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بسم الله الرحمن الرحیم
فَتَعالَى اهللُ الَْمِلُك الَْحقُّ 

َو َل َتْعَجلْ بِالُْقْرآنِ ِمْن َقْبلِ َأنْ ُيْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيهُ َو 
ُقلْ َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا؛

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 )تـاوت و تعليم( آن شـتاب مكن،

 و بگو  پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.
سوره مباركه طه - آيه 114
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اَجَوُدُکم ِمن بَعدی َرُجٌل َعِلَم ِعلمًا َفَنَشَر ِعلَمُه؛

بخشنده ترين شما پس از من كسى است كه دانشى بياموزد

 آنگاه دانش خود را گسترش دهد.

میزان الحکمه، ح13825
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سخن دبير

حكیم  خداونـد  به نام 

جشــنواره بین المللــي خوارزمــي بــا ســابقه ترين رقابــت علمــي اســت كــه پــس از انقــالب اســالمي بــا هــدف 
شناســايي و معرفــي برترين هــاي عرصــه علــم و صنعــت بنیــان گذاشــته شــد تــا بــا ترغیــب پژوهشــگران مســیر 
ــردي، راه  ــه راه حل هــاي نويــن و كارب ــراي ارائ ــا حمايــت از ســرمايه هاي فكــري ب شــكوفايي علمــي كشــور و ب

اســتقالل و خودكفايــي اقتصــادي همــوار گــردد. 
اهتمــام، دورانديشــي، پشــتكار و دلســوزي هاي متعهدانــه و مدبرانــه جمــع بزرگــي از مديــران، دبیــران، اعضــاي 
هیــات 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 مســیري فزاينــده و بالنــده در ســاختار و فرآينــد و چگونگــي اجــرا قوامــي قدرتمنــد بیابــد.
مايــه مباهــات مــن اســت كــه بــه عنــوان دبیــر و عضــوي از ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران 
ــا همراهــي همــكاران دبیرخانــه جشــنواره در اداره كل جشــنواره و مســابقات علمــي و فنــاوري،  توفیــق يافتــم ب
ــم و  ــرار دهی ــي ق ــاي قبل ــه  اســتوار تالش ه ــر پاي ــي را ب ــراز اول علم ــن جشــنواره ت ــاي اي ســي امین ســنگ بن
ــده ســي ســال برگــزاري  ــي و شــش طــرح خارجــي، فهرســت طرح هــاي برگزي ــا معرفــي ســیزده طــرح داخل ب

ــزار طــرح برســانیم. ــرز ه ــه م ــي را ب ــي خوارزم جشــنواره بین الملل
ايــن جشــنواره بــا نــگاه ملــي بــراي شناســايي و معرفــي بهتريــن و موثرتريــن پژوهش هــاي بنیــادي، كاربــردي 
ــدان رقابــت مي كشــاند،  ــه می ــي را ب ــوآوري، هــر ســاله صدهــا طــرح داخل ــراع و ن و طرح هــاي توســعه اي،  اخت
عــالوه بــر آنكــه به دلیــل جايــگاه و اعتبــار علمــي در گســتره بین المللــي، ســبب گرديــده كــه تــا كنــون دويســت 
دانشــمند صاحــب نــام خارجــي و ايرانــي مقیــم خــارج، بــراي حضــور در مراســم بــه ايــران ســفر نماينــد و از ايــن 
ــان و  ــي پژوهشــگران، دانش پژوه ــالت علم ــر و تعام ــادل نظ ــكاري، تب ــراي هم ــددي ب ــاي متع ــق زمینه ه طري

فنــاوران كشــور بــا صاحــب نظــران و پژوهشــگران خارجــي فراهــم گــردد.  
ســه دهــه حیــات افتخــار آمیــز جشــنواره بیــن المللــى 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 

بخشــیم و بــاور خــود از آغــازي نــو و عــزم بــر تــداوم دراز مــدت آن را ظاهــر ســازيم.      
ــاوري حاصــل  ــم آنچــه از دانــش و فن ــد داري ــم و امی ــن كامیابي هــا شــكر مي گويی ــراي اي ــال را ب ــد متع خداون

ــان آورد.   ــه ارمغ ــاه ب ــح و آرامــش و رف ــه انســان ها صل ــراي هم مي شــود ب

                                                       فرج اله مهنازاده
                                                      دبير سي امين جشنواره بين المللي خوارزمي
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● عنوان طرح: توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران
● پژوهشگر: استاد سید محمد بلورچیان تبریزی 

● موسسه علمي: فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران و دانشگاه تبریز  

چكيده طرح:  
استاد سید محمد بلورچیان در سال 1312 در شهر تبريز متولد شد. وي دارای دكترای داروسازی از دانشگاه تبريز 
است كه در سال 1342 به مرتبه استادياری رسید و در سال 1348 براي ادامه تحصیل و گرفتن دكتراي تخصصي 
شــیمي با دريافت بورس دولت فرانسه اِتا به آن كشور عزيمت نمود. وي در حین تحصیل به فعالیت هاي پژوهشى 
خود ادامه داد و موفق به كشــف روش های جديد در شیمى ارگانوســیلیكون و انتشار مقاالت علمى و پژوهشى در 
مجالت معتبر بین المللى گرديد به نحوی كه تحولى در پیشرفت شیمى سیلیكون بوجود آورد. نتايج تحقیقات ايشان 
از ســوی آكادمى علوم، ثبت اختراع و در كتاب های مرجع به ثبت رســید. استاد بلورچیان كه نقش مهمى در تدوين 
كتاب های مرجع بین المللى در رشــته شــیمى دارند در ســال 1351 به ايران مراجعت نمود و با رتبه دانش ياری به 

تدريس و پژوهش پرداخت و در سال 1360 به مقام استادی نايل آمد.
اين دانشــمند برجسته، بنیانگذار دانشكده شیمي دانشــگاه تبريز، بنیانگذار پژوهشگاه شیمي و مهندسي شیمي 
ايران و پايه گذار تحقیقات شــیمي ارگانوسیلیكون در كشور اســت. او كه عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري 
اسالمي ايران مي باشد توسط فرهنگستان علوم به دريافت نشان درجه يك دانش از رئیس جمهور ايران مفتخر شده 
اســت. از ديگر افتخارات او مي توان به دريافت مدال درجه اول علمي، برگزيده شدن در سومین جشنواره بین المللي 
خوارزمي در علوم پايه، ، كســب عنوان اســتاد نمونه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دريافت لوح تقدير و جوايز 
علمى از وزارت علوم و دانشــگاه تبريز، مســئولیت تشــكیل تیم های تحقیقاتى ملى در راستای اجرای طرح های 
تحقیقاتى كشــور، آموزش بسیاري از دانشجويان و پژوهشگران در زمینه تخصصي ارگانو سیلیكون و حضور مستمر 

و موثر در عرصه هاي آموزش و پژوهش كشور اشاره كرد.  
يكى از فعالیت های مهم و ماندگار اســتاد بلورچیان، تأســیس و راه اندازی پژوهشگاه شیمى و مهندسى شیمى 
ايران اســت كه پس از هجده سال فعالیت مســتمر، تحقق پذيرفت. اين پژوهشگاه دارای چهار پژوهشكده، چهل 
آزمايشــگاه تحقیقاتى و گروه هاي تخصصى متعدد اســت كه با هدف فراهم آوردن امكانات پژوهش های بنیادی، 
كاربردی و آموزشــى در تمامى زمینه های شیمى و مهندسى شــیمى، پرورش استعدادها و خالقیت های موجود در 
كشور و بهره گیری بیشتر از ذخاير عظیم نفت تاسیس و راه اندازی گرديده است. به عبارتي نمادي از پشتكار،  اشتیاق 
و حاصل پر بركت زندگي دانشــمندي خستگي ناپذير و تالشگر اســت كه عمر خود را براي خدمتگزاري به علم و 

توسعه فناوري در سرزمین خود صرف مى كند.   
انتشــار بیش از صدو پنجاه  اثر علمى و پژوهشــي در مجالت معتبر بین المللي، ثبت نتايج تحقیقات در بیست 
مجموعه از كتاب هاي مرجع، ســاخت بیش از صد و پنجاه تركیب جديد ارگانوســیلیكون با عوامل مختلف، ثبت ده 
اختراع و روش های جديد و ترجمه و انتشار مجموعه اي از كتاب هاي شیمي آلي از آثار علمي استاد بلورچیان است. 

رتبه اول 
برگزيده ويژه - پژوهش هاى بنيادى

گروه تخصصى فناورى هاى شيميايى
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چكيده طرح:  
ـــده  ـــاخته ش ـــى و س ـــالء طراح ـــي خ ـــون حرارت ـــاز آزم ـــه شبیه س ـــامانه محفظ ـــه س ـــرح س ـــن ط در اي
ــر دارای حجـــم  ــه ديگـ ــارده مترمكعـــب و دو محفظـ ــدود چهـ ــامانه ها حـ اســـت. حجـــم يكـــى از سـ
ــات  ــری قطعـ ــه قرارگیـ ــپر و صفحـ ــامانه ها دارای سـ ــن سـ ــتند. ايـ ــب هسـ ــر مكعـ ــم متـ ــك و نیـ يـ
ــا به وســـیله المپ هـــای حرارتـــى مـــادون قرمـــز و نیتـــروژن مايـــع كنتـــرل  هســـتند و دمـــای آنهـ
مى شـــود. همچنیـــن يـــك شبیه ســـاز خورشـــیدی بـــزرگ بـــا پرتـــو تابشـــى بـــه قطـــر يـــك متـــر 
و چگالـــى تـــوان 1400 وات بـــر متـــر مربـــع طراحـــى و ســـاخته شـــده اســـت. پرتـــو تابشـــى ايـــن 
ســـامانه خورشـــیدی بـــه وســـیله نـــه عـــدد المـــپ 2/5 كیلـــووات و آينه هـــای بازتابنـــده بیضـــوی 
تولیـــد مى شـــود. پرتـــو انـــرژی خورشـــیدی شبیه ســـازی شـــده از طريـــق يـــك پنجـــره اپتیكـــى بـــه 
قطـــر پنجـــاه ســـانتى متر بـــه داخـــل محفظـــه فرســـتاده شـــده و در داخـــل محفظـــه بـــا اســـتفاده از 
ـــامانه دارای  ـــن س ـــود. اي ـــده مى ش ـــر تابان ـــورد نظ ـــه م ـــه قطع ـــوازی و ب ـــهموی م ـــزرگ س ـــه ب ـــك آين ي
فلنج هـــا و اتصـــاالت الكتريكـــى مخصـــوص خـــالء مى باشـــد، كـــه قابلیـــت ورود و خـــروج ســـیصد 
ســـیگنال الكتريكـــى را دارا مى باشـــد. تمـــام قســـمت های ايـــن ســـامانه به وســـیله نرم افـــزار 

ــود.  ــرل مى شـ ــاهده وكنتـ LabView مشـ

رتبه دوم
پژوهش هاى كاربردى

گروه تخصصى هوا فضا     

● عنوان طرح : طراحي و ساخت شبیه ساز فضا 
● سازمان مجری: دانشگاه شهید بهشتی

● موسسـه های همـکار: وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، سـازمان فضایـی ایران 
و پژوهشـگاه فضایـی ایران
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● عنوان طرح : تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوري شده
● سازمان مجری: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

● نماینده: دکتر مرتضی رضایی
● همکاران: ابوالفضل عباسی، مجتبی زاهدی فر و اسحاق کرد نژاد

