساخته شده؛
● طراحی و ساخت اینورتر تمام سینوسی  400هرتز برای تغذیه بارهای نامتعادل و غیرخطی خاص با استانداردهای
معتبر قابل قبول که برای جبران جریان نامتعادلی بار غیرخطی یا نامتعادل ،از اینورتر چهارســاق با ســاق چهارم فعال
استفاده شده است.
● اینورتر ساخته شده برای رسیدن به پاسخ دینامیکی سریع به تغییرات بار در مدت زمان کمتر از چهل چرخه کاری
تغییرات ناگهانی بار را جبران کند.

رک مخابرات

رک تغذیه

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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رتبه دوم
طرح هاي توسعهاي

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
● عنوان طرح :توليد نهاده زيستي ميکوريزي مناسب براي استفاده در بخش توليدات گياهي کشور
● پژوهشگر :دکتر فرهاد رجالی
● همكاران :هادی اسدی رحمانی و احمد اصغرزاده
● موسسه همکار :موسسه تحقیقات خاک و آب

چكيده طرح:

این طرح برای اولین بار در کشــور موفق به تولید ریشــههای القایی از پنج نوع بافت گیاهی مختلف شد که برخی
از آنها دارای پایداری ژنتیکی قابل قبولی هســتند و قابلیت کاربرد در ســایر فرایندهای تولیدی غیر از تهیه مایه تلقیح
قارچهای میکوریزی را دارا می باشند .دستیابی به روش استریل سطحی اسپور قارچ بدون کاهش توانایی رویشی آن از
دیگر دستاوردهای این طرح است .ترکیب استفاده شده به عنوان حامل قارچ ،قدرت رویش اسپور را حداقل به مدت یک
ســال تضمین می کند .در نهایت اســتفاده از روش کشت بافت به منظور تولید این محصول برای اولین بار در کشور در
این طرح عملیاتی شده است .محصول این طرح منجر به ارتقای سطح تولیدات گیاهی کشور شده که با توجه به نقش
بخش کشــاورزی در افزایش رشــد اقتصادی کشور حایز اهمیت است .استفاده از محصول این طرح از طریق کم کردن
هزینههای تولید و افزایش کارایی مصرف آب به اقتصاد فعاالن بخش تولیدات گیاهی کشور کمک  می کند .فرآیندهای
تولید این محصول و مواد اولیه مورد نیاز آن همگی در داخل کشــور تامین شده و هیچگونه وابستگی به خارج از کشور
ندارد .محصول تولیدی دارای قابلیت صادرات به کشورهای همسایه است.
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رتبه دوم
طرح هاي توسعهاي
گروه تخصصی علوم پایه

● عنوان طـرح  :توليد چشمههـاي بـراکي تـراپي يد 125-مورد استفاده در درمان تومورهاي مغزي
و مالنوماي چشمي
● پژوهشگر :دکتر شهاب شیبانی
● همكاران :حسین پوربیگی و محمدرضا جوانشیر
● موسسه های همکار :پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  -سازمان انرژی اتمی ایران

چكيده طرح:

براساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی ،در سال  1391حدود هشتاد و پنج هزار نفر درايران به
بيماري سرطان مبتال شده و پنجاه هزار نفر به دليل اين بيماري فوت کردند .تخمين زده ميشود تا سال  2030اين آمار
دو برابر شود .براساس برنامه جامع کنترل سرطان کشور و در راستای ارتقای کمي و کيفي محصوالت درماني راديوتراپي
(از جمله روش براکی تراپی یا پرتودرمانی داخلی) این طرح بهمنظور توســعه این روش در کشور از طریق کسب دانش
فني و توليد چشمه هاي يد 125-که از پرمصرفترين چشمه هاي براکي تراپي دردنیا می باشد در سازمان انرژی اتمی
ایران اجرا گردید.
دراین طرح روشهای مختلف توليد هسته چشمهها بررسي و دانش فني مربوط حاصل گشته است (روش جذب بر
روی سیم نقره برای اکتیویته پائین وجذب بر روی میکروکره برای اکتیویته باال) روشهاي بارگذاري هسته در غالف و
سيلد کردن اين چشمهها بوسيله جوشکاري ليزري مورد بررسي و پارامترهای بهینه جوش بدست آورده شده .روشهاي
کنترل کيفي اين چشــمهها بررسی و فرآیند کنترل بر اساس استانداردها پیادهســازی شده .پارامترهاي دزيمتري اين
چشــمهها مورد ارزيابي و مقايسه با پارامترهاي چشمههاي تجاري مشابه قرار گرفته که از تطابق قابلقبولی برخوردار
است .طراحي و پياده سازي خط توليد خودکار بهمنظور کاهش خطرات پرتوگيري پرسنل انجام گردید.
بیش از ســیصد عدد چشــمه توليد و در مراحل باليني درمان تومورهاي مغزي(چهل بيمار) و تومورهاي مالنوماي
چشــمي(پانزده بيمار) با همکاري بیمارستانهای شهدا تجریش و تهران و بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی مورد
اســتفاده واقع گردیده است .ازدیگر نتایج این طرح می توان به فراهم آوردن امکان تولید محصوالت جدید براکی تراپی
برای مصارف درمانی جدید و ایجاد زمینه صادرات و ارایه خدمات درمانی اتباع کشورهای خارجی منطقه اشاره نمود.
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رتبه دوم
طرح هاي توسعهاي
گروه تخصصی مکانیک

● عنوان طـرح  :بسته ارتقاي توان توربين گاز MGT -70
● سازمان مجري :شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا)
● نماينده :مهندس اسحاق عباسي
● همكاران :علي حميداوي ،حسين سعيدي ،حبيب حبيبيان ،محمدرضا پاكتچيان و علي رفيعي

چكيده طرح:

توربين گاز ( MGT -70خانواده  )V94.2بهعنوان يکي از پرتعدادترين توربينهاي گازي در حال سرويس در ايران
و جهان بهعنوان گزينهاي با ارزش براي سرمايهگذاري در ارتقاي ،بهينهسازي توان و بهرهوري محسوب ميشود  ،از
اين رو برنامههاي توسعهاي و ارايه بستههاي تجاري نوآورانه بر روي اين توربين جز فعاليتهاي مهم تحقيق و توسعه
توربين در گروه مپنا است.
بسته ارتقاي توان  +IGVبه عنوان يکي از جديدترين نوآوريهاي گروه مپنا ،باعث بهبود توان خروجي توربين
گاز ميگردد که در کوتاه ترين زمان ممکن و با کمترين تغييرات قابل اجرا مي باشــد .طراحي اين بســته بر مبناي
بهينه نمودن زاويه قرارگيري پرههاي راهنماي ورودي کمپرســور ( )IGVدر نســخههاي مختلف اين توربين گاز
استوار شده است .با تغيير زاويه  ، IGVدبي جرمي عبوري از توربين و کمپرسور افزايش يافته و به تناسب آن توان
خروجي افزايش مي يابد.
پيادهسازي اين طرح داراي جوانب مختلفي با توجه به طراحي کمپرسور مورد استفاده در آن ميباشد .تعيين ميزان
باز شدن پرههاي راهنماي ورودي با توجه به محدوديتهاي ناپايداري کمپرسور ،تعيين زاويه بهينه با توجه به راندمان
کمپرسور ،توربين گاز و ميزان افزايش دبي جرمي حاصله و تاثير آن بر روي دماي ورودي توربين و به دنبال آن تحت
تاثير قراردادن عمر قطعات داغ از دستآوردهای اصلي پيادهسازي اين طرح ميباشد.
يکي از مهمترين موارد در پيادهسازي اين طرح استفاده از شبیه ساز واقعی برای تغییر برنامه نرم افزار سامانه کنترل
متناسب با تغييرات صورت گرفته در جابجايي پرههاي راهنماي ورودي است ،تا انعطافپذيري توربين گاز در مواجهه با
شرايط مختلف محيطي از جمله افزايش دما افزايش پيدا کند .برای نيل به اين هدف منحني عملکرد جديد کمپرسور در
نسخههاي مختلف اين توربين مورد بررسي قرار گرفته و تغييرات مورد نياز در نرم افزار سامانه کنترل منطبق با عملکرد
جديد توربين گاز استخراج شده و در منطق جديد ماشين جايگزين گرديده است.
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رتبه سوم
طرح هاي توسعهاي
گروه تخصصی مکانیک

●
●
●
●

عنوان طـرح  :ساخت ماشين آالت خط توليد مخازن گاز طبيعي ويژه خودرو
پژوهشگر :دکتر مجید ایزدی
همکاران :ابوالفضل موالیی نژاد و محمود درویشی
موسسه همكار :انرژی صنعت خاورميانه

چكيده طرح:

شــکلدهی فلزات يکی از مهمترين زمينههای کاری در صنايع مختلف می باشد ،که در اين ميان شکلدهی با
روش "چرخشی" از فناوری بااليی برخوردار بوده که در اختيار چند کشور صنعتی ميباشد ،در اين طرح طراحی و ساخت
يکي از پيشرفتهترين ماشينهای شکلدهی به نام "چرخش گرم" با موفقیت انجام شده است که اين ماشين از نظر
فناوری با پيشرفتهترين ماشينهای دنيا مطابقت دارد .از ويژگيهای برجسته اين ماشين استفاده از سرو هایدرولیک
برای کنترل موقعيت ابزار بوده که ميتواند در هر لحظه موقعيت ابزار (غلطک شــکلدهنده) را در در يک فضای دو
بعدی کنترل کند که نتيجه آن در توليد محصول بســيار مهم خواهد بود .عالوه بر ماشــين مذکور تيم طراح موفق به
طراحی دو ماشين مخصوص برای عمليات برادهبرداری شده که در يکی از آنها قابليت تعويض ابزار وجود دارد بهطوري
که پنج ابزار مختلف به نوبت تعويض شــده و عمليات خاصی بر روی محصول انجام ميدهند .همچنین چند ماشين
برای آزمایش شامل هيدرو استاتيک ،آلتراسونيک و نشتي طراحی شده است.
در تمامي اين ماشــينها خصوصيت نوآوری بارز ميباشــد و ارزش آنها در اين بوده که فناوری طراحی و ساخت
ماشينآالت خط توليد بدست آمده است.
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15

رتبه دوم
نـوآوری

گروه تخصصی برق و کامپیوتر

●
●
●
●

عنوان طـرح :نانو بيوحسگرهاي الكتريكي براي تمايز سلولي
پژوهشگر :دکتر محمد عبداالحد
همكاران :ميالد قارونی و محمد سعيد نيک شعار
موسسه همكار :دانشکده فنی دانشگاه تهران -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چكيده طرح:

سلول های ســرطانی از نظر بازتولید ،چسبندگی ،نرخ تقســیم ،بلوغ و عملکرد با سلول های سالم تفاوت دارند
که باعث تاثیر در ســیگنال های الکتریکی و شیمیایی ثبت شده از این سلول ها می شود .در این طرح ،حسگرهای
امپدانس الکتریکی بر پایه نانوســاختارهای سیلیســیومی و کربنی ســاخته شده است که با مشــاهده پارامترهای
دی  الکتریک غشا ســلول ها به شناسایی حالت فیزیولوژیکی سلولی می پردازد و همچنین اثر داروهای ضد سرطان
را برروی سلول  های سرطانی مورد بررســی قرار می دهد .الگوی الکتریکی قابل تمایزی برای بررسی پاسخ سلول
های اپیتلیال و مزان شیمال در حالت های فیزیولوژیکی مختلف بر مبنای این فرآیند به دست آمده است .همچنین
پاســخ سلول های سرطانی به داروهای ضد اسکلت سلولی با داده های دی الکتریک غشا به خوبی تطابق داشت .نانو
لوله های کربنی ،نانوســیم های سیلیکونی ،نانوخارهای سیلیکونی بر روی بسترهای سیلیکون و شیشه نانو زبر شده
به عنوان الکترودهای حساســه استفاده گشته اند و نهایتا اندازه و فاز امپدانس الکتریکی به عنوان الگوی پاسخ برای
تشخیص سلول ها معرفی گردیده است.
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رتبه دوم
نـوآوری

گروه تخصصی معماری و شهرسازی

●
●
●
●

عنوان طـرح  :طراحي پل طبيعت
پژوهشگر :مهندس لیال عراقیان
همكاران :علیرضا بهزادی و سحر یاسایی
موسسه همكار  :شرکت مهندسی مافیس

چكيده طرح:

پل طبیعت با طول دویست و هفتاد متر ،به عنوان مسیر ارتباطی پیاده میان دو عرصهی طبیعی شهر و بر فراز اتوبان
مدرس در تهران بنا نهاده شده است .علی رغم رویکرد رایج در طراحی پلها با عملکرد فقط عبوری ،این پل فضایی
است برای حضور و مکث افراد .به این منظور فضاهایی برای نشستن ،فضاهای سبز و پوشش گیاهی و نیز رستوران ها و
کافه هایی در سطوح مختلف آن طراحی و تعبیه شده است تا از این طریق میزان ماندگاری و دوام حضور افراد در فضا
را افزایش دهد .طراحی پل به صورت یک مسیر منحنی با تنوعی از عرض و شیبهای مختلف میباشد که با کاستن از
سرعت افراد آنها را به مکث و کشف رمز فضا برای یافتن مسیر و مقصد ترغیب مینماید .از سوی دیگر با توجه به غنای
پوشش گیاهی در بستر طراحی پل ،حداکثر میزان تالش برای کاستن از اثر این سازه بر زمینهی طبیعی ،با به حداقل رساندن
تعداد پایهها و جانمایی صحیح آن ها صورت پذیرفته است.
طراحی ســازه ی پل با هدف ایجاد یک خرپای سه بعدی فلزی با شکلی پویا میباشد که با در بر داشتن دو سکوی
پیوستهی مستقر بر سه ستون درختی شکل ،فضای معماری را ایجاد نموده است که مولد حضورپذیری و تعامالت اجتماعی
میباشد .تمامی سطوح مختلف فضایی تعبیه شده در پل از طریق پله یا سکوی روی سطح شیب دار با فراهم نمودن امکان
اتصال و ارتباط ،به خلق مسیرهای متعددی انجامیده است که هر یک تجربه ای متمایز برای افراد فراهم می نمایند.
فرایند ساخت پل با استفاده از لوله های فلزی صورت پذیرفته است که با چالش های فراوان در ارتفاع چهل متری یک
بزرگراه شــهری به هم جوش و اتصال داده شده اند .خلق این سازهی چالش برانگیز در ایران بی سابقه بوده و بر خالف
تمامی پل ها که با نقش عبوری طراحی و ساخته می شوند ،پل طبیعت آن چنان که از نام آن بر میآید ،به عنوان یک
فضای شهری پویا و سرزنده  ،خود به عنوان یک مقصد شهری نقش آفرینی میکند که به عنوان یک فضای شهری به
صورت آزادانه تمامی اقشار قادر به بهرهمندی از آن میباشند.
در نهایت این طرح نه تنها بعنوان یک سازه و عنصر معماری شاخص ،بلکه از نقطه نظر توجه و احترام به محیط و
طبیعت و توجه به خلق کیفیتهای طراحی شهری مورد توجه میباشد.
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رتبه دوم
نـوآوری

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

● عنوان طـرح  :گلخانه ايراني فراز
● پژوهشگر :حمید امیر سیدی

چكيده طرح:

عملکرد سامانه زیرسطحی و دریچههای منحصر به فرد گلخانه تمام ایرانی فراز برگرفته از نحوه زندگی مردمان این
سرزمین و ارتقای آن تا حذف کامل سوختهای فسیلی برای گرمایش گلخانهها در هوای سرد و کاهش مصرف آب و
برق بهمیزان هفتاد و پنج درصد گلخانههای جدید جهان برای خنک کردن آنها و تولید بهتر محصوالت کشاورزی در
هوای گرم می باشد .سامانه زیرسطحی بهمنظور گرمایش ،سرمایش و تهویه که با الهام از دانش بومی طراحی شده و
با تهویه مطلوب باعث کنترل دمای گلخانه نیز می گردد.
این طرح الگوی گلخانه های آینده است .این نوآوری ویژگی های منحصر به فردی دارد :طراحی بدون روزنه ،ارتفاع
بلند گلخانه ،عایق بودن جداره گلخانه ،کاهش چشمگیر مصرف سم و صرفجویی قابل توجهای در مصرف انرژی از
طریق سوخت.
سامانه سیرکوله با گردش هوا باعث توزیع یکسان دما ،رطوبت و دی اکسید کربن در داخل گلخانه گشته و محیط
مناسبی را برای محصوالت ایجاد می نماید .این سامانه از ویژگی های سامانه تهویه زیر سطحی بوده و در مواقع لزوم
با بســتن دریچههای بیرونی و به جریان انداختن هوای داخل گلخانه آن را به گردش وا می دارد و باعث دسترســی
بهتر به دی اکسید کربن شده و رطوبت سطحی گیاهان را تا حد صفر کاهش می دهد .زمانی که دمای بیرون گلخانه
بهقدری گرم شده باشد که سامانه زیرسطحی به صورت طبیعی قادر به ایجاد دمای مورد نیاز نباشد سامانه دیگری با
ایجاد هوای خنک و بســیار مطبوع فعال می گردد که می تواند با کمتر از یک چهارم آب و برق مصرفی مورد نیاز در
سامانه فن و پد ،گلخانه را چند برابر خنک تر کند .این در حالی است که آب مورد نیاز می تواند از آبهای شور پسماند
و حتی گل آلود باشد.
به کمک سامانه زیرسطحی در گلخانه ایرانی فراز توزیع دی اکسید کربن بدون نیاز به هیچ شبکه توزیعی است.
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رتبه دوم
نـوآوری

گروه تخصصی فناوری های شیمیایی	

●
●
●
●

عنوان طـرح  :سنتز مواد موثره دارويي ضد سرطان
پژوهشگر :دكتر خشايار كريميان
همكاران :احمد یاری ،جواد بروزمند شاد و سید رضا مجیدی
موسسه همکار :شرکت صنایع شیمیایی -دارویی ارسطو

چكيده طرح:

سنتز آزمايشگاه ،بهینهسازی سنتز در مقیاس باالتر و توليد نمونه مواد ماده موثره دارويي ضد سرطان با رعایت دقیق
ضوابط بینالمللی و تولید مواد موثره دارویی ()International Commission on Harmonization, ICH
همچنین ،تولید سه بسته معتبر سازي به منظور انجام مطالعات پايداري کوتاه و بلند مدت تکمیل و دوسیه
دارویی( ،)Drug Master File, DMFهر یک از این محصوالت طبق ضوابط  ICHتدوین و برای بررسی
و نمونه برداری از خط تولید به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ارائه گردید .بازدید از خطوط تولید و
نمونهبرداری و تائیدیه شرایط تولید خوب از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو صادر گردید و نیز فروش محصوالت
اغاز شد .دست آورد های مهم این طرح کالن ملی شامل:
● کسب سه ثبت اختراع بینلمللی در خصوص روشهای بهتر تولید.
● تولید مواد موثره دارویی پر خطر در مقیاس صنعتی برای اولین بار در کشــور تحت شــرایط نظام بســته تولید
(.)Closed System MFG
● طراحی ماشین االت نظام بسته تولید توسط مجری و ساخت داخلی آنها در شرکت های مهندسی داخلی.
● اندازه گیری و احراز عدم وجود مواد پر خطر در فضای کار و محیط زیست طبق روش های بین المللی.
● عقد قرارداد صادرات مواد موثره دارویی ضد سرطان به کشور هند.
● توان تولید داخلی ملکول های بسیار پیچیده در کشور و امکانات بومی مهندسی و ساخت داخلی ماشین االت
ویژه تولید نظام بسته تولید مواد موثره دارویی پر خطر به دست متخصصان داخلی.
● تربیت نیروی انسانی در حوزه های شیمی الی ،مهندسی شیمی و طراحی و ساخت داخلی ماشین االت مورد نیاز.

ساختار شيميايي مواد موثره داروئی ضد سرطان
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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برگزیده
موفق در تولید ملی
● عنوان طـرح  :تجاريسازي سامانه سرعت سنج خودرويي بر اساس پردازش تصوير
● نماینده :مهندس حسین توحیدی
● همـكاران :محمدامیـن کاویانـی جبلـی ،علیرضا سـجودی حقیقـی ،محمود تالفـی نوغانی،
مهـدی محمدپـور فـرد ،علـی پاکنیت و محمـود رحیمـی فراهانی
● نام شرکت :پویا فنآوران کوثر
● برگزیده :رتبه اول طرحهای توسعهای در دهمین جشنواره جوا ن خوارزمی ()1387

چكيده طرح:

سامانه سرعتسنج و پالکخوان خودرو ،خدمات ویژه سرعت سنجی ،پالکخوانی و ثبت تخلفات رانندگی را بهصورت
خودکار و دستی ارایه می کند .این سامانه که بر روی خودروهای پلیس نصب می شود با استفاده از فناوری پردازش تصویر،
عملیات سرعت سنجی را در خودروی پلیس در حال حرکت یا متوقف در کنار مسیر فراهم می سازد .رهگیری و سرعت
سنجی چند وسیله نقلیه بهصورت همزمان و توانایی تطبیق با شرایط مختلف نوری و جوی از مزایای جانبی طرح در
زمان برگزیده شدن بود .نسل بعدی محصول تولید شده مبتنی بر دانش تولید شده در این مجموعه ،سامانه سرعت سنج
و پالک  خوان استقراری سه بعدی است که تمامی خودروها را با هر رنگ ،شکل ،پالک در هر دو حالت ترافیک باال و
سرعتهای باال تشخیص داده و از همه خودروها در تمامی ساعات شبانه روز عکس رنگی تهیه می نماید .این سامانه با
تشخیص سه بعدی و ابعاد سنجی خودروها را به دو دسته سبک و سنگین با دقت چشمگیری تفکیک می نماید .انطباق با
ویژگی های خاص پالکهای ایران و دقت باال در قرائت آن ،ترکیب فناوریهای پردازش تصویر و رادار ،مصرف انرژی
بسیار پایین (قابل تامین با سوالر) و پوششدهی تمامی کارکردهای ثبت پالک و طرح ترافیک ،ثبت تخلف چراغ قرمز و
سرعت سنجی ترکیبی رادار و پردازش تصویر از ویژگی های برجسته دوربین"کارابین" است.
شرکت پویا فناوران کوثر موفق در تولید ملی:

● فعالیت شرکت بر پایه کارگروهی ،فعال و پیشرو با تولید محصوالت مختلفی بر اساس پردازش تصویر به خصوص در زمینه
فناوری اطالعات است.
● دستاوردهای این شرکت نتیجه یک دهه تحقیق و توسعه در فناوریهای هوشمند ترافیکی ،تولید طیف گستردهای از
محصوالت مبتنی بر فناوریهای پیشرو با کاربردهای متنوع می باشد.
● تبدیل ایده به محصول ،نوآوری ،سرمایهگذاری شخصی ،رعایت روشهای علمی و واحد تحقیق و توسعه فعال که موجب
توسعه نرم افزاری و سختافزاری محصول دانشبنیان شده است.
● مستندسازی و ارایه راهنمای مناسب برای محصول.
● شناسایی بازار هدف ،موفقیت در تولید انبوه ،تثبیت جایگاه نشان تجاری با توجه به
رقبای داخلی و خارجی و در اختیار داشتن سهم مناسبی از بازار داخلی ،صرفهجویی ارزی
و برنامه برای صادرات و پایداری از ویژگی های کارآفرینی دانش بنیان این شرکت است.
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برگزيدگان خارجي
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی علوم پزشکی
● عنوان طرح :مرگ سلولها در پاتوبيولوژي
● پژوهشگر :دكتر گيدو كرومر
● كشور :اسپانیا
● رشته :علوم پزشكي
● موسسه علمي  :دانشگاه دكارت پاريس فرانسه

چكيده طرح:

فعالیت هــای دکتــر کرومــر در ایــن زمینــه بــا ســه کشــف مهــم همــراه بــوده اســت .اول اینکــه گــروه کرومــر
کشــف کــرد کــه در ســلول های پســتانداران ،نفوذ پذیــری غشــاء میتوکنــدر نقطــه غیر قابــل برگشــت فراینــد مــرگ
ســلولی بــوده و بی رحمــی ایــن فراینــد رانشــان می دهــد .دوم اینکــه کرومــر اتوفــاژی را بــه عنــوان مکانیــزم ضــد
پیــری معرفــی نمــود کــه باعــث می شــود ســلول بــا شــرایط فشــردگی تطبیــق یافتــه و از مــرگ ناخواســته اجتنــاب
کنــد .ســوم اینکــه کرومــر ایــن فرضیــه را مطــرح و اثبــات نمــود کــه پاســخ ایمنــی در مقابــل ســلول های تحــت
فشــار یــا ســلول های ســرطانی در حــال مــرگ ،موفقیــت شــیمی درمانــی در ســرطان ها را (هــم در مــوش و هــم
در انســان) تثبیــت می کنــد .ایــن مــرگ ایمونولوژیــک ســلولی ،پدیــده ای مطلــوب در درمــان ســرطان اســت .کرومــر
معتقــد اســت کــه درمان هــای مرســوم و اختصاصــی ســرطان ها محتــاج مشــارکت پاســخ هــای ایمنــی بــه بهتریــن
نحــو ممکــن اســت.