● موسسه همکار: موسسه جهاد نصر

چكيده طرح:
بقاياي نیشــكر يكي از پسماندهاي كشاورزي مي باشد كه بخش قابل توجهي از اين محصول اصلي نیشكر را در 
بر مي گیرد كه شــامل سرشاخه، پیت و باگاس و مالس مي باشد . سرشاخه حدود بیست و پنج درصد از كل تولید اين 
زراعت را شامل مي گردد كه در زمان برداشت ساقه نیشكر در مزرعه باقي مي ماند و براي عملیات زراعي ايجاد مزاحمت 
مي  نمايد. يكي از راه هاي دفع اين مزاحمت آتش زدن آن مي باشد كه در بسیاري از مناطق نیشكر كاري چنین روشي به 
كار گرفته مي شــود. لیكن اين عمل، طي سال هاي اخیر، از طرف سازمان هاي حمايت كننده محیط زيست مورد انتقاد 
قرار گرفته است. سرشاخه نیشكر داراي ارزش غذايي مناسبي بوده به نحوي كه پروتئین خام و انرژي زايي آن نسبت به 
كاه غالت باالتر است و مي توان آن را در رديف علوفه هاي متوسط دسته بندي نمود. در حال حاضر حدود بیست هزار 
هكتار از اراضي كشــت نیشكر در استان خوزستان با استفاده از هاروستر برداشت مي گردد كه حین برداشت سرشاخه 
و برگ گیاه بر روي زمین انباشــته شده و به كمك بیلر قابل برداشت مي باشد. با توجه به اطالعات تولید شده امكان 
برداشــت هشت تن در هكتار سرشاخه نیشكر بوسیله بیلر امكان پذير بوده و در مجموع در حال حاضر امكان برداشت 
صد و شصت هزار تن از اين ماده غذايي با ارزش در سال میسر مي باشد. بر اساس اطالعات موجود در صورت فرآوري 
سرشــاخه به وسیله مواد آلي و شــیمیايي ارزش غذايي آن را مي توان افزايش داد. در اين صورت مقدار پروتئین خام از 
مقدار5/4 درصد به 7/98 درصد )در مجموع حدود 48 درصد افزايش( و انرژي قابل متابوبیسم از 1/7 به 1/88 مگاكالري 

در كیلوگرم )در مجموع 11 درصد افزايش( ارتقا مي يابد.

رتبه دوم
پژوهش هاى كاربردى

گروه تخصصى كشاورزى و منابع طبيعى
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● عنوان طرح : طراحي و بومي سازي آزماینده و شبیه ساز سامانه پدافندي
● سازمان مجري: جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

● نماینده: دکتر سعید قاضی مغربی
● همکــاران: 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 كه شامل دو رک مخابراتى و رک تغذيه است، دارای ويژگى های منحصر به فرد زير مى باشد:
● كسب دانش فنى، بومى سازی، طراحى و ساخت سامانه جديد و امكان ارتقای آن و ساخت آزماينده های مشابه 

و پیشرفته تر؛
● استفاده از مواد جاذب امواج الكترومغناطیسى و رسیدن به سامانه مقاوم در مقابل تشعشعات بیرونى تا میزان 100dB؛
● استفاده از روش های نوين طراحى همانند BIT در بومى سازی و بازبینى نظام آزمون و تعمیرات تجهیزات مشابه

● طراحى سینتى سايزر دو كانال باند C با فركانس 6.5GHz با مشخصات نويز فاز بهتر از -120dBc/Hz در 
افست 10KHz؛

● سامانه ساخته شده مبتنى بر DDS با پايداری فركانسى 70ppb است. با استفاده از سینتى سايزهای DDS و 
 70ppb 100 و پايداریdB سامانه بهتر از SFDR و فیلترينگ سیگنال اصلى، میزان OCXO همچنین اسیالتور

رسانده شده است.
● كاهش قابل مالحظه نشتى الكترومغناطیسى در دستگاه ساخته شده؛

● طراحى و ساخت اينورتر تمام سینوسى 400 هرتز برای تغذيه بارهای نامتعادل و غیرخطى خاص با استانداردهای 
معتبر قابل قبول كه برای جبران جريان نامتعادلى بار غیرخطى يا نامتعادل، از اينورتر چهارســاق با ســاق چهارم فعال 

استفاده شده است. 
● اينورتر ساخته شده برای رسیدن به پاسخ دينامیكى سريع به تغییرات بار در مدت زمان كمتر از چهل چرخه كاری 

تغییرات ناگهانى بار را جبران كند. 

رتبه سوم
پژوهش هاى كاربردى
گروه تخصصى برق و كامپيوتر

     

رک تغذيه رک مخابرات 
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● عنوان طرح: تولید نهاده زیستي میکوریزي مناسب براي استفاده در بخش تولیدات گیاهي کشور
● پژوهشگر: دکتر فرهاد رجالی

● همکاران: هادی اسدی رحمانی و احمد اصغرزاده
● موسسه همکار: موسسه تحقیقات خاک و آب

چكيده طرح:
اين طرح برای اولین بار در كشــور موفق به تولید ريشــه های القايى از پنج نوع بافت گیاهى مختلف شد كه برخى 
از آنها دارای پايداری ژنتیكى قابل قبولى هســتند و قابلیت كاربرد در ســاير فرايندهای تولیدی غیر از تهیه مايه تلقیح 
قارچ های میكوريزی را دارا مى باشند. دستیابى به روش استريل سطحى اسپور قارچ بدون كاهش توانايى رويشى آن از 
ديگر دستاوردهای اين طرح است. تركیب استفاده شده به عنوان حامل قارچ، قدرت رويش اسپور را حداقل به مدت يك 
ســال تضمین مى كند. در نهايت اســتفاده از روش كشت بافت به منظور تولید اين محصول برای اولین بار در كشور در 
اين طرح عملیاتى شده است. محصول اين طرح منجر به ارتقای سطح تولیدات گیاهى كشور شده كه با توجه به نقش 
بخش كشــاورزی در افزايش رشــد اقتصادی كشور حايز اهمیت است. استفاده از محصول اين طرح از طريق كم كردن 
هزينه های تولید و افزايش كارايى مصرف آب به اقتصاد فعاالن بخش تولیدات گیاهى كشور كمك  مى كند. فرآيندهای 
تولید اين محصول و مواد اولیه مورد نیاز آن همگى در داخل كشــور تامین شده و هیچگونه وابستگى به خارج از كشور 

ندارد. محصول تولیدی دارای قابلیت صادرات به كشورهای همسايه است.

رتبه دوم
 طرح هاي توسعه اي

گروه تخصصى كشاورزى و منابع طبيعى
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● عنوان طـرح : تولید چشمه هـاي بـراکي تـراپي ید-125  مورد استفاده در درمان تومورهاي مغزي 
و مالنوماي چشمي

● پژوهشگر: دکتر شهاب شیبانی
● همکاران: حسین پوربیگی و محمدرضا جوانشیر

● موسسه های همکار: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - سازمان انرژی اتمی ایران

چكيده طرح:
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانى، در سال 1391 حدود هشتاد و پنج هزار نفر درايران به 
بیماري سرطان مبتال شده و پنجاه هزار نفر به دلیل اين بیماري فوت كردند. تخمین زده مي شود تا سال 2030 اين آمار 
دو برابر شود. براساس برنامه جامع كنترل سرطان كشور و در راستای ارتقای كمي و كیفي محصوالت درماني راديوتراپي 
)از جمله روش براكى تراپى يا پرتودرمانى داخلى( اين طرح به منظور توســعه اين روش در كشور از طريق كسب دانش 
فني و تولید چشمه هاي يد-125 كه از پرمصرف ترين چشمه هاي براكي تراپي دردنیا مى باشد در سازمان انرژی اتمى 

ايران اجرا گرديد.  
دراين طرح روش های مختلف تولید هسته چشمه ها بررسي و دانش فني مربوط حاصل گشته است )روش جذب بر 
روی سیم نقره برای اكتیويته پائین وجذب بر روی میكروكره برای اكتیويته باال( روش هاي بارگذاري هسته در غالف و 
سیلد كردن اين چشمه ها بوسیله جوشكاري لیزري مورد بررسي و پارامترهای بهینه جوش بدست آورده شده. روش هاي 
كنترل كیفي اين چشــمه ها بررسى و فرآيند كنترل بر اساس استانداردها پیاده ســازی شده. پارامترهاي دزيمتري اين 
چشــمه ها مورد ارزيابي و مقايسه با پارامترهاي چشمه هاي تجاري مشابه قرار گرفته كه از تطابق قابل قبولى برخوردار 

است. طراحي و پیاده سازي خط تولید خودكار به منظور كاهش خطرات پرتو گیري پرسنل انجام گرديد.
 بیش از ســیصد عدد چشــمه تولید و در مراحل بالیني درمان تومورهاي مغزي)چهل بیمار( و تومورهاي مالنوماي 
چشــمي)پانزده بیمار( با همكاري بیمارستان های شهدا تجريش و تهران و بیمارستان فوق تخصصى چشم فارابى مورد 
اســتفاده واقع گرديده است. ازديگر نتايج اين طرح مى توان به فراهم آوردن امكان تولید محصوالت جديد براكى تراپى 

برای مصارف درمانى جديد و ايجاد زمینه صادرات و ارايه خدمات درمانى اتباع كشورهای خارجى منطقه اشاره نمود.

رتبه دوم
طرح هاي توسعه اي

گروه تخصصى علوم پايه
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MGT -70 عنوان طـرح : بسته ارتقاي توان توربین گاز ●
● سازمان مجري: شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(

● نماینده: مهندس اسحاق عباسي
● همکاران: علي حمیداوي، حسین سعیدي، حبیب حبیبیان،  محمدرضا پاکتچیان و علي رفیعي

چكيده طرح:
توربین گاز MGT -70 )خانواده V94.2( به عنوان يكي از پر تعدادترين توربین هاي گازي در حال سرويس در ايران 
و جهان به عنوان گزينه اي با ارزش براي سرمايه گذاري در ارتقاي، بهینه سازي توان و بهره وري محسوب مي شود ، از 
اين رو برنامه هاي توسعه اي و ارايه بسته هاي تجاري نوآورانه بر روي اين توربین جز فعالیت هاي مهم تحقیق و توسعه 

توربین در گروه مپنا است.  
بسته ارتقاي توان IGV+ به عنوان يكي از جديدترين نوآوري هاي گروه مپنا، باعث بهبود توان خروجي توربین 
گاز مي گردد كه در كوتاه ترين زمان ممكن و با كمترين تغییرات قابل اجرا مي باشــد. طراحي اين بســته بر مبناي 
بهینه نمودن زاويه قرارگیري پره هاي راهنماي ورودي كمپرســور )IGV( در نســخه هاي مختلف اين توربین گاز 
استوار شده است. با تغییر زاويه IGV ، دبي جرمي عبوري از توربین و كمپرسور افزايش يافته و به تناسب آن توان 

خروجي افزايش مي يابد. 
پیاده سازي اين طرح داراي جوانب مختلفي با توجه به طراحي كمپرسور مورد استفاده در آن مي باشد. تعیین میزان 
باز شدن پره هاي راهنماي ورودي با توجه به محدوديت هاي ناپايداري كمپرسور، تعیین زاويه بهینه با توجه به راندمان 
كمپرسور، توربین گاز و میزان افزايش دبي جرمي حاصله و تاثیر آن بر روي دماي ورودي توربین و به دنبال آن تحت 

تاثیر قرار دادن عمر قطعات داغ از دست آوردهای اصلي پیاده سازي اين طرح مي باشد. 
يكي از مهم ترين موارد در پیاده سازي اين طرح استفاده از شبیه ساز واقعى برای تغییر برنامه نرم افزار سامانه كنترل 
متناسب با تغییرات صورت گرفته در جابجايي پره هاي راهنماي ورودي است، تا انعطاف پذيري توربین گاز در مواجهه با 
شرايط مختلف محیطي از جمله افزايش دما افزايش پیدا كند. برای نیل به اين هدف منحني عملكرد جديد كمپرسور در 
نسخه هاي مختلف اين توربین مورد بررسي قرار گرفته و تغییرات مورد نیاز در نرم افزار سامانه كنترل منطبق با عملكرد 

جديد توربین گاز استخراج شده و در منطق جديد ماشین جايگزين گرديده است.

رتبه دوم
طرح هاي توسعه اي

گروه تخصصى مكانيك
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● عنوان طـرح : ساخت ماشین آالت خط تولید مخازن گاز طبیعي ویژه خودرو
● پژوهشگر: دکتر مجید ایزدی

● همکاران: ابوالفضل موالیی نژاد و محمود درویشی
● موسسه همکار: انرژی صنعت خاورمیانه

چكيده طرح:
  شــكل دهى فلزات يكى از مهم ترين زمینه های كاری در صنايع مختلف مى باشد، كه در اين میان شكل دهى با 
روش "چرخشى" از فناوری بااليى برخوردار بوده كه در اختیار چند كشور صنعتى مي باشد، در اين طرح طراحى و ساخت 
يكي از پیشرفته ترين ماشین های شكل دهى به نام "چرخش گرم"  با موفقیت انجام شده است كه اين ماشین از نظر 
فناوری با پیشرفته ترين ماشین های دنیا مطابقت دارد. از ويژگي های برجسته اين ماشین استفاده از  سرو هايدرولیك 
برای كنترل موقعیت ابزار بوده كه مي تواند در هر لحظه موقعیت ابزار )غلطك شــكل دهنده( را در در يك فضای دو 
بعدی كنترل كند كه نتیجه آن در تولید محصول بســیار مهم خواهد بود. عالوه بر ماشــین مذكور تیم طراح موفق به 
طراحى دو ماشین مخصوص برای عملیات براده برداری شده كه در يكى از آنها قابلیت تعويض ابزار وجود دارد به طوري 
كه پنج ابزار مختلف به نوبت تعويض شــده و عملیات خاصى بر روی محصول انجام مي دهند.  همچنین چند ماشین 

برای آزمايش شامل هیدرو استاتیك، آلتراسونیك و نشتي طراحى شده است.
در تمامي اين ماشــین ها خصوصیت نوآوری بارز مي باشــد و ارزش آنها در اين بوده كه فناوری طراحى و ساخت 

ماشین آالت خط تولید بدست آمده است.

رتبه سوم
طرح هاي توسعه اي

گروه تخصصى مكانيك
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● عنوان طـرح :نانو بیوحسگرهاي الکتریکي براي تمایز سلولي
● پژوهشگر: دکتر محمد عبداالحد 

● همکاران: میالد قارونی و محمد سعید نیک شعار
● موسسه همکار: دانشکده فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چكيده طرح:
سلول های ســرطانى از نظر بازتولید، چسبندگى، نرخ تقســیم، بلوغ و عملكرد با سلول های سالم تفاوت دارند 
كه باعث تاثیر در ســیگنال های الكتريكى و شیمیايى ثبت شده از اين سلول ها مى شود. در اين طرح، حسگرهای 
امپدانس الكتريكى بر پايه نانوســاختارهای سیلیســیومى و كربنى ســاخته شده است كه با مشــاهده پارامترهای 
دی  الكتريك غشا ســلول ها به شناسايى حالت فیزيولوژيكى سلولى مى پردازد و همچنین اثر داروهای ضد سرطان 
را برروی سلول  های سرطانى مورد بررســى قرار مى دهد. الگوی الكتريكى قابل تمايزی برای بررسى پاسخ سلول 
های اپیتلیال و مزان شیمال در حالت های فیزيولوژيكى مختلف بر مبنای اين فرآيند به دست آمده است. همچنین 
پاســخ سلول های سرطانى به داروهای ضد اسكلت سلولى با داده های دی الكتريك غشا به خوبى تطابق داشت. نانو 
لوله های كربنى، نانوســیم های سیلیكونى، نانوخارهای سیلیكونى بر روی بسترهای سیلیكون و شیشه نانو زبر شده 
به عنوان الكترودهای حساســه استفاده گشته اند و نهايتا اندازه و فاز امپدانس الكتريكى به عنوان الگوی پاسخ برای 

تشخیص سلول ها معرفى گرديده است.

رتبه دوم
 نـوآورى

گروه تخصصى برق و كامپيوتر
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● عنوان طـرح : طراحي پل طبیعت
● پژوهشگر: مهندس لیال عراقیان

● همکاران: علیرضا بهزادی و سحر یاسایی
● موسسه همکار : شرکت مهندسی مافیس 

چكيده طرح:
 پل طبیعت با طول دويست و هفتاد متر، به عنوان مسیر ارتباطى پیاده میان دو عرصه ی طبیعى شهر و بر فراز اتوبان  
مدرس در تهران بنا نهاده شده است. على رغم رويكرد رايج در طراحى پل ها با عملكرد فقط عبوری، اين پل فضايى 
است برای حضور و مكث افراد. به اين منظور فضاهايى برای نشستن، فضاهای سبز و پوشش گیاهى و نیز رستوران ها و 
كافه هايى در سطوح مختلف آن طراحى و تعبیه  شده است تا از اين طريق میزان ماندگاری و دوام حضور افراد در فضا 
را افزايش دهد. طراحى پل به صورت يك مسیر منحنى با تنوعى از عرض و شیب های مختلف مى باشد كه با كاستن از 
سرعت افراد آن ها را به مكث و كشف رمز فضا برای يافتن مسیر و مقصد ترغیب مى نمايد. از سوی ديگر با توجه به غنای 
پوشش گیاهى در بستر طراحى پل، حداكثر میزان تالش برای كاستن از اثر اين سازه بر زمینه ی طبیعى، با به حداقل رساندن 

تعداد پايه ها و جانمايى صحیح آن ها صورت پذيرفته است.
طراحى ســازه ی پل با هدف ايجاد يك خرپای سه بعدی فلزی با شكلى پويا مى باشد كه با در بر داشتن دو سكوی 
پیوسته ی مستقر بر سه ستون درختى شكل، فضای معماری را ايجاد نموده است كه مولد حضورپذيری و تعامالت اجتماعى 
مى باشد. تمامى سطوح مختلف فضايى تعبیه شده در پل از طريق پله يا سكوی روی سطح شیب دار با فراهم نمودن امكان 

اتصال و ارتباط، به خلق مسیرهای متعددی انجامیده است كه هر يك تجربه ای متمايز برای افراد فراهم مى نمايند.
فرايند ساخت پل با استفاده از لوله های فلزی صورت پذيرفته است كه با چالش های فراوان در ارتفاع چهل متری يك 
بزرگراه شــهری به هم جوش و اتصال داده شده اند. خلق اين سازه ی چالش برانگیز در ايران بى سابقه بوده و بر خالف 
تمامى پل ها كه با نقش عبوری طراحى و ساخته مى شوند، پل طبیعت آن چنان كه از نام آن بر مى آيد، به عنوان يك 
فضای شهری پويا و سرزنده ، خود به عنوان يك مقصد شهری نقش آفرينى مى كند كه به عنوان يك فضای شهری به 

صورت آزادانه تمامى اقشار قادر به بهره مندی از آن مى باشند.
در نهايت اين طرح نه تنها بعنوان يك سازه و عنصر معماری شاخص، بلكه از نقطه نظر توجه و احترام به محیط و 

طبیعت و توجه به خلق كیفیت های طراحى شهری مورد توجه مى باشد.

رتبه دوم
نـوآورى

گروه تخصصى معمارى و شهرسازى
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● عنوان طـرح : گلخانه ایراني فراز
● پژوهشگر: حمید امیر سیدی

چكيده طرح:
عملكرد سامانه زيرسطحى و دريچه های منحصر به فرد گلخانه تمام ايرانى فراز برگرفته از نحوه زندگى مردمان اين 
سرزمین و ارتقای آن تا حذف كامل سوخت های فسیلى برای گرمايش گلخانه ها در هوای سرد و كاهش مصرف آب و 
برق به میزان هفتاد و پنج درصد گلخانه های جديد جهان برای خنك كردن آنها و تولید بهتر محصوالت كشاورزی در 
هوای گرم مى باشد. سامانه زيرسطحى به منظور گرمايش، سرمايش و تهويه كه با الهام از دانش بومى طراحى شده و 

با تهويه مطلوب باعث كنترل دمای گلخانه نیز مى گردد.
اين طرح الگوی گلخانه های آينده است. اين نوآوری ويژگى های منحصر به فردی دارد: طراحى بدون روزنه، ارتفاع 
بلند گلخانه، عايق بودن جداره گلخانه، كاهش چشمگیر مصرف سم و صرف جويى قابل توجه ای در مصرف انرژی از 

طريق سوخت.
سامانه سیركوله با گردش هوا باعث توزيع يكسان دما، رطوبت و دی اكسید كربن در داخل گلخانه گشته و محیط 
مناسبى را برای محصوالت ايجاد مى نمايد. اين سامانه از ويژگى های سامانه تهويه زير سطحى بوده و در مواقع لزوم 
با  بســتن دريچه های بیرونى و به جريان انداختن هوای داخل گلخانه آن را به گردش وا مى دارد و باعث دسترســى 
بهتر به دی اكسید كربن شده و رطوبت سطحى گیاهان را تا حد صفر كاهش مى دهد. زمانى كه دمای بیرون گلخانه 
به قدری گرم شده باشد كه سامانه زيرسطحى به صورت طبیعى قادر به ايجاد دمای مورد نیاز نباشد سامانه ديگری با 
ايجاد هوای خنك و بســیار مطبوع فعال مى گردد كه مى تواند با كمتر از يك چهارم آب و برق مصرفى مورد نیاز در 
سامانه فن و پد، گلخانه را چند برابر خنك تر كند. اين در حالى است كه آب مورد نیاز مى تواند از آب های شور پسماند 

و حتى گل آلود باشد.
 به كمك سامانه زيرسطحى در گلخانه ايرانى فراز توزيع دی اكسید كربن بدون نیاز به هیچ شبكه توزيعى است.

رتبه دوم
نـوآورى

گروه تخصصى كشاورزى و منابع طبيعى
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● عنوان طـرح : سنتز مواد موثره دارویي ضد سرطان
● پژوهشگر: دکتر خشایار کریمیان

● همکاران: احمد یاری، جواد بروزمند شاد و سید رضا مجیدی
● موسسه  همکار:  شرکت صنایع شیمیایی- دارویی ارسطو

چكيده طرح:
سنتز آزمايشگاه، بهینه سازی سنتز  در مقیاس باالتر و تولید نمونه مواد ماده موثره دارويي ضد سرطان با رعايت دقیق 
 )International Commission on Harmonization. ICH( ضوابط بین المللى و تولید  مواد موثره دارويى
دوسیه  و  تكمیل  مدت  بلند  و  كوتاه  پايداري  مطالعات  انجام  به منظور  معتبر سازي  بسته  سه  تولید  همچنین، 
دارويى)Drug Master File, DMF(، هر يك از اين محصوالت  طبق ضوابط ICH  تدوين و برای بررسى 
و نمونه  برداری از خط تولید به اداره كل نظارت و ارزيابى دارو و مواد مخدر ارائه گرديد.  بازديد از خطوط تولید و 
نمونه برداری و تائیديه شرايط تولید خوب از سوی اداره كل نظارت و ارزيابى دارو صادر گرديد  و نیز فروش محصوالت 

اغاز شد. دست آورد های مهم اين طرح كالن ملى شامل:
● كسب سه ثبت اختراع بین لمللى در خصوص روش های بهتر تولید. 

● تولید مواد موثره دارويى پر خطر در مقیاس صنعتى برای اولین بار در كشــور تحت شــرايط نظام بســته تولید 
.)Closed System MFG(

● طراحى ماشین االت نظام بسته تولید توسط مجری و ساخت داخلى آنها در شركت های مهندسى داخلى.
● اندازه گیری و احراز عدم وجود مواد پر خطر در فضای كار و محیط زيست طبق روش های بین المللى.

● عقد قرارداد صادرات مواد موثره دارويى ضد سرطان به كشور هند.
● توان تولید داخلى ملكول های بسیار پیچیده در كشور و  امكانات بومى مهندسى و ساخت داخلى ماشین االت 

ويژه تولید نظام بسته تولید مواد موثره دارويى پر خطر به دست متخصصان داخلى.
● تربیت نیروی انسانى در حوزه های شیمى الى، مهندسى شیمى و طراحى و ساخت داخلى ماشین االت مورد نیاز.