زندگي نامه:

دکتــر گیــدو کرومــر اســتاد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه دکارت فرانســه ،مدیــر گــروه تحقیقاتــی آپوپتــوز،
ســرطان و ایمنــی شــورای تحقیقــات پزشــکی فرانســه (  )INSERMمدیــر پــروژه متابولومیکــس و بیولــوژی ســلولی
مرکــز ســرطان  ، Gustave Roussyپزشــک بیمارســتان اروپایــی ژرژ پمپیــدو پاریــس ،اســتاد مدعــو موسســه
کارولینســکای اســتکهلم ســوئد و  ...اســت .وی تحقیقــات وســیعی در زمینــه بیولــوژی ســلولی و ســرطان داشــته
و از جملــه مشــهورترین دانشــمندان در زمینــه کشــف نفوذپذیــری غشــاء میتوکنــدری در مــرگ ســلولی اســت.
مقــاالت او در بیــن ســال های  1991تــا  2011بیشــترین مراجعــات علمــی درجهــان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .وی بیــش از یــک هــزار و دویســت مقالــه در مجــات معتبــر را در پرونــده علمــی خــود دارد .در کارنامــه وی
بیســت و دو اختــراع علمــی ،بیــش از یــک صــد و چهــل پژوهانــه اتحادیــه اروپــا و ســی جایــزه معتبــر بیــن المللــی
وجــود دارد.
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رتبه اول
پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی علوم پزشکی
● عنوان طرح :شبيه سازي مغز براي شرايط عصبي
● پژوهشگر :دكتر آندرس لوزانو
● كشور :کانادا
● رشته :علوم پزشكي (علوم و جراحي اعصاب)
● موسسه علمي  :دانشگاه تورنتو

چكيده طرح:

بــا اســتفاده از روش تحریــک عمقــی مغــز( )DBSمی تــوان الکترود هــای دائمــی را در مدارهــای مختلــف مغــز
قــرارداد .ســپس بــه کمــک ژنراتــور هــای داخلــی یــا هدایت گر هــای الکتریکــی ،می تــوان از الکترود هــا بــرای انتقــال
جریــان الکتریکــی بــه بافت هــای هــدف اســتفاده نمــود .بــا توجــه بــه محــل قــرار گرفتــن الکترود هــا ،می تــوان از
جریــان الکتریکــی بــرای تقویــت یــا مهــار فعالیت هــای عصبــی در بافت هــای مجــاور یــا مناطــق دور دســت ،اســتفاده
نمــود .ایــن جریانــات الکتریکــی همچنیــن دارای آثــار ســلولی بیولوژیــک هســتند .الکترود هــا را می تــوان در نواحــی
کنترل کننــده رفتــار نظیــر فعالیت هــای حرکتــی ،مــود ،صــرع و حتــی فعالیت هــای شــناختی و حافظــه قــرار داد.
در مــورد برخــی اختــاالت نظیــر پارکینســون ،ایــن روش به خوبــی جــواب داده اســت .امــا در مــوارد دیگــری نظیــر
اختــاالت مود(مثــل افســردگی) و اختــاالت شــناختی (نظیــر فراموشــی) تحــت بررســی اســت.

زندگي نامه:

دکتــر لوزانــو پزشــكي خــود را در دانشــگاه اتــاوا و دوره تخصصــی مغــز و اعصــاب و دکتــرای خــود را در نوروبیولــوژی
در دانشــگاه مــک گیــل دریافــت کــرده اســت .ایشــان اســتاد و رئیــس جراحــی مغــز و اعصــاب در دانشــگاه تورنتــو ،دارای
كرســي مغــز و اعصــاب در بیمارســتان غربــی تورنتــو و كرســي تحقيقــات علــوم اعصــاب در كانــادا اســت.
انتشــارات وي بــه بيــش از پانصــد مــورد مي رســد و در هيــات مديــره چنديــن ســازمان بين المللــي عضویــت
دارد .بر   اســاس گــزارش تامســون رويتــرز او پراســتنادترين دانشــمند جــراح مغــز و اعصــاب جهــان اســت .وی چنديــن
جايــزه از جملــه مــدال  Olivecronaو جايــزه پيشــگام پزشــكي را دريافــت نمــوده اســت .ایشــان بــه عنــوان عضــو
انجمــن ســلطنتي كانــادا ،و انجمــن تخصصــي كانــادا و اســپانيا انتخــاب شــده اســت .لوزانــو بــه خاطــر تحقیقاتشــان در
تحریــک الکتریکــی عمقــی مغــز( )DBSشــهرت دارد .گــروه تحقیقاتــی وي مشــغول فعاليــت بــر روي ســاختار قشــري و
تحــت قشــری مغــز انســان و كاربردهــاي نويــن ()DBSبــراي بيمــاري پاركينسون،افســردگي ،دیســتونی ،بــی اشــتهایی،
هانتینگتــون و فراموشــی هســتند.
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي
گروه تخصصی فناوری نانو

● عنـوان طـرح :طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص
گرافن و مـواد مرتبط
● پژوهشگر :دكتر آندريا سي فراري
● كشور :ایتالیا /انگلستان
● رشته :فناوري نانو
● موسسه علمي  :دانشگاه كمبريج انگلستان

چكيده طرح:

طیـف سـنجی رامـان بخشـی جدایی ناپذیـر از تحقیقـات گرافـن اسـت .رامـان بـرای تعییـن تعـداد و جهتگیـری الیهها،
کیفیـت و نـوع لبـه ،و اثرات آشـفتگی مانند میدان های الکتریکی و مغناطیسـی ،فشـار ،اختالل و گروه های عاملی اسـتفاده می
شـود .ایـن فراینـد بـه نوبه خـود ،دیدی نسـبت به تمـام آلوتروپهـای کربـن پیونـدی  SP2فراهم می کنـد زیـرا ،گرافن بلوک
اساسـی سـاختمان ایـن نـوع کربن می باشـد .در این طـرح فرآیندهای فیزیکـی ضروری ،که اهمیت آنها بهتازگی شـناخته شـده
اسـت ،ماننـد انـواع مختلفـی از نقـش رزونانس و نقش تداخـل کوانتومی ،را توصیف می شـود .تمامی مفاهیم اساسـی و نمادها را
بهروزرسـانی شـده و یک اصطالح که قادر به توصیف هرگونه نتیجه از متون باشـد ،پیشـنهاد شـده اسـت .سـرانجام پتانسـیل
طیفسـنجی رامـان برای مـواد الیه  ای از گرافن را برجسـته گردیده اسـت.

زندگي نامه:

آندریا سی فراری ( )ACFاستاد فناوری نانو در دانشگاه
کمبریج است .او مدیر مؤسس مرکز گرافن کمبریج و مرکز
 EPSRCبرای آموزش دکتری در فناوری گرافن است.
وی رئیس هیئت مدیره و مسئول علم و صنعت ،نخبه
گرافن اتحادیه اروپا بوده و توسط کمیسیون اروپا بهعنوان
"بزرگترین جایزه پژوهش برتر در تاریخ" توصیف شده
است .دکتر فراری دارای سه امتیاز  ،ERCدریافت کننده
همکاری  ،ERCشروع  ERCو دارای تأییدیه ERC
از نظرکمک های مالی می باشد .او یک پیشرو جهانی
شناخته شده در مهندسی گرافن است ،در بسیاری از
جریانهای فعلی از تولید انبوه ،از طریق شناسایی مقیاس
انبوه توسط ابزارهای نوری و طیف سنجی ،تا استفاده آن
در کامپوزیت ،وسایل الکترونیک مطبوع و انعطاف پذیر،
لیزر ،آشکارسازهای نوری ،میکروکاواکها ،ساختارهای
پالسمونیک افزایش یافته پیشگام می باشد .نویسنده
بیش از سیصد و سی مقاله و دویست و بیست یادداشت
عمومی ( ،)plenaryیادداشتهای کلیدی ( )keynoteو
سخنرانی کلیدی کنفرانسها در این زمینه است .کرد .وی
در سالهای  2016 ،2015 ،2014در فهرست پژوهشگران
پر استناد تامسون رویترز قرار گرفت .به  عنوان چند نمونه،
جایزه عالی ماری کوری ،جایزه فیلیپ لورهولم ،جایزه
شایستگی تحقیقات انجمن سلطنتی ()royal society
ولفسون ،جایزه مواد اتحادیه اروپا ،40-دکترای علوم
( )SCDکمبریج ،جایزه چارلز  E. Pettinosاز انجمن کربن
آمریکا را دریافت کرده است
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رتبه دوم
پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

●
●
●
●
●

عنوان طرح :کالبد شکافی پاتوژنز مولکولی چاقی و توزیع چربی
پژوهشگر :دكتر سیسیلیا لیندگرن
كشور :سوئد
رشته :بيوتكنولوژي و علوم پايه پزشكي
موسسه علمي :دانشگاه آكسفورد ،انگلستان

چكيده طرح:

چاقـي و عواقـب ناشـي از آن چالشـي روبهرشـد بـراي مراقبتهاي پزشـكي در دنيا ميباشـد .مـا بهتازگي بيـش از صد و چهل
آلـل رايـج موثـر بـر چاقـي كل را شناسـايي نمودهايم .ايـن يافتهها منجر به بهبـود درك روشهـاي تنظيمكننده تعادل كلـي انرژي
بـدن ميگـردد .بـا ايـن وجـود همه افـراد چاق بهطـور يكسـان در برابر پيامدهاي سـوء چاقي آسـيبپذير نبـوده و مدتهاسـت كه
توزيـع بافـت چربـي در بـدن (بهويـژه ميزان چاقي شـكمي و احشـايي) عامل تعيينكننده مسـتقل و تكميلي بيماريهـاي همراه و
هماينديهـاي مرضي شـناخته شـده اسـت .لذا بـا بهرهگيـري از راهكارهاي علم ژنوميكس ،انتظار شناسـايي آللهـاي ژنتيكي موثر
بـر پراكندگـي بافت چربي بدن را داشـته تا برخي مسـيرهاي زيسـتي دخيل مشـخص گردد ،بـا اعتقاد بر اين موضوع كه تشـخيص
ايـن قبيـل روشهـا تكميل كننـده شـناخت و درك از توازن انـرژي كل در بدن خواهد بـود .دانش حاصله ميتوانـد كاربردي نمودن
پژوهشهـا را در مديريـت چاقـي از طريـق ابداع روشهاي نوين تشـخيصي و درمانـي تقويت نمايد.

زندگينامه:

خانـم دكتر سیسـیلیا لیندگرن مدير ارشـد يكـي از گروههاي تحقيقاتـي در مركز اطالعـات و يافتههاي بهداشـتي مركز Li Ka
 Shingاز موسسـه دادههـای بزرگ در دانشـگاه آكسـفورد ميباشـند .ايشـان دكتراي تخصصـي خود را در زمينه ژنتيـك مولكولي از

دانشـگاه النـد سـوئد دريافـت نمـوده و حرفه خـود را بهعنوان محقق مدعو در موسسـه تحقيقاتي از دانشـگاه ماساچوسـت آمريكا با
آمـوزش در زمينـه ژنتيـك آماري ادامـه دادهاند .پـس از گذراندن دوره فوق دكتري در موسسـه  Karolinskaسـوئد ،به مركز ژنتيك
انسـاني  Wellcome Trustدر دانشـگاه آكسـفورد ملحق شـده و بهدنبال آن سـه سـال فرصت مطالعاتي خود را در موسسه Broad
دانشـگاههاي هاروارد و ماساچوسـت سـپري نمودند .در سـه سـال اخير در فهرسـت صد محقق برتر با بيشترين اسـتناد به مقاالت
در زمينـه بيولـوژي مولكولـي و ژنتيـك توسـط تامسـون رويترز معرفي شـدهاند .تحقيقات ايشـان متمركـز بر كاربرد علـم ژنوميك
در تشـريح بيماريزايـي چاقـي و توزيـع بافـت چربي در سـطح مولكولي بهمنظور نيـل به درك بهتر ،پيشـگيري كارآمدتـر و درمان
متمركز ميباشـند.
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رتبه سوم
پژوهشهاي بنیادی

گروه تخصصی فناوری های شیمیایی

●
●
●
●
●

عنوان طرح :مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن  :طراحی ،عملکرد و ثبات
پژوهشگر :دكتر عبدالحمید سیاری
كشور :تونس/کانادا
رشته :مهندسی شیمی
موسسه علمي :دانشگاه اوتاوا ،کانادا

چكيده طرح:

کاهــش اثــر گازهــای گلخان ـهای یکــی از چالش هــای بســیار مهــم پیــش روی انســان اســت .در ایــن طــرح مــواد
هیبریــدی نشــانده شــده توســط آمیــن بــرای جــذب دی اکســید کربــن از گازهــای صنعتــی بــا کارایــی بســیار خوبــی کشــف
و ثبــت شــده اند .در ایــن تحقیــق بررســی های متعــددی بــرروی شــرایط تهیــه و کاربــرد مــواد موردنظــر صــورت گرفتــه
اســت از جملــه :اهمیــت قطــر ،طــول و حجــم حفــرات ،بهینه ســازی شــرایط گرافت کــردن آمیــن ،ظرفیــت و ســرعت
جــذب و گزینش پذیــری بــه ســمت دی اکســید کربن ،بررســی چرخــه جــذب /واجــذب ،اثــر رطوبــت ،تخریــب اکسایشــی،
غیرفعال ســازی توســط دی اکســید کربن و حــذف گزینشــی دی اکســید گوگرد در حضــور دی اکســید کربن.
به خصــوص در ایــن مطالعــه اثــرات ســودمند رطوبــت بــر جــذب بیشــتر دی اکســید کربن بــه خاطــر مســیر مناســب تر
واکنــش و افزایــش پایــداری مــواد بوســیله ممانعــت از تشــکیل اتصــال برگشــت ناپذیر دی اکســید کربن -آمیــن بررســی
شــده اســت .بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی پاییــن و گزینــش پذیــری باالتــر فراینــد جــذب یکــی از فناوری هــای جدیــد در
حــذف دی اکســید کربن بــا تاثیــر مســتقیم بــر کاهــش گازهــای گلخان ـهای اســت.