رتبه دوم
نـوآورى

گروه تخصصى  فناورى هاى شيميايى  

 ساختار شیمیايي مواد موثره داروئى ضد سرطان
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چكيده طرح:
سامانه سرعت سنج و پالک خوان خودرو، خدمات ويژه سرعت سنجى، پالک خوانى و ثبت تخلفات رانندگى را به صورت 
خودكار و دستى ارايه مى كند. اين سامانه كه بر روی خودروهای پلیس نصب مى شود با استفاده از فناوری پردازش تصوير، 
عملیات سرعت سنجى را در خودروی پلیس در حال حركت يا متوقف در كنار مسیر فراهم مى سازد. رهگیری و سرعت 
سنجى چند وسیله نقلیه به صورت همزمان و توانايى تطبیق با شرايط مختلف نوری و جوی از مزايای جانبى طرح در 
زمان برگزيده شدن بود. نسل بعدی محصول تولید شده مبتنى بر دانش تولید شده در اين مجموعه، سامانه سرعت سنج 
و پالک  خوان استقراری سه بعدی است كه تمامى خودروها را با هر رنگ، شكل، پالک در هر دو حالت ترافیك باال و 
سرعت های باال تشخیص داده و از همه خودروها در تمامى ساعات شبانه روز عكس رنگى تهیه مى نمايد. اين سامانه با 
تشخیص سه بعدی و ابعاد سنجى خودروها را به دو دسته سبك و سنگین با دقت چشمگیری تفكیك مى نمايد. انطباق با 
ويژگى های خاص پالک های ايران و دقت باال در قرائت آن، تركیب فناوری های پردازش تصوير و رادار، مصرف انرژی 
بسیار پايین )قابل تامین با سوالر( و پوشش دهى تمامى كاركردهای ثبت پالک و طرح ترافیك، ثبت تخلف چراغ قرمز و 

سرعت سنجى تركیبى رادار و پردازش تصوير از ويژگى های برجسته دوربین "كارابین" است.

شركت پويا فناوران كوثر موفق در توليد ملى:
● فعالیت شركت بر پايه كارگروهى، فعال و پیشرو با تولید محصوالت مختلفى بر اساس پردازش تصوير به خصوص در زمینه 

فناوری اطالعات است.
● دستاوردهای اين شركت نتیجه يك دهه تحقیق و توسعه در فناوری های هوشمند ترافیكى، تولید طیف گسترده ای از 

محصوالت مبتنى بر فناوری های پیشرو با كاربردهای متنوع مى باشد. 
● تبديل ايده به محصول، نوآوری، سرمايه گذاری شخصى، رعايت روش های علمى و واحد تحقیق و توسعه فعال كه موجب 

توسعه نرم افزاری و سخت افزاری محصول دانش بنیان شده است.
● مستند سازی و ارايه راهنمای مناسب برای محصول.

● شناسايى بازار هدف، موفقیت در تولید انبوه، تثبیت جايگاه نشان تجاری با توجه به 
رقبای داخلى و خارجى و در اختیار داشتن سهم مناسبى از بازار داخلى، صرفه جويى ارزی  
و برنامه برای صادرات و پايداری  از ويژگى های كارآفرينى دانش بنیان اين شركت است.

برگزيده
موفق در توليد ملى

● عنوان طـرح : تجاري سازي سامانه سرعت سنج خودرویي بر اساس پردازش تصویر
● نماینده: مهندس حسین توحیدی

● همـکاران: محمدامیـن کاویانـی جبلـی، علیرضا سـجودی حقیقـی، محمود تالفـی نوغانی، 
مهـدی محمدپـور فـرد، علـی پاک نیت و محمـود رحیمـی فراهانی

● نام شرکت: پویا فن آوران کوثر
● برگزیده : رتبه  اول طرح های توسعه ای در دهمین جشنواره جوا ن خوارزمی )1387(
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طرحهاي
برگزیدگانخارجي
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی
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چكيده طرح:
ــوده اســت. اول اينكــه گــروه كرومــر  ــا ســه كشــف مهــم همــراه ب ــه ب ــن زمین ــر كرومــر در اي فعالیت هــای دكت
ــد مــرگ  ــل برگشــت فراين ــدر نقطــه غیر قاب ــری غشــاء میتوكن كشــف كــرد كــه در ســلول های پســتانداران، نفوذ پذي
ــه عنــوان مكانیــزم ضــد  ــوده و بى رحمــى ايــن فراينــد رانشــان مى دهــد. دوم اينكــه كرومــر اتوفــاژی را ب ســلولى ب
پیــری معرفــى نمــود كــه باعــث مى شــود ســلول بــا شــرايط فشــردگى تطبیــق يافتــه و از مــرگ ناخواســته اجتنــاب 
ــل ســلول های تحــت  ــى در مقاب ــه پاســخ ايمن ــات نمــود ك ــه را مطــرح و اثب ــن فرضی ــر اي ــد. ســوم اينكــه كروم كن
ــم  ــوش و ه ــم در م ــى در ســرطان ها را )ه ــت شــیمى درمان ــرگ، موفقی ــال م ــلول های ســرطانى در ح ــا س فشــار ي
در انســان( تثبیــت مى كنــد. ايــن مــرگ ايمونولوژيــك ســلولى، پديــده ای مطلــوب در درمــان ســرطان اســت. كرومــر 
ــه بهتريــن  معتقــد اســت كــه درمان هــای مرســوم و اختصاصــى ســرطان ها محتــاج مشــاركت پاســخ هــای ايمنــى ب

نحــو ممكــن اســت.

زندگي نامه:
ــوز،  ــى آپوپت ــروه تحقیقات ــر گ ــه، مدي ــگاه دكارت فرانس ــكى دانش ــكده پزش ــتاد دانش ــر اس ــدو كروم ــر گی دكت
ســرطان و ايمنــى شــورای تحقیقــات پزشــكى فرانســه )INSERM( مديــر پــروژه متابولومیكــس و بیولــوژی ســلولى 
ــه  ــو موسس ــتاد مدع ــس، اس ــدو پاري ــى ژرژ پمپی ــتان اروپاي ــك بیمارس ــرطان Gustave Roussy ، پزش ــز س مرك
ــته  ــرطان داش ــلولى و س ــوژی س ــه بیول ــیعى در زمین ــات وس ــت. وی تحقیق ــوئد و ... اس ــتكهلم س ــكای اس كارولینس
ــت.  ــلولى اس ــرگ س ــدری در م ــاء میتوكن ــری غش ــف نفوذپذي ــه كش ــمندان در زمین ــهورترين دانش ــه مش و از جمل
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــى درجه ــات علم ــترين مراجع ــا 2011 بیش ــال های 1991 ت ــن س ــاالت او در بی مق
اســت. وی بیــش از يــك هــزار و دويســت مقالــه در مجــالت معتبــر را در پرونــده علمــى خــود دارد. در كارنامــه وی 
بیســت و دو اختــراع علمــى، بیــش از يــك صــد و چهــل پژوهانــه اتحاديــه اروپــا و ســى جايــزه معتبــر بیــن  المللــى 

وجــود دارد.

رتبه اول 
پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصى علوم پزشكى

● عنوان طرح: مرگ سلول ها در پاتوبیولوژي
● پژوهشگر: دکتر گیدو کرومر

● کشور:  اسپانیا
● رشته:  علوم پزشکي

● موسسه علمي :  دانشگاه دکارت پاریس فرانسه
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چكيده طرح:
ــز  ــف مغ ــای مختل ــى را در مداره ــای دائم ــوان الكترود ه ــز)DBS( مى ت ــى مغ ــك عمق ــتفاده از روش تحري ــا اس ب
قــرارداد. ســپس بــه كمــك ژنراتــور هــای داخلــى يــا هدايت گر هــای الكتريكــى، مى تــوان از الكترود هــا بــرای انتقــال  
ــوان از  ــا، مى ت ــن الكترود ه ــرار گرفت ــه محــل ق ــا توجــه ب ــود. ب ــه بافت هــای هــدف اســتفاده نم ــان الكتريكــى ب جري
جريــان الكتريكــى بــرای تقويــت يــا مهــار فعالیت هــای عصبــى در بافت هــای مجــاور يــا مناطــق دور دســت، اســتفاده 
ــوان در نواحــى  ــا را مى ت ــك هســتند. الكترود ه ــار ســلولى بیولوژي ــن دارای آث ــات الكتريكــى همچنی ــن جريان نمــود. اي
ــرار داد.  ــه ق ــناختى و حافظ ــای ش ــى فعالیت ه ــرع و حت ــود، ص ــى، م ــای حركت ــر فعالیت ه ــار نظی ــده رفت كنترل كنن
ــر  ــوارد ديگــری نظی ــا در م ــى جــواب داده اســت. ام ــن روش به خوب ــر پاركینســون، اي ــورد برخــى اختــالالت نظی در م

اختــالالت مود)مثــل افســردگى( و اختــالالت شــناختى )نظیــر فراموشــى( تحــت بررســى اســت.

زندگي نامه:
دكتــر لوزانــو پزشــكي خــود را در دانشــگاه اتــاوا و دوره تخصصــى مغــز و اعصــاب و دكتــرای خــود را در نوروبیولــوژی 
در دانشــگاه مــك گیــل دريافــت كــرده اســت. ايشــان اســتاد و رئیــس جراحــى مغــز و اعصــاب در دانشــگاه تورنتــو، دارای 

كرســي مغــز و اعصــاب در بیمارســتان غربــى تورنتــو و كرســي تحقیقــات علــوم اعصــاب در كانــادا اســت. 
ــت  ــي عضوي ــازمان بین الملل ــن س ــره چندي ــات مدي ــد و در هی ــورد مي رس ــد م ــش از پانص ــه بی ــارات وي ب انتش
دارد. بر  اســاس گــزارش تامســون رويتــرز او پراســتنادترين دانشــمند جــراح مغــز و اعصــاب جهــان اســت. وی چنديــن 
ــوان عضــو  ــه عن ــت نمــوده اســت. ايشــان ب ــزه پیشــگام پزشــكي را درياف ــدال Olivecrona و جاي ــه م ــزه از جمل جاي
انجمــن ســلطنتي كانــادا، و انجمــن تخصصــي كانــادا و اســپانیا انتخــاب شــده اســت. لوزانــو بــه خاطــر تحقیقاتشــان در 
تحريــك الكتريكــى عمقــى مغــز)DBS(  شــهرت دارد. گــروه تحقیقاتــى وي مشــغول فعالیــت بــر روي ســاختار قشــري و 
تحــت قشــری مغــز انســان و كاربردهــاي نويــن  )DBS(بــراي بیمــاري پاركینسون،افســردگي، ديســتونى، بــى اشــتهايى، 

هانتینگتــون و فراموشــى هســتند. 

رتبه اول
پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصى علوم پزشكى

● عنوان طرح: شبیه سازي مغز براي شرایط عصبي
● پژوهشگر: دکتر آندرس لوزانو

● کشور:  کانادا
● رشته:  علوم پزشکي )علوم و جراحي اعصاب(

● موسسه علمي :  دانشگاه تورنتو



سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی 24

چكيده طرح:
طیـف سـنجى رامـان بخشـى جدايى ناپذيـر از تحقیقـات گرافـن اسـت. رامـان بـرای تعییـن تعـداد و جهت گیـری اليه ها، 
كیفیـت و نـوع لبـه، و اثرات آشـفتگى مانند میدان های الكتريكى و مغناطیسـى، فشـار، اختالل و گروه  های عاملى اسـتفاده مى 
شـود. ايـن فراينـد بـه نوبه خـود، ديدی نسـبت به تمـام آلوتروپ هـای كربـن پیونـدی SP2 فراهم مى كنـد زيـرا، گرافن بلوک 
اساسـى سـاختمان ايـن نـوع كربن مى باشـد. در اين طـرح فرآيندهای فیزيكـى ضروری، كه اهمیت آنها به تازگى شـناخته شـده 
اسـت، ماننـد انـواع مختلفـى از نقـش رزونانس و نقش تداخـل كوانتومى، را توصیف مى شـود. تمامى مفاهیم اساسـى و نمادها را 
به روز رسـانى شـده و يك اصطالح كه قادر به توصیف هرگونه نتیجه از متون باشـد، پیشـنهاد شـده اسـت. سـرانجام پتانسـیل 

طیف سـنجى رامـان برای مـواد اليه  ای از گرافن را برجسـته گرديده اسـت.

زندگي نامه:
آندريا سى فراری )ACF( استاد فناوری نانو در دانشگاه 
كمبريج است. او مدير مؤسس مركز گرافن كمبريج و مركز 
EPSRC برای آموزش دكتری در فناوری گرافن است. 

وی رئیس هیئت مديره و مسئول علم و صنعت، نخبه 
گرافن اتحاديه اروپا بوده و توسط كمیسیون اروپا به عنوان 
"بزرگت رين جايزه پژوهش برتر در تاريخ" توصیف شده 
است. دكتر فراری دارای سه امتیاز ERC، دريافت كننده 
  ERC تأيیديه  دارای  و   ERC شروع   ،ERC همكاری 
جهانى  پیشرو  يك  او  مى باشد.  مالى  نظركمك های  از 
از  بسیاری  در  است،  گرافن  مهندسى  در  شده  شناخته 
جريان های فعلى از تولید انبوه، از طريق شناسايى مقیاس 
انبوه توسط ابزارهای نوری و طیف سنجى، تا استفاده آن 
در كامپوزيت، وسايل الكترونیك مطبوع و انعطاف پذير، 
ساختارهای  میكروكاواک ها،  نوری،  آشكارسازهای  لیزر، 
نويسنده  مى باشد.  پیشگام  يافته  افزايش  پالسمونیك 
بیش از سیصد و سى مقاله و دويست و بیست يادداشت 
عمومى )plenary(، يادداشت های كلیدی )keynote( و 
سخنرانى كلیدی كنفرانس ها در اين زمینه است. كرد. وی 
در سال های 2014، 2015، 2016 در فهرست پژوهشگران 
پر استناد تامسون رويترز قرار گرفت. به  عنوان چند نمونه، 
جايزه  لورهولم،  فیلیپ  جايزه  كوری،  ماری  عالى  جايزه 
 )royal society( سلطنتى  انجمن  تحقیقات  شايستگى 
علوم   دكترای  اروپا-40،  اتحاديه  مواد  جايزه  ولفسون، 
)SCD( كمبريج، جايزه چارلز E. Pettinos از انجمن كربن 

آمريكا را دريافت كرده است

رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

گروه تخصصى فناورى نانو

● عنـوان طـرح:  طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص 
گرافن و مـواد مرتبط

● پژوهشگر: دکتر آندریا سي فراري
● کشور:   ایتالیا/ انگلستان

● رشته:  فناوري نانو
● موسسه علمي :  دانشگاه کمبریج انگلستان
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چكيده طرح:
چاقـي و عواقـب ناشـي از آن چالشـي رو به رشـد بـراي مراقبت هاي پزشـكي در دنیا مي باشـد. مـا به تازگي بیـش از صد و چهل 
آلـل رايـج موثـر بـر چاقـي كل را شناسـايي نموده ايم. ايـن يافته ها منجر به بهبـود درک روش هـاي تنظیم كننده تعادل كلـي انرژي 
بـدن مي گـردد. بـا ايـن وجـود همه افـراد چاق به طـور يكسـان در برابر پیامد هاي سـوء چاقي آسـیب پذير نبـوده و مدت هاسـت كه 
توزيـع  بافـت چربـي در بـدن )به ويـژه میزان چاقي شـكمي و احشـايي( عامل تعیین كننده مسـتقل و تكمیلي بیماري هـاي همراه و 
همايندي هـاي مرضي شـناخته شـده اسـت. لذا بـا بهره گیـري از راه كارهاي علم ژنومیكس، انتظار شناسـايي آلل هـاي ژنتیكي موثر 
بـر پراكندگـي بافت چربي بدن را داشـته تا برخي مسـیر هاي زيسـتي دخیل مشـخص گردد، بـا اعتقاد بر اين موضوع كه تشـخیص 
ايـن قبیـل روش هـا تكمیل كننـده شـناخت و درک از توازن انـرژي كل در بدن خواهد بـود. دانش حاصله مي توانـد كاربردي نمودن 

پژوهش هـا را در مديريـت چاقـي از طريـق ابداع روش هاي نوين تشـخیصي و درمانـي تقويت نمايد. 

زندگي نامه:
 Li Ka خانـم دكتر سیسـیلیا لیندگرن مدير ارشـد يكـي از گروه هاي تحقیقاتـي در مركز اطالعـات و يافته هاي بهداشـتي مركز
Shing از موسسـه داده هـای بزرگ در دانشـگاه آكسـفورد مي باشـند. ايشـان دكتراي تخصصـي خود را در زمینه ژنتیـك مولكولي از 

دانشـگاه النـد سـوئد دريافـت نمـوده و حرفه خـود را به عنوان محقق مدعو در موسسـه تحقیقاتي از دانشـگاه ماساچوسـت آمريكا با 
آمـوزش در زمینـه ژنتیـك آماري ادامـه داده اند. پـس از گذراندن دوره فوق دكتري در موسسـه Karolinska سـوئد، به مركز ژنتیك 
 Broad در دانشـگاه آكسـفورد ملحق شـده و به دنبال آن سـه سـال فرصت مطالعاتي خود را در موسسه Wellcome Trust انسـاني
دانشـگاه هاي هاروارد و ماساچوسـت سـپري نمودند. در سـه سـال اخیر در فهرسـت صد محقق برتر با بیش ترين اسـتناد به مقاالت 
در زمینـه بیولـوژي مولكولـي و ژنتیـك توسـط تامسـون رويترز معرفي شـده اند. تحقیقات ايشـان متمركـز بر كاربرد علـم ژنومیك 
در تشـريح بیماري زايـي چاقـي و توزيـع بافـت چربي در سـطح مولكولي به منظور نیـل به درک بهتر، پیشـگیري كارآمد تـر و درمان 

متمركز مي باشـند.

رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

گروه تخصصى زيست فناورى و علوم پايه پزشكى

● عنوان طرح: کالبد شکافی پاتوژنز مولکولی چاقی و توزیع چربی
● پژوهشگر: دکتر سیسیلیا لیندگرن

● کشور: سوئد
● رشته: بیوتکنولوژي و علوم پایه پزشکي

● موسسه علمي: دانشگاه آکسفورد، انگلستان
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چكيده طرح:
ــواد  ــن طــرح م ــش روی انســان اســت. در اي ــه ای يكــى از چالش هــای بســیار مهــم پی ــر گازهــای گلخان كاهــش اث
هیبريــدی نشــانده شــده توســط آمیــن بــرای جــذب دی اكســید كربــن از گازهــای صنعتــى بــا كارايــى بســیار خوبــى كشــف 
و ثبــت شــده اند. در ايــن تحقیــق بررســى های متعــددی بــرروی شــرايط تهیــه و كاربــرد مــواد موردنظــر صــورت گرفتــه 
ــت و ســرعت  ــن، ظرفی ــردن آمی ــرايط گرافت ك ــازی ش ــرات، بهینه س ــول و حجــم حف ــر، ط ــت قط ــه: اهمی اســت از جمل
جــذب و گزينش پذيــری بــه ســمت دی اكســید كربن، بررســى چرخــه جــذب/ واجــذب، اثــر رطوبــت، تخريــب اكسايشــى، 

ــید كربن. ــور دی اكس ــید گوگرد در حض ــى دی اكس ــذف گزينش ــید كربن و ح ــط دی اكس ــازی توس غیرفعال س
به خصــوص در ايــن مطالعــه اثــرات ســودمند رطوبــت بــر جــذب بیشــتر دی اكســید كربن بــه خاطــر مســیر مناســب تر 
ــداری مــواد بوســیله ممانعــت از تشــكیل اتصــال برگشــت ناپذير دی اكســید كربن- آمیــن بررســى  واكنــش و افزايــش پاي
شــده اســت. بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی پايیــن و گزينــش پذيــری باالتــر فراينــد جــذب يكــى از فناوری هــای جديــد در 

حــذف دی اكســید كربن بــا تاثیــر مســتقیم بــر كاهــش گازهــای گلخانــه ای اســت.

زندگي نامه:
ــادا هســتند. ايشــان پژوهشــگر  ــاوا كان ــد ســیاری اســتاد شــیمى و مهندســى شــیمى در دانشــگاه اوت ــر عبد الحمی دكت
موسســه شــیمى كانــادا و دارای كرســى پژوهشــى كانــادا در مــواد نانوســاختار و مديــر موســس مركــز تحقیقــات و نــوآوری 
كاتالیســت هســتند. آقــای دكتــر ســیاری دكتــرای تخصصــى خــود را در ســال 1980 در زمینــه كاتالیســت های هتــروژن از 
دانشــگاه تونــس دريافــت كردنــد. پــس از يــك دوره پســادكترا در دانشــگاه پیتــس بــورگ، بــه بنیــاد ملــى تحقیقــات كانــادا 
رفتنــد. ايشــان در ســال 1990 كرســى اســتادی مهندســى شــیمى را در دانشــگاه الوال در كبــك كانــادا به دســت آوردنــد 

و در ســال 2001 بــه دانشــگاه اوتــاوا پیوســتند.
آقــای دكتــر ســیاری ســردبیر نشــريه معــروف Journal of Molecular Catalysis هســتند. ايشــان بیــش از دويســت 
و پنجــاه مقالــه علمــى در نشــريه های معتبــر نمايــه شــده منتشــر كرده انــد و نــه اختــراع را بــه ثبــت رســانده اند. نامبــرده 

تاكنــون چهــار كتــاب و هفــت فصــل كتــاب تألیــف كرده انــد.     

رتبه سوم 
پژوهش هاي بنيادى

گروه تخصصى فناورى هاى شيميايى

● عنوان طرح: مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن : طراحی، عملکرد و ثبات
● پژوهشگر:  دکتر عبدالحمید سیاری

● کشور: تونس/کانادا
● رشته: مهندسی شیمی

● موسسه علمي: دانشگاه اوتاوا، کانادا
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چكيده طرح:
ايــن كار شــامل مســايل متعــددي اســت كــه بــه نوعــي بــا هــم مرتبــط هســتند: بهینه ســازي سراســري، الگوريتم هــاي 
ــي  ــش برخ ــن پژوه ــد. اي ــد كار مي كنن ــاي جدي ــي روي كامپیوتره ــر بي نهايت ــا مقادي ــه ب ــي ك ــددي و الگوريتم هاي ع
روش هــاي كاراي بهینه ســازي سراســري را معرفــي مي نمايــد و يــك جايــگاه محاســباتي قدرتمنــد در رياضیــات كاربــردي 
و علــوم كامپیوتــر فراهــم مــي آورد. نشــان داده شــده اســت كــه چگونــه مي تــوان مقاديــر بي نهايتــي را نمايــش داد تــا در 
ــه، افق هــاي جديــدي را در موضوعاتــي كلیــدی ماننــد  محاســبات كاربــردي عملــي قابــل به كارگیــري باشــند. ايــن مقول

نظريــه محاســبه، آنالیــز عــددي، نظريــه مجموعه هــا و فلســفه رياضیــات پیــش رو مي گــذارد.     