زندگينامه:

دکتــر عبد الحمیــد ســیاری اســتاد شــیمی و مهندســی شــیمی در دانشــگاه اوتــاوا کانــادا هســتند .ایشــان پژوهشــگر
موسســه شــیمی کانــادا و دارای کرســی پژوهشــی کانــادا در مــواد نانوســاختار و مدیــر موســس مرکــز تحقیقــات و نــوآوری
کاتالیســت هســتند .آقــای دکتــر ســیاری دکتــرای تخصصــی خــود را در ســال  1980در زمینــه کاتالیســت های هتــروژن از
دانشــگاه تونــس دریافــت کردنــد .پــس از یــک دوره پســادکترا در دانشــگاه پیتــس بــورگ ،بــه بنیــاد ملــی تحقیقــات کانــادا
رفتنــد .ایشــان در ســال  1990کرســی اســتادی مهندســی شــیمی را در دانشــگاه الوال در کبــک کانــادا به دســت آوردنــد
و در ســال  2001بــه دانشــگاه اوتــاوا پیوســتند.
آقــای دکتــر ســیاری ســردبیر نشــریه معــروف  Journal of Molecular Catalysisهســتند .ایشــان بیــش از دویســت
و پنجــاه مقالــه علمــی در نشــریه های معتبــر نمایــه شــده منتشــر کرده انــد و نــه اختــراع را بــه ثبــت رســانده اند .نامبــرده
تاکنــون چهــار کتــاب و هفــت فصــل کتــاب تألیــف کرده انــد.
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رتبه دوم
پژوهشهاي کاربردی

گروه تخصصی زیست علوم پایه

● عنوان طرح :بهینه سازی سراسری لیپ شیتز و محاسبات بی نهایتی
● پژوهشگر :دكتر یاروسالو سرگیف
● كشور :ايتاليا /روسیه
● رشته :رياضي و علوم کامپيوتر
● موسسه علمي  :دانشگاه کاالبريا (ايتاليا)

چكيده طرح:

ايــن کار شــامل مســايل متعــددي اســت کــه بــه نوعــي بــا هــم مرتبــط هســتند :بهينه ســازي سراســري ،الگوريتمهــاي
عــددي و الگوريتمهايــي کــه بــا مقاديــر بينهايتــي روي کامپيوترهــاي جديــد کار ميکننــد .ايــن پژوهــش برخــي
روشهــاي کاراي بهينهســازي سراســري را معرفــي مينمايــد و يــک جایــگاه محاســباتي قدرتمنــد در رياضيــات کاربــردي
و علــوم کامپيوتــر فراهــم مـيآورد .نشــان داده شــده اســت کــه چگونــه ميتــوان مقاديــر بينهايتــي را نمايــش داد تــا در
محاســبات کاربــردي عملــي قابــل به کارگيــري باشــند .ايــن مقولــه ،افقهــاي جديــدي را در موضوعاتــي کليــدی ماننــد
نظريــه محاســبه ،آناليــز عــددي ،نظريــه مجموعههــا و فلســفه رياضيــات پيــش رو ميگــذارد.

زندگي نامه:

دکتــر يا ُرســاو ســرگيِف ( ) PhD، DSc، DHCاســتاد برجســته و رييــس آزمایشــگاه محاســبات عــددي در دانشــگاه
کاالبريــا (ايتاليــا) و همچنيــن اســتاد دانشــگاه دولتــي لوباچوفســکي روســيه ميباشــد .تحقيقــات ايشــان عمدتــا در زمينــه
آناليــز عــددي ،بهينهســازي سراســري ،حســاب بينهايتــي ،فلســفه محاســبه ،نظريــه مجموعههــا ،نظريــه اعــداد ،و
فرکتالهاســت .وی معــاون انجمــن بينالمللــي بهينهســازي سراســري هســتند .ايشــان تاکنــون جوايــز متعــددي را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد؛ از جملــه ،جايــزه بينالمللــي فيثاغــورث در رياضيــات (ايتاليــا ،)2010 ،جايــزه )2016( EUROPT؛
جايــزه پژوهشــگر برجســته از کنگــره جهانــي علــوم کامپيوتــر ،مهندســي کامپيوتــر و محاســبات کاربــردي (آمريــکا.)2015 ،
ايشــان تا کنــون دویســت مقالــه پژوهشــی و بــه چــاپ رســانده اند و عضــو هيــات تحريريــه شــش مجلــه بينالمللــي
هســتند و همچنیــن ســخنران کليــدي کنگرههــا و کنفرانسهــای متعــددي بودهانــد .نرمافــزاري کــه توســط دکتــر
ســرگيِف طراحــي شــده اســت در بيــش از چهــل کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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برگزیدگان

دورههای بیستوهشتم و بیستونهم
جشنــواره بین المـللی خــوارزمـی
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حمايتکنندگان
داخلی و بينالمللي
                             و جایزه خوارزمی
و سازمانهاي بينالمللي
سیامین جشنواره بینالمللی خوارزمی

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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حمایت کنندگان داخلی

از سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

بنياد ملي نخبگان

بانك تجارت

شركت خدمات انفورماتيك

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (صحا)

مركز مطالعات و همكاريهاي علمي بينالمللي

شركت مهندسي فرآيدا

خبرگزاري تبسم

خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمي آنا
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حمایت کنندگان بین المللی

از سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی

سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
آکادمی جهانی علوم()TWAS
مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه ()APCTT
ناشر بينالمللي الزوير ()ELSEVIER
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
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
كميسيون ملي يونسكو در ايران()UNESCO
دفتر منطقهاي يونسكو در تهران ()UNESCO
مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري()WAITRO
مركزمنطقهايعلوموانتقالفناوري-اتحاديههمكاريهايمنطقهاي
كشورهاي حاشيه اقيانوس هند ()IORA RCSTT
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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جایزه

جشنواره بین المللی خوارزمی
و سـازمان هـای بین المللـی

جایزه جشنواره بین المللی خوارزمی:
تقدير نامه رياست جمهوري ،تقدیر نامه وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،کهربای خوارزمی و جوایز نقدی

جایزه سازمان هاي بين المللي حمايت كننده :
● سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
تنديس و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● كمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ()UTCO
گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان
● كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب ()COMSATS
جايزه نقدي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● آكادمي جهانی علوم ()TWAS
جايزه نقدي به دو 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

● موسسه فرهنگي اكو ()ECI
گواهي نامه و مدال به سه نفر از برگزيدگان
● مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA
مدال و گواهي نامه به برگزيدگان
● مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاري هاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
()IOR-ARC RCSTT
جايزه نقدي و گواهي نامه به دو نفر از برگزيدگان
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پيام
سازمانهاي
بينالملليحامي
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پيام
حمایت کنندگان بينالمللي

سازمان همكاري اقتصادي ()ECO

بسـیار مفتخـرم کـه احساسـات صمیمانه و عمیق خـود را از سـوی سـازمان همکاری های اقتصادی به مناسـبت
برگـزاری سـی امین جشـنواره بین المللـی خوارزمی ابـراز نمایم.
ايـن جشـنواره در سـال  1987ميلادي بـه نـام ابوجعفر محمـد ابن موسـي خوارزمـي (770-840بعـد از ميالد)،
منجم و رياضيدان بزرگ ايراني تاسـيس شـده اسـت .جشـنواره بلندآوازه خوارزمي وسـيلهاي اسـت براي شناسـايي
و قدردانـي از دسـتاوردهاي علمـي محققـان ،مخترعـان ،دانشـگاهيان و دانشـمندان ،نـه تنها در سـطح منطقه بلكه
در سراسـر جهـان .هم اکنـون کـه درسـال  2017بـرای سـی امین بـار ایـن جشـنواره برگـزار می شـود بـه وضـوح
نمایان گـر یـک تجربـه سـازمان یافتـه و تحسـین برانگیز اسـت کـه مـورد قبـول و شـناخته شـده در سراسـر جهان
می باشـد.
سـازمان اکـو معتقـد اسـت کـه تلاش و سـرمایه گذاری در زمینـه علم و فـن آوری موجب توسـعه اقتصـادی نه
تنهـا در سـطح منطقـه اکـو بلکه در سراسـر جهـان خواهد بـود .این تلاش راه حلی بـرای تمامی مشـکالت دنیای
پیشـرفته کنونـی اسـت چـرا کـه بنیاد هـای قوی علمـی و فن آوری بـرای پیشـرفت اقتصـادی پایـدار و رویارویی با
چالش هـای توسـعه ای موجود در عصر پیشـرفته امروزی ضروری هسـتند .جشـنواره هایی نظیر جشـنواره بین  المللی
خوارزمـی نـه تنهـا موجـب پیشـرفت علـم ،فـن آوری و نوآوری اسـت ،بلکـه تکریم چهره های درخشـان و برجسـته
علمـی ،پژوهشـی ،نـوآوران و مخترعان در سراسـر جهـان را نیز به دنبـال دارد.
سـازمان اکـو مراتـب قدردانـی صمیمانـه خـود را بـرای نهادینـه کـردن ایـن جشـنواره کـه بـه منظـور تجلیل و
قدردانـی از نخبـگان عصـر امـروز توسـط سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتی ایـران و وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـآوری ج.ا.ایـران و سـایر نهاد هـای تسـهیل کننده برگـزار می شـود ،ابـراز مـی دارد .سـازمان اکـو مفتخر اسـت که
یکـی از حامیـان جشـنواره بین المللـی خوارزمی اسـت.
در پایـان بـه برگزیـدگان سـی امین جشـنواره بین المللـی خوارزمـی تبریک عـرض می نمایم و امیـدوارم که این
دسـتاورد موجـب تشـویق و ترغیـب آنان برای دسـتیابی به پیشـرفت بیشـتر در زمینه علوم و فن آوری باشـد.
سفير خليل ابراهيم آكچا
دبيركل سازمان همكاري اقتصادي

()ECO
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پيام
حمایت کنندگان بينالمللي

مؤسسه فرهنگي اكو ()ECI
بنام خدا
ال َع َم َل َكالتَّحقيِ ِق
هيچ عملى مانند پژوهش نيست .امام علی(ع)