زندگي نامه:
    دكتــر ياُرســالو ســرگیِف )PhD، DSc، DHC ( اســتاد برجســته و ريیــس آزمايشــگاه محاســبات عــددي در دانشــگاه 
كاالبريــا )ايتالیــا( و همچنیــن اســتاد دانشــگاه دولتــي لوباچوفســكي روســیه مي باشــد. تحقیقــات ايشــان عمدتــا در زمینــه 
ــداد، و  ــه اع ــا، نظري ــه مجموعه ه ــبه، نظري ــفه محاس ــي، فلس ــاب بي نهايت ــري، حس ــازي سراس ــددي، بهینه س ــز ع آنالی
ــه  ــددي را ب ــز متع ــون جواي ــي بهینه ســازي سراســري هســتند. ايشــان تاكن ــاون انجمــن بین الملل فركتال هاســت. وی مع
خــود اختصــاص داده انــد؛ از جملــه، جايــزه بین المللــي فیثاغــورث در رياضیــات )ايتالیــا، 2010(، جايــزه EUROPT )2016(؛ 
جايــزه پژوهشــگر برجســته از كنگــره جهانــي علــوم كامپیوتــر، مهندســي كامپیوتــر و محاســبات كاربــردي )آمريــكا، 2015(. 
ــي  ــه بین الملل ــش مجل ــه ش ــات تحريري ــو هی ــانده اند و عض ــاپ رس ــه چ ــى و ب ــه پژوهش ــت مقال ــون دويس ــان تا كن ايش
ــر  ــط دكت ــه توس ــزاري ك ــد. نرم اف ــددي بوده ان ــای متع ــا و كنفرانس ه ــدي كنگره ه ــخنران كلی ــن س ــتند و همچنی هس

ســرگیِف طراحــي شــده اســت در بیــش از چهــل كشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 

رتبه دوم 
پژوهش هاي كاربردى

گروه تخصصى زيست علوم پايه

● عنوان طرح:   بهینه سازی سراسری لیپ شیتز و محاسبات بی نهایتی
● پژوهشگر: دکتر یاروسالو سرگیف

● کشور:  ایتالیا/ روسیه
● رشته:  ریاضي و علوم کامپیوتر

● موسسه علمي :  دانشگاه کاالبریا )ایتالیا(
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برگزيدگان 
دوره هاى بيست و هشتم  و  بيست و نهم
جشنــواره بين المـللى خــوارزمـى
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حمایتکنندگان
داخلیوبينالمللي
وجایزهخوارزمی
وسازمانهايبينالمللي
               سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی
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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 همكاري هاي علمي بين المللي

شركت مهندسي فرآيدا

خبرگزاري تبسم

خبرگزاري دانشگاه آزاد اسامي آنا

حمايت كنندگان داخلى
از سى امين جشنواره بين المللى خوارزمى 
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)WIPO( سازمان جهاني مالكيت فكري

)TWAS(آكادمى جهانى علوم

)APCTT( مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه

)ELSEVIER( ناشر بين المللي الزوير

)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد

)COMSATS( كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب

)COMSTECH(كميته دائمي سازمان كنفرانس اسامي در زمينه همكاري هاي علمي و فني

)ECO(سازمان همكاري هاي اقتصادي

 )ECI(موسسه فرهنگي اكو

)FAO(سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد

)ICARDA(مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك

 )UNESCO(كميسيون ملي يونسكو در ايران

 )UNESCO( دفتر منطقه اي يونسكو در تهران

)WAITRO(مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري

مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحاديه همكاري هاي منطقه اي
)IORA RCSTT( كشورهاي حاشيه اقيانوس هند 

حمايت كنندگان بين المللى
از سى امين جشنواره بين المللى خوارزمى 
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جايزه جشنواره بين المللى خوارزمى: 
تقدير نامه رياست جمهوري، تقدير نامه وزير علوم، تحقیقات و فناوری، کهربای خوارزمی و جوايز نقدی

جايزه سازمان هاي بين المللي حمايت كننده :
)UNIDO( سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ●

تنديس و گواهي نامه به دو نفر از برگزيدگان  
)UTCO( کمیسیون ملی يونسکو در ايران و دفتر منطقه ای يونسکو در تهران ●

گواهي نامه به سه نفر از برگزيدگان
)COMSATS( کمیسیون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب ●

جايزه نقدي و گواهي نامه به دو نفر از برگزيدگان
)TWAS( آکادمي جهانی علوم ●

جايزه نقدي به دو نفر از برگزيدگان 
)WIPO( سازمان جهاني مالکیت فکري ●

مدال و گواهي نامه به سه نفر از برگزيدگان
)FAO( سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد ●

مدال و گواهي نامه به يك نفر از برگزيدگان
)WAITRO( مجمع جهاني سازمان هاي تحقیقات صنعتي و فناوري ●

گواهي نامه، تنديس و جايزه نقدي به يك نفر از برگزيدگان 
)ECO( سازمان همکاري هاي اقتصادي ●

گواهي نامه به پنج نفر از برگزيدگان 
  )ECI( موسسه فرهنگي اكو ●

گواهي نامه و مدال به سه نفر از برگزيدگان 
)ICARDA( مركز بین المللي تحقیقات كشاورزي در مناطق خشك ●

مدال و گواهي نامه به برگزيدگان 
● مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري- اتحاديه همكاري هاي منطقه اي كشورهاي حاشیه اقیانوس هند

)IOR-ARC RCSTT( 
 جايزه نقدي و گواهي نامه به دو نفر از برگزيدگان   

جايزه
جشنواره بين المللى خوارزمى
و سـازمان هـاى بين المللـى



33سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی

پيام
سازمانهاي
بينالملليحامي
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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بسـیار مفتخـرم كـه احساسـات صمیمانه و عمیق خـود را از سـوی سـازمان همكاری های اقتصادی به مناسـبت 
برگـزاری سـى امین جشـنواره بین المللـى خوارزمى ابـراز نمايم. 

ايـن جشـنواره در سـال 1987 میـالدي بـه نـام ابوجعفر محمـد ابن موسـي خوارزمـي )840-770بعـد از میالد(، 
منجم و رياضیدان بزرگ ايراني تاسـیس شـده اسـت. جشـنواره بلندآوازه خوارزمي وسـیله اي اسـت براي شناسـايي 
و قدردانـي از دسـتاوردهاي علمـي محققـان، مخترعـان، دانشـگاهیان و دانشـمندان، نـه تنها در سـطح منطقه بلكه 
در سراسـر جهـان. هم اكنـون كـه درسـال 2017 بـرای سـى امین بـار ايـن جشـنواره برگـزار مى شـود بـه وضـوح 
نمايان گـر يـك تجربـه سـازمان يافتـه و تحسـین برانگیز اسـت كـه مـورد قبـول و شـناخته شـده در سراسـر جهان 

مى باشـد.
سـازمان اكـو معتقـد اسـت كـه تـالش و سـرمايه گذاری در زمینـه علم و فـن آوری موجب توسـعه اقتصـادی نه 
تنهـا در سـطح منطقـه اكـو بلكه در سراسـر جهـان خواهد بـود. اين تـالش راه حلى بـرای تمامى مشـكالت دنیای 
پیشـرفته كنونـى اسـت چـرا كـه بنیاد هـای قوی علمـى و فن آوری بـرای پیشـرفت اقتصـادی پايـدار و رويارويى با 
چالش هـای توسـعه ای موجود در عصر پیشـرفته امروزی ضروری هسـتند. جشـنواره هايى نظیر جشـنواره بین  المللى 
خوارزمـى نـه تنهـا موجـب پیشـرفت علـم، فـن آوری و نوآوری اسـت، بلكـه تكريم چهره های درخشـان و برجسـته 

علمـى، پژوهشـى، نـوآوران و مخترعان در سراسـر جهـان را نیز به دنبـال دارد.
سـازمان اكـو مراتـب قدردانـى صمیمانـه خـود را بـرای نهادينـه كـردن ايـن جشـنواره كـه بـه منظـور تجلیل و 
قدردانـى از نخبـگان عصـر امـروز توسـط سـازمان پژوهش های علمـى و صنعتى ايـران و وزارت علـوم، تحقیقات و 
فنـآوری ج.ا.ايـران و سـاير نهاد هـای تسـهیل كننده برگـزار مى شـود، ابـراز مـى دارد. سـازمان اكـو مفتخر اسـت كه 

يكـى از حامیـان جشـنواره بین المللـى خوارزمى اسـت. 
در پايـان بـه برگزيـدگان سـى امین جشـنواره بین المللـى خوارزمـى تبريك عـرض مى نمايم و امیـدوارم كه اين 

دسـتاورد موجـب تشـويق و ترغیـب آنان برای دسـتیابى به پیشـرفت بیشـتر در زمینه علوم و فن آوری باشـد.

                                                                                         سفير خليل ابراهيم آكچا
                                                                                     دبيركل سازمان همكاري اقتصادي

)ECO(                                                                                   

)ECO( سازمان همكاري اقتصادي

 پيام 
حمايت كنندگان بين المللي
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بنام خدا
ال َعَمَل َكالتَّحقیِِق

هیچ عملى مانند پژوهش نیست.  امام على)ع(
پژوهش و علم از ديرباز در كشور ما، ايران، جايگاه ويژه ای داشته است. برگزاری جشنواره ها و المپیادهايى مانند خوارزمى گامى 
مثبت در مسیر اعتالی آموزش و پژوهش است. خوشبختانه، همواره ظرفیت ها، استعدادها و توانمندی های بالقوه فراوانى در زمینه های 
مختلف علمى پژوهشى در میان جوانان در مقاطع مختلف تحصیلى و دانشگاهى وجود داشته است كه برگزاری چنین جشنواره هايى در 
داخل كشور و حضور انديشمندان و مبتكران در رويدادهای علمى بین المللى بهترين فرصت در ترغیب نوجوانان و جوانان مبتكر، و نیز 

شكوفايى و به فعلیت رساندن استعدادها و توانمندی های آنان محسوب مى گردد.  
امروزه، فرزندان اين مرز و بوم افتخارات علمى بسیاری را به ارمغان آورده اند و ثابت كردند كه هیچ عاملى نمى تواند مانعى در مسیر 
تحقق اهداف علمى آنان ايجاد نمايد. كشور عزيز ما همواره از چنین اقداماتى استقبال و حمايت كرده است و برگزاری چنین رويدادهايى 
خود مبین اين موضوع است كه نظام جمهوری اسالمى ايران يك نظام دانش محور است كه ما را در جهت حمايت از بزرگان عرصه 
علم ، دانش و هنر به عنوان الگوهای توسعه و تعالى و در عین حال توجه به ظرفیت های های ذهنى و خالقیت دانش پژوهان جوان 
در فرايند توسعه رهنمود مى سازد. بنابراين، بايد مسیر و بستری برای تداوم نوآوری ها و خالقیت محققین و دانشمندان در تمامى 
عرصه های علمى و نیز اجرايى فراهم شود. به اعتقاد من، در سايه پژوهش ها و فعالیت های علمى كه تاكنون به انجام رسیده است، 

امروزه میهن عزيز ما به مرحله تولید علمى و فناوری رسیده است كه گامى مهم و مثبت محسوب مى گردد. 
با اين وجود، ما هنوز در میانه راه هستیم و از جمله پیش نیازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمي و فرهنگي كشور را حمايت 
مادی و معنوی از پژوهشگران خود مى دانیم. بايد به اين نكته هم اشاره و تأكید داشته باشم كه محققین ما در حوزه پژوهش در علوم 
بنیادی و كاربردی همواره چالش هايى پیش رو داشته اند كه جز از طريق سرمايه گذاری و حمايت های همه جانبه دولت و مراكز معتبر 

علمى پژوهشى و بخش خصوصى مواجه با آن امكان پذير نمى شود. 
به عنوان ريیس موسسه فرهنگى اكو، كه همواره در جهت پیشبرد اهداف و حفظ منافع ملى كشورهای منطقه اكو تالش نموده است، 
فرصت را غنیمت شمرده و از اقداماتى از اين قبیل كه در راه خدمت به میهن انجام مى پذيرد استقبال مى نمايم. همچنین مراتب تبريك 
و قدردانى خود را به برگزاركنندگان اين رويداد مهم علمى كه استمرار آن جز در سايه تالش های ارزشمند آنان میسر نمى شد، ابراز نمايم. 