پژوهش و علم از دیرباز در کشور ما ،ایران ،جایگاه ویژهای داشته است .برگزاری جشنوارهها و المپیادهایی مانند خوارزمی گامی
مثبت در مسیر اعتالی آموزش و پژوهش است .خوشبختانه ،همواره ظرفیت ها ،استعدادها و توانمندیهای بالقوه فراوانی در زمینههای
مختلف علمی پژوهشی در میان جوانان در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی وجود داشته است که برگزاری چنین جشنوارههایی در
داخل کشور و حضور اندیشمندان و مبتکران در رویدادهای علمی بینالمللی بهترین فرصت در ترغیب نوجوانان و جوانان مبتکر ،و نیز
شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادها و توانمندیهای آنان محسوب می گردد.
امروزه ،فرزندان این مرز و بوم افتخارات علمی بسیاری را به ارمغان آوردهاند و ثابت کردند که هیچ عاملی نمی تواند مانعی در مسیر
تحقق اهداف علمی آنان ایجاد نماید .کشور عزیز ما همواره از چنین اقداماتی استقبال و حمایت کرده است و برگزاری چنین رویدادهایی
خود مبین این موضوع است که نظام جمهوری اسالمی ایران یک نظام دانش محور است که ما را در جهت حمایت از بزرگان عرصه
علم  ،دانش و هنر به عنوان الگوهای توسعه و تعالی و در عین حال توجه به ظرفیتهایهای ذهنی و خالقیت دانشپژوهان جوان
در فرایند توسعه رهنمود می سازد .بنابراین ،باید مسیر و بستری برای تداوم نوآوری ها و خالقیت محققین و دانشمندان در تمامی
عرصههای علمی و نیز اجرایی فراهم شود .به اعتقاد من ،در سایه پژوهشها و فعالیت های علمی که تاکنون بهانجام رسیده است،
امروزه میهن عزیز ما به مرحله تولید علمی و فناوری رسیده است که گامی مهم و مثبت محسوب می گردد.
با این وجود ،ما هنوز در میانه راه هستیم و از جمله پیش نيازها ،ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمي و فرهنگي كشور را حمایت
مادی و معنوی از پژوهشگران خود می دانیم .باید به این نکته هم اشاره و تأکید داشته باشم که محققین ما در حوزه پژوهش در علوم
بنیادی و کاربردی همواره چالشهایی پیش رو داشته اند که جز از طریق سرمایهگذاری و حمایت های همه جانبه دولت و مراکز معتبر
علمی پژوهشی و بخش خصوصی مواجه با آن امکانپذیر نمی شود.
به عنوان رییس موسسه فرهنگی اکو ،که همواره در جهت پیشبرد اهداف و حفظ منافع ملی کشورهای منطقه اکو تالش نموده است،
فرصت را غنیمت شمرده و از اقداماتی از این قبیل که در راه خدمت به میهن انجام می پذیرد استقبال می نمایم .همچنین مراتب تبریک
و قدردانی خود را به برگزارکنندگان این رویداد مهم علمی که استمرار آن جز در سایه تالشهای ارزشمند آنان میسر نمی شد ،ابراز نمایم.
در پایان ،مجدداً این موفقیت بزرگ را به تمامی محققین و اندیشمندان تبریک می گویم و برای تمامی عزیزان آرزوی توفیق دارم
و امیدوارم که سالیان متمادی شاهد معرفی جوانان دانشمند و نوآوری و پیشرفتهای آنان باشیم.
ارزش انسان ز علـم و معـرفت پيدا شود
هر که بر مردان حق پيوست عنواني گرفت
قيمت گوهــــر شود پيدا ب ِر گوهر شناس
در مسير زندگي هرگــز نميافتد به چاه

بـــي هنر گر دعوي بيجا کند رسوا شود
قطره چون واصل به دريا مي شود دريا شود
قــدر مــا در پاي ميزان عمــل پيدا شود
بــا چـراغ دين و دانش گر بشر بينا شـود
دکتر محمد مهدی مظاهری
رییس موسسه فرهنگی اکو
()ECI
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پيام
حمایت کنندگان بينالمللي

مرکز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA

مرکز بینالمللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) عمیق ًا باور دارد که جشنواره بینالمللی خوارزمی نقش
برجستهای در تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،محققین جوان و دانشمندان برای مشارکت در یک رقابت علمی
را داشته است تادستاوردهای تحقیقاتی خود را بهصورت کشفیات و اختراعات جدید در جهت حل مشکالت فنی بخش
کشاورزی و صنایع وابسته ارائه نمایند .رویداد بین المللی خوارزمی بهطور یقین در افزایش مشارکت دانشمندان جوان و
افزایش تالشهای آنها در مراکز علمی برای توسعه تکنولوژیهای جدید در منطقه و ایران موفق بوده است .من حقیقت ًا
از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به خاطر تالشهای مستمرش برای ارتقاء دانش و فنآوری قدردانی
می نمایم.
ایکاردا وظیفه دارد تا با کمک سیستمهای کشاورزی ملی کشورهای منطقه در شمال افریقا ،خاورمیانه و آسیای
مرکزی تکنولوژیهایی را برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک بوجود آورد .با توجه به تنوع فرهنگ و
کشاورزی ،و فرصتها و نقاط قوت توسعه کشاورزی ،ایران نقش کلیدی را در همکاری با ایکاردا و منطقه سی-ویانا
دارد .از سال  ،1984همکاری استراتزیک بین ایکاردا و وزارت جهاد کشاورزی منجر به آزاد سازی  48رقم از محصوالت
زراعی گندم ،جو ،نخود و گیاهان زراعی دیگر برای مناطق دیم در شرایط آب و هوایی سرد ،معتدل و گرم شده است که
در جهت افزایش امنیت غذایی و تولید کشاورزی بسیار موثر بودند .دستاوردهای مفید دیگری در زمینههای کشاورزی
حفاظتی در سیستمهای زراعی مختلف ،مدیریت تلفیقی منابع طبیعی ،عملیات حفاظت آب و خاک در سیستمهای زراعی
متنوع و سیستمهای تلفیقی تولید از جمله سیستمهای محصول-مرتع-دام نیز از این همکاری بدست آمده است.
ایکاردا بسیار خرسند است از اینکه بتواند از جایزه علمی ارزشمند بینالمللی خوارزمی حمایت کند .بهعنوان قدردانی
از این تالش خالصانه این افتخار نصیب اینجانب شده است تا پیام و تبریکات صمیمانه خود را به سازمان پژوهشهای
علمی و فناوری ایران برای کسب موفقیتهای مستمر و هر ساله آن سازمان در سازماندهی این رویداد بینالمللی اعالم
نمایم .همچنین اینجانب شادباش صمیمانه خود را به برگزیدگان جایزه امسال برای دستابی به اثرهای علمی برجسته
آنها اعالم می نمایم .این جایزه در واقع قدردانی خالصانه از تالشهای محققین ،مخترعین و مکتشفین عرصه علم و
دانش است.
بهمنظور حمایت از بخشی از زحمات و تالشهای دانشمندان و محققین تاکید می شود که رویدادهای با شکوهی
مانند جشنواره بینالمللی خوارزمی که دانشمندان و محققین جوان را مورد تشویق قرار می دهد مورد حمایت قرار گیرد.
در پایان ،اینجانب از زحمات و سخت کوشی های تمامی عوامل و دست اندرکاران برای تحقق اثرات برجسته و
رویدادهای باشکوه تشکر و قدردانی می نمایم.
دکتر سید يعقوب صادقيان مطهر
رئيس دفتر ایکاردا در ایران
()ICARDA
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پيام
حمایت کنندگان بينالمللي

مركـز منطقـهاي علوم و انتقال فنـاوري -اتحاديه همكاريهـاي منطقهاي
كشورهاي حاشـيه اقيانوس هند ()IORA RCSTT
سـی سـال تجربـه و تلاش حرفـهای بـا هـدف تشـویق و حمایـت از دانشـمندان ،محققیـن و نـوآوران ملـی و
بینالمللـی نشـانه عالقـه و توجـه فزاینـده برگزارکننـدگان جشـنواره بینالمللی خوارزمـی به جامعه علمـی منطقه و
جهـان بـا دغدغـه رفاه و پیشـرفت نوع بشـر اسـت .مرکز منطقـه ای علـوم و انتقال فنـاوری به عنـوان آژانس ویژه
اتحادیـه کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد ،ایـن جشـنواره را فرصـت درخشـانی میداند تا تعهـد خود را به توسـعه
علـوم و فنـاوری بـه ویـژه در میـان کشـورهای عضـو اتحادیـه نشـان دهـد ،چـرا که این کشـورها اساسـ ًا بـا هدف
ارتقـای رشـد پایـدار و توسـعه ملت هایشـان گـرد هـم آمده انـد و ایـن مرکز نقـش علـوم ،پژوهـش و فناوری های
نویـن در توسـعه پایدار کشـورها را بـاور دارد.
بنابرایـن ،مرکـز منطفـه ای علـوم و انتقـال فنـاوری بـا افتخـار همچنـان در میـان حامیـان جشـنواره بینالمللی
خوارزمـی بـه عنـوان یـک اتفـاق بین المللـی برجسـته که بـه همـت سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتـی ایران
یرگـزار می شـود ،خواهـد ماند.
در پایـان ،از طـرف ایـن مرکـز ،بـه برگزیدگان محترم سـیامین جشـنواره بینالمللـی خوارزمی تبریـک میگویم
و بـرای همگی شـما آرزوی موفقیت دارم.
دکتر محمود مولينژاد
رييس مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري
اتحادیه همکاری های منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند
()IORA RCSTT

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی

37

پيام
حمایت کنندگان بينالمللي

مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO

ازمجمـع جهانـي سـازمان هاي تحقيقـات صنعتـي و فنـاوري ( )WAITROتبريـكات صميمانـه خـود را به خانم
لیلا عراقیـان بـرای دریافـت جایزه رتبه دوم نوآوری از سـوی جشـنواره بین المللـی خوارزمی و جایـزه بهترین خانم
محقـق و نـوآور کـه از سـوی سـازمان  WAITROاعطـا میشـود ،ابـراز مـیدارد .ایـن جایـزه بهمنظـور قدردانی از
زنـان محقـق در سـیامین جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی اعطا خواهد شـد.
سـازمان  WAITROهمچنیـن بـه سـازمان پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران به عنـوان عضـو سـازمان
 WAITROبـراي تلاش خسـتگیناپذیر در بـه موفقیـت رسـاندن جشـنواره بيـن الملـل خوارزمـي از سـال 1987
تبریـک عـرض مینمایـد.
دكتر روحاني هاشم
دبير كل مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري
()WAITRO
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پيام برگزیدگان

برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بينالمللي خوارزمي
دبير عزيز،
دیــدن توان منــدی بســیار زیــاد پیشــرفت هــای علمــی در ایــران باورنكردنــي اســت.
فرهنــگ عالــي و میــراث نــوآوری در ایــران بــه نســلی بــزرگ از دانشــمندان جــوان
منجــر شــده اســت .مشــتاق کمــک بــه آنهــا در مســیر اكتشــاف هســتم .اینجانــب از
قدردانــی دبیر خانــه جشــنواره بــه دانشــمندان سپاســگزارم.
امیدوارم که اين جايزه الهام بخش آنها باشد.

با تقديم احترام
عليرضا خادم حسيني
دانشگاه هاروارد

برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بينالمللي خوارزمي
دبير عزيز،
مايــل هســتم از جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی بــراي ايــن تجربــه فــوق العــاده كــه
در اختيــارم گذاشــتند و بــراي هميشــه بــا مــن باقــي خواهــد مانــد ،تشــكر كنــم .بســیار
مفتخــرم کــه ایــن جایــزه را دریافــت کــرده ام .در ایــن لحظــه بســیار خوشــحالم  .مایــل
بــه انجــام همــکاری هــای گســترده بــا دانشــمندان ایرانــی در آینــده هســتم.
بــاز هــم ،بســیار از دبیرخانــه جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی بــرای کار فــوق
العاده شــان تشــكر مي كنــم .باتشــکر فــراوان.
گوچون ژائو
دانشگاه هنگ كنگ ،چين
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پيام برگزیدگان
برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بينالمللي خوارزمي
دبير عزيز،
علــم پایــه و اســاس رفــاه بشــر اســت .قدردانــی از دانشــمندان سراســر جهــان توســط
جشــنواره بین المللــی خوارزمــی ،آنــان را بــه ادامــه تالش هــای خــود در راه بهبــود رفــاه
بشــر تشــويق ميكنــد.
اي -فانگ -تساي
موسسه بيولوژي مولكولي
آكادمي سينيكا

برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بينالمللي خوارزمي
دبير عزيز،
مايــل هســتم قدردانــي عميــق خــود را بــراي انتخــاب شــدن در جشــنواره بیــن المللــی
خوارزمــي ابــراز كنــم .تحقيقــات خــود را بــه كودكانــي كــه از بيمــاري هــاي نــادر رنــج
مي برنــد ،تقديــم كــرده ام .همچنيــن دانشــمندان ديگــر هــوش و اســتعداد خــود را در راه
درمان هــاي اضطــراري اختصــاص داده انــد.
علــم و فــن آوري مي توانــد پــل ميــان مــردم و ملت هــا باشــد كــه منجــر بــه ارتقــای
انســانيت آنهــا در سراســر دنيــا شــود.
صميمانه اميدوارم كه همكاري هاي علمي ما در آينده گسترش پيدا كند.
كريستف كالين
دانشگاه  Ludwig-Maximiliansمونیخ آلمان
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اعضاي هيات داوران

• دكتر فتح اله مضطرزاده

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

•

دكتر فرج اله مهنازاده

دبير سي امين جشنواره بينالمللي خوارزمي
• دكتر فرشاد اخالقي

استاد دانشكده مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه تهران

• دكتر محمد حسين قزل اياغ

دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه امام حسين عليه السالم

• دكتر سيد احمد شرافت

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس

• دكتر سيد حسين حسيني

استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

• دكتر امير عبداله

دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير

•

دكتر رضا فرجي دانا

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تهران

• دكتر سعيد سمنانيان

استاد دانشكده فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس

• دكتر اسكندر زند

استاد گياه پزشكي رييس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي

• دكتر كمال محامدپور

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

• دكتر محمدتقي جغتائي

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

• دكتر عليرضا اللهياري

استاديار پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
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گروههاي تخصصي