در پايان، مجدداً اين موفقیت بزرگ را به تمامى محققین و انديشمندان تبريك مى گويم و برای تمامى عزيزان آرزوی توفیق دارم 
و امیدوارم كه سالیان متمادی شاهد معرفى جوانان دانشمند و نوآوری و پیشرفت های آنان باشیم.

ارزش انسان ز علـم و معـرفت پیدا شود                    بـــي هنر گر دعوي بیجا كند رسوا شود
هر كه بر مردان حق پیوست عنواني گرفت                  قطره چون واصل به دريا مي شود دريا شود
قیمت گوهــــر شود پیدا بِر گوهر شناس                    قــدر مــا در پاي میزان عمــل پیدا شود
در مسیر زندگي هرگــز نمي افتد به چاه                      بــا چـراغ دين و دانش گر بشر بینا شـود

                                                                                                                   دكتر محمد مهدى مظاهرى
                                                                                                                   رييس موسسه فرهنگى اكو

)ECI(                                                                                                                     

 )ECI( مؤسسه فرهنگي اكو

 پيام 
حمايت كنندگان بين المللي
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مركز بین المللى تحقیقات كشاورزی در مناطق خشك )ايكاردا( عمیقاً باور دارد كه جشنواره بین المللى خوارزمى نقش 
برجسته ای در تشويق دانشجويان تحصیالت تكمیلى، محققین جوان و دانشمندان برای مشاركت در يك رقابت علمى 
را داشته است تادستاوردهای تحقیقاتى خود را به صورت كشفیات و اختراعات جديد در جهت حل مشكالت فنى بخش 
كشاورزی و صنايع وابسته ارائه نمايند. رويداد بین المللى خوارزمى به طور يقین در افزايش مشاركت دانشمندان جوان و 
افزايش تالش های آنها در مراكز علمى برای توسعه تكنولوژی های جديد در منطقه و ايران موفق بوده است. من حقیقتًا 
از سازمان پژوهش های علمى و صنعتى ايران به خاطر تالش های مستمرش برای ارتقاء دانش و فن آوری قدردانى 

مى نمايم. 
ايكاردا وظیفه دارد تا با كمك سیستم های كشاورزی ملى كشورهای منطقه در شمال افريقا، خاورمیانه و آسیای 
و  فرهنگ  تنوع  به  توجه  با  آورد.  بوجود  مناطق خشك  در  پايدار  كشاورزی  توسعه  برای  را  تكنولوژی هايى  مركزی 
كشاورزی، و فرصت ها و نقاط قوت توسعه كشاورزی، ايران نقش كلیدی را در همكاری با ايكاردا و منطقه سى-ويانا 
دارد. از سال 1984، همكاری استراتزيك بین ايكاردا و وزارت جهاد كشاورزی منجر به آزاد سازی 48 رقم از محصوالت 
زراعى گندم، جو، نخود و گیاهان زراعى ديگر برای مناطق ديم در شرايط آب و هوايى سرد، معتدل و گرم شده است كه 
در جهت افزايش امنیت غذايى و تولید كشاورزی بسیار موثر بودند. دستاوردهای مفید ديگری در زمینه های كشاورزی 
حفاظتى در سیستم های زراعى مختلف، مديريت تلفیقى منابع طبیعى، عملیات حفاظت آب و خاک در سیستم های زراعى 

متنوع و سیستم های تلفیقى تولید از جمله سیستم های محصول-مرتع-دام نیز از اين همكاری بدست آمده است.
ايكاردا بسیار خرسند است از اينكه بتواند از جايزه علمى ارزشمند بین المللى خوارزمى حمايت كند. به عنوان قدردانى 
از اين تالش خالصانه اين افتخار نصیب اينجانب شده است تا پیام و تبريكات صمیمانه خود را به سازمان پژوهش های 
علمى و فناوری ايران برای كسب موفقیت های مستمر و هر ساله آن سازمان در سازماندهى اين رويداد بین المللى اعالم 
نمايم. همچنین اينجانب شادباش صمیمانه خود را به برگزيدگان جايزه امسال برای دستابى به اثرهای علمى برجسته 
آنها اعالم مى نمايم. اين جايزه در واقع قدردانى خالصانه از تالش های محققین، مخترعین و مكتشفین عرصه علم و 

دانش است. 
به منظور حمايت از بخشى از زحمات و تالش های دانشمندان و محققین تاكید مى شود كه رويدادهای با شكوهى 

مانند جشنواره بین المللى خوارزمى كه دانشمندان و محققین جوان را مورد تشويق قرار مى دهد مورد حمايت قرار گیرد.
اثرات برجسته و  اندركاران برای تحقق  از زحمات و سخت كوشى های تمامى عوامل و دست  اينجانب  پايان،  در 

رويدادهای باشكوه تشكر و قدردانى مى نمايم. 
                                                                                    دكتر سيد يعقوب صادقيان مطهر

                                                                                       رئيس دفتر ايكاردا در ايران
)ICARDA(                                                                                                

)ICARDA( مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك

پيام 
حمايت كنندگان بين المللي
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سـى سـال تجربـه و تـالش حرفـه ای بـا هـدف تشـويق و حمايـت از دانشـمندان، محققیـن و نـوآوران ملـى و 
بین المللـى نشـانه عالقـه و توجـه فزاينـده برگزاركننـدگان جشـنواره بین المللى خوارزمـى به جامعه علمـى منطقه و 
جهـان بـا دغدغـه رفاه و پیشـرفت نوع بشـر اسـت. مركز منطقـه ای علـوم و انتقال فنـاوری به عنـوان آژانس ويژه 
اتحاديـه كشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد، ايـن جشـنواره را فرصـت درخشـانى مى داند تا تعهـد خود را به توسـعه 
علـوم و فنـاوری بـه ويـژه در میـان كشـورهای عضـو اتحاديـه نشـان دهـد، چـرا كه اين كشـورها اساسـًا بـا هدف 
ارتقـای رشـد پايـدار و توسـعه ملت هايشـان گـرد هـم آمده انـد و ايـن مركز  نقـش علـوم، پژوهـش و فناوری های 

نويـن در توسـعه پايدار كشـورها را بـاور دارد. 
بنابرايـن،  مركـز منطفـه ای علـوم و انتقـال فنـاوری بـا افتخـار همچنـان در میـان حامیـان جشـنواره بین المللى 
خوارزمـى بـه عنـوان يـك اتفـاق بین المللـى برجسـته كه بـه همـت سـازمان پژوهش های علمـى و صنعتـى ايران 

يرگـزار مى شـود، خواهـد ماند.
در پايـان، از طـرف ايـن مركـز، بـه برگزيدگان محترم سـى امین جشـنواره بین المللـى خوارزمى تبريـك مى گويم 

و بـرای همگى شـما آرزوی موفقیت دارم.

                                                 دكتر محمود مولي نژاد
                                                          رييس مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري

                                                         اتحاديه همكارى هاى منطقه اى كشورهاى حاشيه اقيانوس هند          
)IORA RCSTT(                                                         

مركـز منطقـه اي علوم و انتقال فنـاوري- اتحاديه همكاري هـاي منطقه اي 
)IORA RCSTT( كشورهاي حاشـيه اقيانوس هند

پيام 
حمايت كنندگان بين المللي
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ازمجمـع جهانـي سـازمان هاي تحقیقـات صنعتـي و فنـاوري )WAITRO( تبريـكات صمیمانـه خـود را به خانم 
لیـال عراقیـان بـرای دريافـت جايزه رتبه دوم نوآوری از سـوی جشـنواره بین المللـى خوارزمى و جايـزه بهترين خانم 
محقـق و نـوآور كـه از سـوی سـازمان WAITRO اعطـا مى شـود، ابـراز مـى دارد. ايـن جايـزه به منظـور قدردانى از 

زنـان محقـق در سـى امین جشـنواره بین المللـى خوارزمـى اعطا خواهد شـد. 
سـازمان WAITRO همچنیـن بـه سـازمان پژوهش هـای علمـى و صنعتـى ايـران به عنـوان عضـو سـازمان 
WAITRO  بـراي تـالش خسـتگى ناپذير در بـه موفقیـت رسـاندن جشـنواره بیـن الملـل خوارزمـي از سـال 1987 

تبريـك عـرض مى نمايـد. 

                                                                 دكتر روحاني هاشم
                                                     دبير كل مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري

)WAITRO(                                                                 

)WAITRO( مجمع جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فناوري

 پيام 
حمايت كنندگان بين المللي
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 برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بين المللي خوارزمي

 برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بين المللي خوارزمي

دبیر عزيز،
ديــدن توان منــدی بســیار زيــاد پیشــرفت هــای علمــى در ايــران باورنكردنــي اســت. 
ــوان  ــزرگ از دانشــمندان ج ــه نســلى ب ــران ب ــوآوری در اي ــراث ن ــي و می ــگ عال فرهن
ــه آنهــا در مســیر اكتشــاف هســتم. اينجانــب از  منجــر شــده اســت. مشــتاق كمــك ب

ــگزارم. ــمندان سپاس ــه دانش ــنواره ب ــه جش ــى دبیر خان قدردان
امیدوارم كه اين جايزه الهام بخش آنها باشد.

                                                                                                   با تقديم احترام
                                                                                           عليرضا خادم حسيني
                                                                                                  دانشگاه هاروارد

دبیر عزيز،
مايــل هســتم از جشــنواره بیــن المللــى خوارزمــى بــراي ايــن تجربــه فــوق العــاده كــه 
در اختیــارم گذاشــتند و بــراي همیشــه بــا مــن باقــي خواهــد مانــد، تشــكر كنــم. بســیار 
مفتخــرم كــه ايــن جايــزه را دريافــت كــرده ام. در ايــن لحظــه بســیار خوشــحالم . مايــل 

بــه انجــام همــكاری هــای گســترده بــا دانشــمندان ايرانــى در آينــده هســتم.
ــوق  ــرای كار ف ــى ب ــى خوارزم ــن الملل ــنواره بی ــه جش ــیار از دبیرخان ــم، بس ــاز ه ب

فــراوان. باتشــكر  مي كنــم.  تشــكر  العاده شــان 

گوچون ژائو 
دانشگاه هنگ كنگ، چين

 پيام برگزيدگان
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 برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بين المللي خوارزمي

 برگزيده دوره بيست و نهم جشنواره بين المللي خوارزمي

دبیر عزيز،
علــم پايــه و اســاس رفــاه بشــر اســت. قدردانــى از دانشــمندان سراســر جهــان توســط 
جشــنواره بین المللــى خوارزمــى، آنــان را بــه ادامــه تالش هــای خــود در راه بهبــود رفــاه 

ــد.  بشــر تشــويق مي كن

   
  اي- فانگ- تساي
موسسه بيولوژي مولكولي
آكادمي سينيكا

دبیر عزيز،
مايــل هســتم قدردانــي عمیــق خــود را بــراي انتخــاب شــدن در جشــنواره بیــن المللــى 
خوارزمــي ابــراز كنــم. تحقیقــات خــود را بــه كودكانــي كــه از بیمــاري هــاي نــادر رنــج 
مي برنــد، تقديــم كــرده ام. همچنیــن دانشــمندان ديگــر هــوش و اســتعداد خــود را در راه 

ــد. ــاص داده ان ــراري اختص ــاي اضط درمان ه
علــم و فــن آوري مي توانــد پــل میــان مــردم و ملت هــا باشــد كــه منجــر بــه ارتقــای 

انســانیت آنهــا در سراســر دنیــا شــود.
صمیمانه امیدوارم كه همكاري هاي علمي ما در آينده گسترش پیدا كند. 