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

•

رييس گروه :دكتر منوچهر اقبال

اعضاي گروه:

•
•
• مهندس نويد باصري
• مهندس نسرين بورقاني فراهاني
• مهندس زهرا توسل پناهي
• مهندس علي عباس خسروي
• دکتر کریم رحماني
• مهندس مهدي سوري
• دكتر سيد وهاب شجاعالديني
• دكتر مهدي صالي نادري

•
• دكتر غالمرضا فراهاني
• دکتر محمد فيروزمند
• دكتر گئورگ قره پتيان
• دكتر سعيد گرگين
• دكتر غالمرضا محمدخاني
• مهندس ايرج مشك آبادي
• دکتر وحيد رضا نفيسي
• مهندس زيبا نيك آئين

مهندس احمد آقاجاني

مهندس زهرا عبدلي خوباني

دكتر شروين اميري

گروه تخصصي مكانيك/هوافضا

•

اعضاي گروه:

رييس گروه :دكتر فواد فرحاني بغالني

•
• مهندس آذر انوري
• دكتر سيد سلمان اخوت
• دكتر حسنعلي ازگلي
• دکتر عباس اکبرنيا
• مهندس محمد حميد امامي خوانساري
• دكتر محمد اميني
• مهندس محمد بايرامي
• مهندس حميد بختياري
دكتر محمد علي اردكاني

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

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

•
• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر محمد اسماعيليان
• دكتر كوروش شيرواني جوزداني
• دكتر ولي اله دشتي زاد
• دكتر مرجان رجبي
• دكتر سيد محمد زهرائي
دكتر عزت اله آزاد

•
• دكتر فرزاد شهري
• مهندس سيامك عظيمي نام
• دكتر رضا غالمي پور
• مهندس علي اكبر متحدي
• دكتر سيد محمد مهدي هدوي
دكتر حسين سرپولكي

گروه تخصصي هنر  /معماري و شهرسازي
• رييس گروه :دكتر محمد مهدي عزيزي
اعضاي گروه:

•
• دكتر وحيد چوپانكاره
• دكتر شاهين حيدري
• دكتر محمد خزاعي
• دكتر عبدالهادي دانشپور
دكتر بهناز امين زاده

•
• دكتر عليرضا عيني فر
• دكتر سيد محمد فدوي
• دكتر محمد باقر قهرماني
دكتر صمد سامانيان

گروه تخصصي علوم پايه
• رييس گروه :دكتر عطا اله كوهيان
اعضاي گروه:

•
• دکتر زارع نهندی
• دكتر اکبر سلیمانی

دکتر محسن روزبهانی
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•
• دکتر یاسر عبدی

دکتر مجید سلیمانی

گروههاي تخصصي

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

•
• 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 سيد صاحب سادات حسيني
• دكتر حسين ساالرآملي
• دكتر عليرضا سدرپوشان
• دكتر سهيال شكراله زاده
• مهندس حميرا شكوهي
دكتر علي الياسي

•
اعضاي گروه:

•
• دكتر امير طريقت
• دكتر علي لشكري

دكتر ابوالفضل سلطاني

•
• دكتر داود صادقي فاتح
• دكتر عليرضا صالحي راد
• دكتر شهره صفارزاده متين
• دكتر محمد عابدي
• دكتر حسن عربي
• دكتر عليرضا عشوري
• مهندس فرشته گل محمد
• دكتر ايرج گودرزنيا
• دكتر اسالم كاشي
• مهندس سماحه كالنتر
• دكتر سيد مهدي لطيفي
• دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
• سيد وحيد مرتضوي
• دكتر سيداحمد مظفري
• مهندس نيلوفر ناصري
• دكتر زرين نصري
دكتر انور شلماشي

گروه تخصصي عمران
رييس گروه :دكتر سعيد غفارپور جهرمي

•
• مهندس امير مهرآرا
• دكتر علي اصغر وطني اسكويي
دكتر عباس ماليان
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گروههاي تخصصي

گروه تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي /محيط زيست
• رييس گروه :دكتر سعيد ميردامادي
اعضاي گروه:

•
• مهندس زهرا اصفهاني
• دكتر حميده افقي
• دكتر زهرا اميني بيات
• دكتر محمدرضا بختياري
• دكتر ناهيد بختياري
• دكتر خسرو حسيني پژوه
• مهندس ساناز جعفري
• دكتر سيد محمد حيدريان
• دكتر خسرو رستمي
• دكتر داود زارع
• مهندس فرزانه سالمي

•
• 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 مهناز مظاهري اسدي
• دكتر محسن واعظ
• دكتر جعفر همت

دكتر مهرداد آذين

دكتر گيتا سعادت نيا

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

•
• دكتر علي باقري
• مهندس محمد تقي انصاري
• دكتر ابراهيم تيموري
• مهندس حسين حسينزاده
• دكتر جمال جزني خاني
• دكتر قاسم رمضان پور نرگسي
• مهندس طاهره سراجي
دكتر نگار ارمغان
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•
• مهندس بهمن فكور
• دكتر نگين فالح حقیقی
• مهندس هما قائد شرفي
• دكتر افشين كازروني
• دكتر طاهره ميرعمادي
فرهاد عباسي

گروههاي تخصصي

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

•
• دكتر محمد يونسي الموتي
• مهندس بهرام ايماني
• مهندس سيد شتاب بوشهري
• مهندس رضا پناهي
• دكتر بهرام تفقدي نيا
• دكتر آرمين توحيدي
• مهندس مهناز چوخاني زاده مقدم
• دكتر بتول حسين پور
• دكتر محمد زندي
• دكتر علي زنوزي
• دكتر محمدرضا سنجابي
دكتر امير حسين احدي

•
• دكتر شهريار صرامي
• دكتر روزبه عباس زاده
• دكتر مريم عطاپور
• مهندس يداله لبافي
• دكتر ميترا محمدي بازرگان
• دكتر محمود مولي نژاد
• دكتر مجيد معصوميان
• دكتر امير موسوي
• دكتر سارا ميرزايي
• مهندس احمد نوروزيان
• دكتر فتانه ياري

دكتر غالمرضا صالحي جوزاني

گروه تخصصي علوم پزشكي
• رييس گروه :دكتر محمد وجگانی
اعضاي گروه:

•
• دكتر سيد مرتضي كريميان
• دكتر فرشيد نوربخش
دكتر سعيد سمنانيان

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

•
• مهندس قاسم پور صالحي
آذر اورنگيان

•
• دكتر سيد احمد مظفري

دكتر نگين فالح حقيقي
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اعضای ستاد اجرایی

•
•

دكتر فرج اله مهنازاده  -دبير سی امین جشنواره بينالمللي خوارزمي
دکتر عليرضا اللهياری  -دبير اجرايي سي امين جشنواره بينالمللي خوارزمي

• مهدي طاهري -معاون پشتيباني و منابع انساني
مختار كاظم زاده ـ مشاور رئيس و مدير كل دفتر حراست
• دکتر محمود مولينژاد ـ مدير كل همكاريهاي بين الملل و سازمانهاي تخصصي
• دكتر عليرضا سدرپوشان ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
• مهدي نصيري ـ مدير كل امور مالي
• دكتر غالمرضا محمدخاني -مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي
• آذر اورنگيان -رييس اداره حمايت از نوآوران
• مهندس فاطمه آورزماني -کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
• مينا بيدار ـ رييس اداره امور جشنوارهها
• رضا آقابرارزاده  -کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
• دکتر نعيمه سيفوند ليقواني -كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
• مرتضي قاسمي  -كارشناس دبيرخانه جشنواره بين المللي خوارزمي
• زويا رحيمي -كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
• ژيال معماري -كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
• حسن رهنما -مدير كل امور پشتيباني و رفاه
• محمد نعيم آبادي -رييس اداره روابط عمومي
• همکاران دبيرخانه
مژده حسيني ،زهره کبیری ،علی رضا واحدی ،روح اله نامجو ،علی نورالدینی ،نادر میرزا جانی ،هادی صدرایی،
محمد مهر علیئی  ،اسفندیار علي نوري ،نرگس صمیمی و فرشته مرادی
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 و اداره سازمانهاي تخصصي
بينالملل
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گزارش دبيرخانه

سی آمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

بنام خدا
جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي رهیافــت ســنجیدهای بــرای شناســايي و معرفــي دانشــمندان ،پژوهشــگران
و نــوآوران برتــر در ســطح ملــی و بینالمللــی اســت كــه بنيــان آن پــس از پيــروزي انقــاب اســامي در ســال
 1366بنــا نهــاده شــد و مايــه خوشــوقتي اســت كــه اكنــون آن نهــال نوپــا طــي ســال هاي متمــادي بــا تــاش
همــه مديــران و عوامــل علمــي و اجرايــي برگــزاري آن در ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران بــه
درختــي ريشـهدار ،رشــيد و پــر ثمــر تبديــل شــده اســت.
ايــن جشــنواره وزيــن در ســه دهــه حيــات افتخار آميــز خــود حــدود هــزار طــرح ،پژوهــش و اختــراع و
نــوآوري برجســته را بــه جامعــه علمــي كشــور معرفــي نمــود ،بيــش از دويســت پژوهشــگر و دانشــمند خارجــي و
ايرانــي مقيــم خــارج را در جمــع برگزيــدگان خــود پذيــرا شــده اســت و نزديــك بــه صــد نهــاد و ســازمان دولتــي
و خصوصــي ،علمــي و اقتصــادي ،ملــي و بينالمللــي را در فهرســت حاميــان مــادي و معنــوي خــود جــاي داده
اســت و همــه ســاله در مراســمي بــا حضــور رئيــس جمهــور وقــت و مقامــات عالي رتبــه كشــوري تقديــر از
برگزيــدگان همــان دوره را بــه انجــام رســانده اســت.
ويژگيهاي سيامين دوره از جشنواره بينالمللي خوارزمي
• تدويــن و بــه روز رســاني آييننامــه برگــزاري جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي كــه در تاريــخ 1395/4/29
بــه امضــاي وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ابــاغ گرديــد.
• تدويــن و بــه روز رســاني آييننامــه اجرايــي جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي كــه در آبــان مــاه  1395بــه
امضــاي رئيــس ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران و نايــب رئيــس شــوراي راهبــردي جشــنواره
ابــاغ گرديــد. .
• رونمايــي از "كهربــاي خوارزمــي" كــه در طراحــي و انتخــاب شــكل ،مــواد و خصوصيــات آن بــه جايــگاه
دانشــمند برجســته جهــان اســام محمــد ابــن موســي خوارزمــی در رياضيــات ،دوام و پايــداري و بلوغ ســي ســاله
ايــن جشــنواره معظــم و بــا ســابقه ،ارزش علمــي و بينالمللــي آن و اعتبــار برگزيــدگان برجســته آن توجــه شــده
اســت تــا از ايــن پــس در نــام و شــكل منحصــر به فــرد ،نشــان افتخــار برگزيدگــي در ايــن جشــنواره باشــد.
• بهره منــدي از مشــاركت موثــر دانشــمندان خارجــي برگزيــده دورههــاي قبــل ،در بررســي و داوري
طرحهــاي خارجــي ،بــه عبارتــي در ايــن دوره ايــده اســتفاده از نظــرات علمــي برجســتگان و متخصصــان جهــان
در ارزيابــي طرحهــا محقــق شــد.
• تعامــل گســتردهتر و نظاممنــد بــا گروههــاي تخصصــي بــا تعريــف و تبييــن رويههــاي اجرايــي و
شــاخصهاي ارزيابــي.
• بــا توجــه بــه ضــرورت ارتقــاي ســطح رقابــت و تشــويق پژوهشــگران و فنــاوران برجســته بــراي شــركت
در ايــن جشــنواره امســال عــاوه بــر رويــه خودنامــزدي ،دبيرخانــه بــه شــكلي فعــال و بــا همــكاري گروههــاي
تخصصــي و دانشــگاهها ،شــيوه معرفــي نامزدهــاي احتمالــي بــراي زمينههــاي تخصصــي مختلــف را ب ـه  كار
گرفــت .بــه ايــن ترتيــب كــه بــر حســب بررســي ســوابق و پيــش زمينههــاي علمــي و پژوهشــي ،از طريــق
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گزارش دبيرخانه

سی آمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

پســت الكترونيكــي دعــوت نامــه و پرســش نامه حضــور در ايــن رقابــت علمــي بــراي جمــع كثيــري از
پژوهشــگران و فنــاوران ايرانــي و خارجــي ارســال گرديــد .
• اســتفاده از فضــاي مجــازي ،شــبكههاي اجتماعــي ،وبــگاه خبرگزاريهــا ،دانشــگاهها و پســت
الكترونيــك بــراي اطــاع رســاني گســتردهتر بــه مخاطبيــن جشــنواره در مراكــز علمــي و صنعتــي كشــور.
• بــه روز رســاني و ارتقــاي ســامانه ثبــت نــام الكترونيــك و تســهيل امــور اجرايــي پرداخــت به صــورت
الكترونيــك.
خالصه عملكرد
فراخــوان ايــن دوره از جشــنواره در خردادمــاه ،از طريــق وبــگاه جشــنواره و ســاير مســيرهاي اطالعرســاني
الكترونيكــي و فيزيكــي در داخــل و بــه چهــار زبــان انگليســي ،آلمانــي ،فرانســوي و اســپانيايي در خــارج از
كشــور آغــاز گرديــد و ثبت نــام متقاضيــان در پايــان شــهريور مــاه خاتمــه يافــت .طرح هــاي ارائــه شــده بــر
حســب موضــوع ،بهصــورت الكترونيكــي از طريــق ســامانه بــراي ارزيابــي بــه هجــده گــروه تخصصــي ارســال
گرديــد .كارشناســان و اعضــاي هيــأت علمــي عضــو گروههــاي تخصصــي طرحهــا را بــر اســاس ماهيــت
و شــاخصهاي تعريــف شــده ارزيابــي نمــوده و طرحهــاي برتــر بــه هيــأت داوران جشــنواره بينالمللــي
خوارزمــي پيشــنهاد گرديــد.
در ايــن دوره از جشــنواره  388طــرح داخلــي و  279طــرح خارجــي از چهــل و شــش كشــور جهــان بــراي
حضــور در ايــن رقابــت ثبــت نــام نمودنــد .نتيجــه فعاليــت چنــد ماهــه در هجــده گــروه تخصصــي ،پيشــنهاد
ســي و هفــت طــرح از ســوي گروههــاي تخصصــي بــه هيــات داوران جشــنواره شــد.
هيــات داوران كــه باالتريــن ركــن علمــي و تخصصــي جشــنواره اســت وظيفــه بررســي علمــي ،فنــي ،ارزشــي
و رتبهبنــدي طرحهــاي پيشــنهادي توســط گروههــای تخصصــي را بــه عهــده دارد .پــس از طــي جلس ـههاي
متعــدد و دفــاع گروههــاي تخصصــي از طرحهــاي پيشــنهادي ،تعــداد ســيزده طــرح ( )13داخلــي و شــش
طــرح ( )6خارجــي به عنــوان برگزيــده ســيامين جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي انتخــاب گرديــد.
در خاتمــه از تمامــي پژوهشــگران ،فنــاوران و نوآورانــي كــه بــا ارايــه طــرح در ايــن رقابــت حضــور يافتنــد
همچنيــن از اعضــاي هيــات داوران ،اعضــاي گروههــاي تخصصــي ،ســتاد اجرايــي و همــه مديــران و همــكاران
ســازماني كــه بــا تــاش ،تخصــص ،تعهــد و پيگيريهــاي مســئوالنه خــود امــكان برگــزاري باشــكوه ايــن دوره
از جشــنواره را فراهــم ســاختند تشــكر و قدردانــي مينمائيــم.

دبيرخانه سي امين جشنواره بينالمللي خوارزمي
بهمن ماه 1395
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آمار طرحها

•

آمار طرحهاي پذیرش شده سي امين جشنواره بينالمللي خوارزمي
ردیف

گروه تخصصي

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

1

برق و کامپيوتر

73

27

100

2

زيست فناوري و علوم پايه پزشکي

34

37

71

3

فناوريهاي شيميايي

33

33

66

4

صنايع و مديريت فناوري

6

10

16

5

طرحهاي موفق در توليد ملي

22

-

22

6

علوم پايه

15

30

45

7

علوم پزشكي

-

30

30

8

عمران

9

7

16

9

فناوری نانو

12

10

22

10

کشاورزي و منابع طبيعي

56

38

94

11

محيط زيست

6

13

19

12

مكاترونيك

5

3

8

13

مکانيک

50

6

56

14

مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

24

18

42

15

نرم افزار و فناوري اطالعات

13

16

29

16

معماري و شهرسازي

13

-

13

17

هنر

10

-

10

18

هوافضا

7

1

8

388

279

667

جمع
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آمار طرحها

•

طرحهاي برگزيده داخلي سي امين جشنواره بينالمللي خوارزمي

رديف
1

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي

رتبه
اول

رتبه
دوم

رتبه
سوم

جمع

پژوهش بنيادي

فناوريهاي شيميايي

1

-

-

1

هوا فضا

-

1

-

1

كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

-

1

برق و كامپيوتر

-

-

1

1

مكانيك

-

1

1

2

كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

-

1

علوم پايه

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

2

پژوهشهاي كاربردي

3

طرحهاي توسعه ای

4

نوآوری

برق و كامپيوتر

5

هنر،معماري و شهرسازي
كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

-

1

فناوريهاي شيميايي

-

1

-

1

1

-

-

1

2

9

2

13

برگزيده موفق در توليد ملي

جمع
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آمار طرحها

•

طرحهاي برگزيدگان خارجي سی امین جشنواره بينالمللي خوارزمي

رديف

ماهيت پژوهش

1

پژوهشهاي بنيادي

2

پژوهشهاي كاربردي

جمع
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گروه تخصصي

رتبه
اول

رتبه
دوم

رتبه
سوم

جمع

علوم پزشكي

2

-

-

2

فناوريهاي شيميايي

-

-

1

1

فناوري نانو

-

1

-

1

زيست فناوري و علوم پايه
پزشكي

-

1

-

1

علوم پايه

-

1

-

1

2

3

1

6

نمود ارها

•

تعداد طرحهاي پذيرش شده در هر دوره (داخلی ،خارجی و ایرانیان مقیم خارج)
991
949
910
900
895
875

968

939

854845838853

787




806

774

747738



667
628
594




542
441449




320

ﺷﺷم


 135129

تعداد طرح

254271

242

ﭼﮭﺎرم

317



ﺳﻲام

ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم

ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم

ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم

ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم

ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم

ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم

ﺑﯾﺳت و دوم

ﺑﯾﺳت و ﺳوم

ﺑﯾﺳﺗم

ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم

ﻧوزدھم

ھﻔدھ م

ھﺟدھ م

ﭘﺎﻧزدھم

ﺷﺎﻧزدھم

ﺳﯾزدھم

ﭼﮭﺎردھ م

ﯾﺎزدھم

دوازدھ م

ﻧﮭم

دھ م

ھﺷﺗم

ھﻔﺗم

ﭘﻧﺟم

ﺳوم

اول

دوم

دوره
100
94

•

100
90

تعداد طرح های پذیرش شده به تفکیک گروه تخصصی
در سی امین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی

80
71
66
56

42

45

70
60
50
40

29

8

8

10

13

16

16

19

22

30
30

22
20
10

تعداد طرح

0

گروه تخصصی
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نمود ارها







ﺳوم

دوره

ﺳﻲ ام

ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم

ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم

ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم

ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم

ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم

ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم

ﺑﯾﺳت و ﺳوم

ﺑﯾﺳت و دوم

ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم

ﺑﯾﺳﺗم

ﻧوزدھم

ھﺟدھ م

ھﻔدھ م

ﺷﺎﻧزدھم

ﭘﺎﻧزدھم

ﭼﮭﺎردھ م

ﺳﯾزدھم

دوازدھ م

ﯾﺎزدھم

دھ م

ﻧﮭم

ھﺷﺗم

ھﻔﺗم

ﺷﺷم

ﭘﻧﺟم

ﭼﮭﺎرم

اول



22

22

دوم

30

10

40

20

17

10

5

0

ﺳﻲ ام

ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم

ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم

ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم

ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم

ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم

ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم

ﺑﯾﺳت و ﺳوم

ﺑﯾﺳت و دوم

ﺑﯾﺳت و ﯾﻛم

ﺑﯾﺳﺗم

ﻧوزدھم

ھﺟدھم

ھﻔدھم

ﺷﺎﻧزدھم

ﭘﺎﻧزدھم

ﭼﮭﺎردھم

ﺳﯾزدھم

دوازدھم

ﯾﺎزدھم

دھم

ﻧﮭم

ھﺷﺗم

ھﻔﺗم

ﺷﺷم

ﭘﻧﺟم

ﭼﮭﺎرم

ﺳوم

دوم

اول

دوره

تعداد کشورهای برگزیده

27

21 21

19

26

24

29
29






25

23

33

31

33

0


30
26

36
35

40





35
35
37
38

50
48

45
45
43

50
47

20

 

40
40




40
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تعداد برگزیدگان
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تعداد طرحهاي برگزيده در سی دوره جشنواره بين المللي خوارزمي

•

تعداد كشورهاي شركت كننده در سی دوره جشنواره بينالمللي خوارزمي

•



60


30




15

معرفی
دانشمندان ایرانی

(محمد خوارزمی و ابوبکرکرجی)
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زندگينامه
دانشمندان ایرانی

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 يا 780
ميلادي ذكـر شـده اسـت ).در منطقـه خـوارزم آسـياي ميانـه (خيـوه -ازبكسـتان) به دنيـا آمـده اسـت و
در حـدود سـال  229هجـري 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 بـوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامههـاي جهـان در دانـش رياضـي ثبـت شـده و كتابش بـه مدت  400سـال كتاب
درس رياضـي دانشـگاه هاي اروپـا بـود .آثـار علمـی خوارزمـی از حيـث تعـداد کـم ولـي از نفـوذ بيبديـل
برخوردارنـد .خوارزمـی را ميتـوان بنيان گـذار علـم جبـر ،بهعنـوان رشـتهاي متمايـز از هندسـه شـمرد .يکي
از مشـهورترين کتابهـاي وي در اروپـا "کتـاب مختصـر در جبـر و مقابلـه"  1اسـت کـه در قـرن دوازدهـم
ميلادي بـه التيـن ترجمـه شـد .اين کتـاب دربـاره رياضيـات مقدماتـي اسـت .خوارزمـي ،اولين كسـي بود
كـه اعـداد عالمـت دار را بـهكار بـرد .او بـراي ايـن كار ،اصطالحاتـي را بـهكار میبـرد و اعـداد منفـي را
رياضيـات ،متداول نبـود .خوارزمی
ناقـص و اعـداد مثبـت را زايـد ميناميـد .تـا آن زمـان ،كاربرد حـروف در
ّ
عـدد مجهـول را "شـي ء" و مجـذور مجهـول را "مـال" ميناميـد .کتـاب جبـر و مقابلـه خوارزمیکـه بـه
عنـوان الجبـرا بـه التيـن ترجمـه گرديـد باعـث شـد که هميـن کلمـه در زبانهـاي اروپايـي به معنـاي جبر
بـه کار رود .نـام خوارزمـی هـم در ترجمـه بـه جـاي الخوارزمـیبـه صـورت الگوريتمـیتصنيـف گرديـد و
الفـاظ آلگوريسـم ،لگاريتـم و نظايـر آنهـا در زبانهـاي اروپايـي کـه بـه معنـي فـن محاسـبه ارقام يـا عالما
ت ديگـر اسـت ،مشـتق از آن ميباشـد.
2
كتـاب ديگـر خوارزمی"جمـع و تفريـق بـا عددهـاي هنـدي" نـام دارد .ايـن کتـاب باعث شـد تا سيسـتم
عـددي در اروپـا از سيسـتم اعـداد التيـن بـه سيسـتم اعداد هنـدي (يا به غلـط ارقام عربـي) تغييـر يابد .اين
کتـاب نخسـتين کتابـي بـود کـه نظـام ارزش مکاني را بـه نحوي اصولـي و منظم شـرح مـيداد .كتابهايي
كـه وي دربـاره ارقـام هنـدي نگاشـته اسـت ،بعـد از آن كـه در قـرن دوازدهـم بـه زبان التين منتشـر شـد،
انقالبـي در رياضيـات بهوجـود آورد و هـر گونـه اعمال محاسـباتي را مقدور سـاخت.
خــوارزمي ،دســتي تــوانا در عــلم نــجوم نــيز داشت .اين دانشمند شهير اسالم ،يكي از منجمان دربار
مأمـون ،خليفـه عباسـي بـود .کتـاب "زيج السـند هنـد" خوارزمـیمانند سـاير زيجهـا ،عالوه بـر جدولهاي
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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نجومـی و مثلثاتـي ،مشـتمل بـر مقدمـه نسـبت ًا مفصـل در علـم نجـوم اسـت كـه در حكـم نجـوم نظـري
مــيباشد .ايـن کتـاب نخسـتين اثـر نجـوم بـه زبـان عربـي اسـت کـه بـه صـورت کامل بـر جـاي مانده و
شـکل جـداول آن از جـداول بطلميـوس تأثيـر پذيرفتـه اسـت .نفوذ ايـن کتاب در علـوم مغرب زميـن چندان
زيـاد نبـود امـا نخسـتين اثـر از ايـن گونه 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 اماکن را شـامل
ميشـود .ايـن اثـر بـه نوبـه خـود مبتني بـر جغرافيـاي بطلميوسـي بـود .ايـن کتـاب از بعضي جهـات خاصه
در قلمـرو اسلام دقيقتـر از اثـر بطلميـوس اسـت.
اثـر ديگـري کـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله کوتاهـي دربـاره تقويـم يهـود اسـت .خوارزمـی دو
کتـاب 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 اروپايـي
ترجمه شـده اسـت.
ابوجعفـر محمدبـن موسـي خوارزمـیدر حدود سـال  850ميالدي مطابـق يا  236هجري قمري درگذشـت
.

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

صفحاتي ازکتاب جبر خوارزمي

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

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی

59

زندگينامه
دانشمندان ایرانی

زندگی نامه

ابوبکر کرجی
متولد :اواسـط قرن چهارم هجري قمري ايران  -كرج
مرگ :اوايل قـرن پنجم هجري قمري (بین  ۱۰۱۹و  ۱۰۲۹میالدی)
رشـته فعاليـت :رياضيات  ،جبر  ،نجوم  ،حفر قنات

« ابوبک ــر محمدب ــن حس ــین (ی ــا حس ــن) کرج ــی» ریاض ــیدان و آبش ــناس ایران ــی ،در نیم ــه دوم
ســـده چهـــارم و اوایـــل قـــرن پنجـــم ،هـــم دوره بـــا ابوریحـــان بیرونـــی ،زکریـــای رازی و پورســـینا
ميزيســـته اســـت .دســـتاوردهای علمـــی وی ناشـــناخته بـــود تـــا اینکـــه در ســـال  ۱۸۵۳میـــادی،
مستش ــرق آلمان ــی ،وپک ــه ،بخش ــی از کت ــاب الفخ ــری وی را هم ــراه ب ــا تحليل ــي ،ب ــه زب ــان فرانس ــه
منتشـــر كـــرد .وپکـــه در کتـــاب خـــود ثابـــت نمـــود کـــه بخـــش عظیمـــی از کارهـــای فیبوناتچـــی از او
درياف ــت ش ــده اس ــت.
کرج ــی در عل ــم حس ــاب و جب ــر دارای تحقیق ــات و نوش ــتههای مهم ــی اس ــت .وی در پایهگ ــذاری
اصولـــی در جبـــر ،ریشـــهیابی اعـــداد و حـــل معـــادالت نقـــش مهمـــی داراســـت .در زمینـــه علـــوم
کاربـــردی و مهندســـی نیـــز صاحـــب نظریـــات نـــو و نوشـــتههای ارزنـــدهای میباشـــد.
ايـــن دانشـــمند و مهنـــدس ايرانـــي در كـــرج زاده شـــد و پـــس از آنکـــه در شـــهر ری کـــه کانـــون
دانش ــمندان ایران ــی ب ــود ،ب ــر بنی ــان و اس ــاس رش ــتههای ریاض ــی تس ــلط یاف ــت ،ب ــه پایتخ ــت علم ــی
جهـــان اســـام ،بغـــداد رفـــت و پـــس از
چن ــدي ب ــه زادگاه خ ــود ک ــرج بازگش ــت و
در آنج ــا بن ــا ب ــر دس ــتور ابوغان ــم درب ــاره
«آب هـــای درونـــی زمیـــن و روش بیـــرون
آوردن آنهـــا» گفتـــاری را مینـــگارد کـــه
يافتههـــاي آن پژوهـــش کاربـــردی را در
كتاب ــي ب ــه ن ــام « انب ــاط المی ــاء الخفی ــه»
ثب ــت نم ــوده اس ــت .دوره حی ــات ابوبک ــر
کرج ــی دوره ش ــکوه و ج ــال امارته ــای
ایرانـــی و ظهـــور علمـــا و شـــعرای بـــزرگ
و تألیـــف و تدویـــن کتابهـــای بیشـــمار و
در واقـــع عصـــر طالیـــی تمـــدن اســـامی
ای ــران اس ــت.
درآبشناســـی :کرجـــی عـــاوه بـــر ریاضـــی در مهندســـی نيـــز دســـتاوردهاي برجســـتهاي داشـــته
اســـت وی در زمینـــه پیدایـــش آبهـــای زیرزمینـــی و راههـــای اســـتخراج آنهـــا نظریههـــا و روشهـــا
و اختراعهـــای بدیعـــی داشـــته اســـت .کرجـــی جریـــان آب را از نقطـــهای بـــه نقطـــه دیگـــر بـــه وجـــود
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اختـــاف ســـطح بیـــن دو نقطـــه وابســـته میدانـــد وی در کتـــاب «اســـتخراج آبهـــای پنهانـــی» در
رابطـــه بـــا چگونگـــی پیدایـــش چشـــمه مینویســـد :هيـــچ آب جـــاری یـــا جوشـــندهای [فـــوران کننـــده]
در ســـطح زمیـــن يـــا در بطـــن آن وجـــود نـــدارد مگـــر آنکـــه فاصلـــه
منبـــع آن از مرکـــز زمیـــن دورتـــر از فاصلـــه محلـــی باشـــد کـــه بـــر
ســـطح زمیـــن ظاهـــر میشـــود و جـــاری میگـــردد ،وضـــع آب چشـــمه
بـــه هیـــچ وجـــه غیـــر از ایـــن نمیتوانـــد بـــوده باشـــد .موضـــوع مهـــم
دیگـــری کـــه کرجـــی بـــه شـــرح آن میپـــردازد تأثیـــر زلزلـــه در خشـــک
شـــدن یـــا پیدایـــش چشـــمههای جدیـــد اســـت.
در جب ــر  :اگرچ ــه نویس ــندگانی چ ــون دیوفانت ــوس و ابوالوف ــا ام ــکان
اســـتفاده از توانهـــای بـــاالی دلخـــواه مجهـــول را خاطـــر نشـــان
کردهانـــد ،بـــه نظـــر میرســـد کـــه کرجـــی نخســـتین کســـی بـــوده
باشـــد کـــه جبـــ ِر عبارتهـــای مشـــتمل بـــر ایـــن توانهـــا را بســـط داده
اســـت .رشـــدی راشـــد از ایـــن مدلبنـــدی جبـــر چندجملهایهـــا بـــر مبنـــای حســـاب ارزش موضعـــی،
بـــه عنـــوان «حســـابیدن جبـــر» یـــاد میکنـــد .کرجـــی یکـــی از پیشـــاهنگان ایـــن رونـــد بـــود.
ســـخن از نيـــروي جاذبـــه و كرويـــت زميـــن :كرجـــی در کتـــاب «اســـتخراج آبهـــای پنهانـــی»
ب ــه وض ــوح از کروی ــت و نی ــروی جاذب ــه و قوانی ــن تع ــادل و حرک ــت ک ــه چندی ــن ق ــرن بع ــد توس ــط
دانشـــمندان اروپایـــی (گالیلـــه و کپلـــر و نیوتـــن و  )...مطـــرح شـــد ســـخن میرانـــد .وی میگویـــد:
زمیـــن بـــا تمـــام کوههـــا و دشـــتها و پســـتیها و بلندیهایـــش کـــروی شـــکل اســـت.
ت ــراز مربع ــي اخت ــراع كرج ــي  :او از راه کارب ــرد منظ ــم اعم ــال حس ــاب در فاصل ــه (ب ــازه) مبن ــای
ت ــازهای ب ــرای جب ــر پ ــی نه ــاد وکت ــاب مع ــروف وی ب ــه ن ــام الفخ ــری
نخســـتین شـــرح جبـــر چندجملهایهـــا بـــود ،کرجـــی کوشـــش داشـــت
کـــه عملیـــات حســـاب رادر مـــورد عبـــارات وجملههـــای ناگویـــا بـــه
کاربنـــدد.
چندي از مهم ترین دستاوردهای كرجي:
وی ب ــرای هدای ــت راس ــتا و ش ــیب ک ــف قن ــات روشهای ــی ارائ ــه
کـــرده کـــه از نظـــر اصـــول ریاضـــی درســـت منطبـــق بـــر آن چیـــزی
اســـت کـــه امـــروزه در نقشـــهبرداریهای زیرزمینـــی انجـــام میشـــود
و تف ــاوت ان ــدک آنه ــا در اج ــرا ،ب ــه دلی ــل ابزارهای ــی مث ــل تئودولی ــت
اســـت کـــه در آن زمـــان موجـــود نبودهاســـت.
ابوبکـــر کرجـــی در جبـــر و حســـاب نوآوریهـــای بســـیاری انجـــام
دادهاســـت و قبـــل از او خوارزمـــی و ابوکامـــل شـــجاع بـــن اســـلم مصـــری تنهـــا گامهایـــی در ایـــن
زمینـــه برداشـــته بودنـــد.
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زندگينامه
دانشمندان ایرانی
در جبـر پـا را از خوارزمی فراتر میگذارد و بـه معادالت با درجات باالتر از دو میپردازد.
اختـراع تراز دایرهای و اختراع زاویه یاب و ارتفاع یاب

معرفـی یکـی از مهم تریـن روشهـای حـل مسـاله بـه نام اصـل اسـتقرای ریاضی کـه هنوز هـم در حل
بسـیاری از مسـائل ریاضـی بسـیار دشـوار ،بـه عنـوان یکـی از بهترین روشها میباشـد.
آثار:
يكـي از كتـب او "الفخـری فـی صناعـه الجبر و المقابلة" اسـت كـه آن را بـا چگونگی محاسـبات جبری آغاز
کـرده و بخشـی ویـژه این رشـته سـاخته کـه در کتابهای جبر پیـش از او دیده نمیشـود .ديگري كتـاب "الکافی
فـی الحسـاب" كـه دارای هفتـاد بخش درباره اعمال حسـاب و هندسـه و جبر اسـت" ،نفیس البدیع فیالحسـاب"
نشـان دهنـده پیشـرفت دانـش جبـر تـا سـالهای آغازیـن سـده پنجم هجـری اسـت" ،علـل الحسـاب و الجبر و
المقابلـة و شـرحها" ،پژوهشـی در برگیرنـده بخشهـای گوناگونی پیرامـون جذر" ،العقـود و االبنیـه" کتابی درباره
سـاختمان و پلسـازی اسـت از ديگـر آثـار به فی الحسـاب الهند ،انبـاط المیاه الخفیـة ،االجذار ،المسـائل و االجوبه
فـی الحسـاب ،مختصـر فـی الحسـاب و المحاسـبه ميتـوان اشـاره كـرد .وی چندین کتـاب دیگر نیز نگاشـته که
تنهـا یـاد و اسـمی از آنـان در تذکرههـای علمـی و پژوهشهای دانشـمندان آمده اسـت .برخـی از آنهـا عبارتند از
الـدوز ،نوادر االشـکال ،فی االسـتقراء و کتـاب الوصایا.
از جملـه نسـخههای خطـی موجـود كرجـي کتابـی اسـت بـه نـام «البدایـع فـی الحسـاب» كـه در کتابخانه
واتیـکان قـرار دارد ،دیگـری نسـخه خطـی از کتاب «الکافـی فی الحسـاب» در کتابخانه لویس سـاباط و همچنين
نسـخهای خطـی از یـک کتـاب دیگر بـه نام «علل حسـاب الجبـر و المقابلـه» متعلق بـه کتابخانه بادلیـان كه در
آکسـفورد انگلسـتان نگهداريميشـود.
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سه دهه برگزاری
جشنواره بین المللی خوارزمی
در گذر زمان ( سی سال افتخار)

•
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جشنواره بین المللی خوارزمی  -اولین دوره 1366 -
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سه دهه برگزاری
جشنواره بین المللی خوارزمی
در گذر زمان ( سی سال افتخار)

•

جشنواره بین المللی خوارزمی -ششمین دوره 1371 -
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سه دهه برگزاری
جشنواره بین المللی خوارزمی
در گذر زمان ( سی سال افتخار)

•
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جشنواره بین المللی خوارزمی  -هجدهمین دوره 1383 -
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سه دهه برگزاری
جشنواره بین المللی خوارزمی
در گذر زمان ( سی سال افتخار)

•

جشنواره بین المللی خوارزمی -بیست ویکمین دوره 1386 -
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سه دهه برگزاری
جشنواره بین المللی خوارزمی
در گذر زمان ( سی سال افتخار)

•
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جشنواره بین المللی خوارزمی  -بیست و هفتمین دوره 1392 -
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