كريستف كاين
دانشگاه Ludwig-Maximilians مونيخ  آلمان

 پيام برگزيدگان
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ارکانعلميواجرایي
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی
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• دكتر فتح اله مضطرزاده
معاون وزير و رئیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

• دكتر فرج اله مهنازاده
دبیر سي امین جشنواره بین المللي خوارزمي

• دكتر فرشاد اخالقي
استاد دانشكده مهندسى متالورژي و مواد دانشگاه تهران

• دكتر محمد حسین قزل اياغ
دانشیار دانشكده مهندسي برق دانشگاه امام حسین علیه السالم

• دكتر سید احمد شرافت
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

• دكتر سید حسین حسیني
استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

• دكتر امیر عبداله
دانشیار دانشكده مكانیك دانشگاه صنعتي امیركبیر

• دكتر رضا فرجي دانا
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تهران

• دكتر سعید سمنانیان
استاد دانشكده فیزيولوژي دانشگاه تربیت مدرس

• دكتر اسكندر زند
استاد گیاه پزشكي ريیس سازمان تحقیقات آموزش و ترويج كشاورزي

• دكتر كمال محامدپور
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي

• دكتر محمدتقي جغتائي
استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران

• دكتر علي رضا اللهیاري
استاديار پژوهشكده مكانیك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

اعضاي هيات داوران 
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اعضاي گروه: 
• مهندس احمد آقاجاني

• دكتر شروين امیري
• مهندس نويد باصري

• مهندس نسرين بورقاني فراهاني
• مهندس زهرا توسل پناهي

• مهندس علي عباس خسروي
• دكتر كريم رحماني

• مهندس مهدي سوري
• دكتر سید وهاب شجاع الديني

• دكتر مهدي صالي نادري

• مهندس زهرا عبدلي خوباني
• دكتر غالمرضا فراهاني

• دكتر محمد فیروزمند
• دكتر گئورگ قره پتیان

• دكتر سعید گرگین
• دكتر غالمرضا محمدخاني
• مهندس ايرج مشك آبادي

• دكتر وحید رضا نفیسي
• مهندس زيبا نیك آئین

گروه تخصصي برق و كامپيوتر/ فناوري اطاعات و مهندسي نرم افزار
 • ريیس گروه: دكتر منوچهر اقبال        

 

گروه هاي تخصصي

گروه تخصصي مكانيك/هوافضا
 • ريیس گروه: دكتر فواد فرحاني بغالني    

اعضاي گروه: 
• دكتر محمد علي اردكاني

• مهندس آذر انوري
• دكتر سید سلمان اخوت

• دكتر حسنعلي ازگلي
• دكتر عباس اكبرنیا

• مهندس محمد حمید امامي خوانساري
• دكتر محمد امیني

• مهندس محمد بايرامي
• مهندس حمید بختیاري

• مهندس علي اصغر بیطرفان
• مهندس سهیال خوشنويسان
• مهندس كیوان سیدي نیاكي

• دكتر حسین قدمیان
• دكتر سید امیر حسین قرشي

• دكتر داود كريمي علويجه
• دكتر محمد مهدي ملكیان
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اعضاي گروه:  
• دكتر بهناز امین زاده
• دكتر وحید چوپانكاره
• دكتر شاهین حیدري
• دكتر محمد خزاعي

• دكتر عبدالهادي دانشپور 

• دكتر صمد سامانیان
• دكتر علیرضا عیني فر

• دكتر سید محمد فدوي
• دكتر محمد باقر قهرماني 

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

 

گروه هاي تخصصي

اعضاي گروه:  
• دكتر عزت اله آزاد

• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر محمد اسماعیلیان

• دكتر كوروش شیرواني جوزداني
• دكتر ولي اله دشتي زاد 

• دكتر مرجان رجبي
• دكتر سید محمد زهرائي

• دكتر حسین سرپولكي
• دكتر فرزاد شهري

• مهندس سیامك عظیمي نام
• دكتر رضا غالمي پور

• مهندس علي اكبر متحدي
• دكتر سید محمد مهدي هدوي

گروه تخصصي مواد، متالورژي و انرژي هاي نو
 • ريیس گروه: دكتر علي كفلو

اعضاي گروه:  
• دكتر محسن روزبهانى 

• دكتر زارع نهندی
• دكتر اكبر سلیمانى

• دكتر مجید سلیمانى
• دكتر ياسر عبدی

 

گروه تخصصي علوم پايه  
 •  ريیس گروه: دكتر عطا اله كوهیان 
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گروه تخصصي فناوري هاي شيميايي/ فناوري نانو
 • ريیس گروه: دكتر محمد حسن ايكاني     

اعضاي گروه: 
• دكتر علي الیاسي

• دكتر نسرين اروج زاده 
• مهندس طیبه امیدي

• دكتر ذاكر بحريني
• دكتر زين العابدين بشیري صدر

• دكتر علیرضا بصیري
• دكتر هما ترابي زاده

• دكتر راضیه حبیب پور
• دكتر ناهید خندان

• دكتر حسین رحماني
• دكتر سمیه رحیمي

• دكتر مريم رنجبر
• دكتر سید صاحب سادات حسیني

• دكتر حسین ساالرآملي
• دكتر علیرضا سدرپوشان 
• دكتر سهیال شكراله زاده 
• مهندس حمیرا شكوهي

• دكتر انور شلماشي
• دكتر داود صادقي فاتح

• دكتر علیرضا صالحي راد
• دكتر شهره صفارزاده متین

• دكتر محمد عابدي
• دكتر حسن عربي

• دكتر علیرضا عشوري
• مهندس فرشته گل محمد

• دكتر ايرج گودرزنیا
• دكتر اسالم كاشي

• مهندس سماحه كالنتر 
• دكتر سید مهدي لطیفي

• دكتر سیدحیدر محمودي نجفي
• سید وحید مرتضوي

• دكتر سیداحمد مظفري
• مهندس نیلوفر ناصري

• دكتر زرين نصري

 

گروه هاي تخصصي

اعضاي گروه: 
• دكتر ابوالفضل سلطاني

• دكتر امیر طريقت
• دكتر علي لشكري

• دكتر عباس مالیان
• مهندس امیر مهرآرا

• دكتر علي اصغر وطني اسكويي
 

گروه تخصصي عمران  
 • ريیس گروه: دكتر سعید غفارپور جهرمي
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اعضاي گروه:  
• دكتر مهرداد آذين

• مهندس زهرا اصفهاني 
• دكتر حمیده افقي

• دكتر زهرا امیني بیات
• دكتر محمدرضا بختیاري

• دكتر ناهید بختیاري
• دكتر خسرو حسیني پژوه

• مهندس ساناز جعفري
• دكتر سید محمد حیدريان

• دكتر خسرو رستمي
• دكتر داود زارع

• مهندس فرزانه سالمي

• دكتر گیتا سعادت نیا
• دكتر محمد سهرابي

• مهندس علي شیخي نژاد
• دكتر ملیحه صفوي

• دكتر فرزانه عزيز محسني
• مهندس زهره عمیدي
• دكتر عباس فرازمند 

• دكتر معصومه قبادنژاد
• دكتر مهران كیاني راد 

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

گروه تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي/ محيط زيست 
 •  ريیس گروه: دكتر سعید میردامادي

 

گروه هاي تخصصي

اعضاي گروه: 
• دكتر نگار ارمغان
• دكتر علي باقري

• مهندس محمد تقي انصاري
• دكتر ابراهیم تیموري

• مهندس حسین حسین زاده
• دكتر جمال جزني خاني

• دكتر قاسم رمضان پور نرگسي
• مهندس طاهره سراجي

• فرهاد عباسي
• مهندس بهمن فكور

• دكتر نگین فالح حقیقى
• مهندس هما قائد شرفي 

• دكتر افشین كازروني
• دكتر طاهره میرعمادي

گروه تخصصي صنايع و مديريت فناوري
 • ريیس گروه: دكتر حجت اله حاجي حسیني
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اعضاي گروه: 
• دكتر امیر حسین احدي

• دكتر محمد يونسي الموتي
• مهندس بهرام ايماني

• مهندس سید شتاب بوشهري
• مهندس رضا پناهي

• دكتر بهرام تفقدي نیا
• دكتر آرمین توحیدي

• مهندس مهناز چوخاني زاده مقدم
• دكتر بتول حسین پور

• دكتر محمد زندي
• دكتر علي زنوزي

• دكتر محمدرضا سنجابي

• دكتر غالمرضا صالحي جوزاني
• دكتر شهريار صرامي

• دكتر روزبه عباس زاده 
• دكتر مريم عطاپور 
• مهندس يداله لبافي

• دكتر میترا محمدي بازرگان
• دكتر محمود مولي نژاد
• دكتر مجید معصومیان 

• دكتر امیر موسوي
• دكتر سارا میرزايي

• مهندس احمد نوروزيان
• دكتر فتانه ياري

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
 • ريیس گروه: دكتر مجید جوانمرد

 

گروه هاي تخصصي

اعضاي گروه:  
• دكتر سعید سمنانیان 

• دكتر سید مرتضي كريمیان
• دكتر فرشید نوربخش  

 

 

 گروه تخصصي علوم پزشكي
• ريیس گروه: دكتر محمد وجگانى

اعضاي گروه:  
• آذر اورنگیان 

• مهندس قاسم پور صالحي 
• دكتر نگین فالح حقیقي
• دكتر سید احمد مظفري 

گروه تخصصى طرح هاي برگزيده موفق در توليد ملي
 • ريیس گروه: دكتر علیرضا اللهیاري
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اعضاى ستاد اجرايى

• دكتر فرج اله مهنازاده - دبیر سى امین جشنواره بین المللي خوارزمي 
• دكتر علي رضا اللهیاری - دبیر اجرايي سي امین جشنواره بین المللي خوارزمي 

• مهدي طاهري- معاون پشتیباني و منابع انساني
 مختار كاظم زاده ـ مشاور رئیس و مدير كل دفتر حراست

• دكتر محمود مولي نژاد ـ مدير كل همكاري هاي بین الملل و سازمان هاي تخصصي
• دكتر علیرضا سدرپوشان ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي

• مهدي نصیري ـ مدير كل امور مالي
• دكتر غالمرضا محمدخاني- مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي

• آذر اورنگیان- ريیس اداره حمايت از نوآوران
• مهندس فاطمه آورزماني- كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي

• مینا بیدار ـ ريیس اداره امور جشنواره ها
• رضا آقابرارزاده - كارشناس مسئول جشنواره بین المللي خوارزمي

• دكتر نعیمه سیف وند لیقواني- كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري 
• مرتضي قاسمي - كارشناس دبیرخانه جشنواره  بین المللي خوارزمي

• زويا رحیمي- كارشناس جشنواره جوان خوارزمي
• ژيال معماري- كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري

• حسن رهنما- مدير كل امور پشتیباني و رفاه
• محمد نعیم آبادي- ريیس اداره روابط عمومي

• همكاران دبيرخانه
     مژده حسیني، زهره كبیری، على رضا واحدی، روح اله نامجو، على نورالدينى، نادر میرزا جانى، هادی صدرايى، 

محمد مهر  علیئى ، اسفنديار علي نوري، نرگس صمیمى و فرشته مرادی

و با تشكر از تمامي همكاران در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، روابط عمومي، پشتیباني و رفاه، 
دفتر فناوري اطالعات و شبكه هاي علمي كشور، اداره كل امور مالي، دفتر حراست و اداره سازمان هاي تخصصي 

بین الملل
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گزارشدبيرخانه
سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی

 



سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی 50

گزارش دبيرخانه
 سى آمين جشنواره بين المللي خوارزمي 

بنام خدا
ــرای شناســايي و معرفــي دانشــمندان، پژوهشــگران  جشــنواره بین المللــي خوارزمــي رهیافــت ســنجیده ای ب
و نــوآوران برتــر در ســطح ملــى و بین المللــى اســت كــه بنیــان آن پــس از پیــروزي انقــالب اســالمي در ســال 
1366 بنــا نهــاده  شــد و مايــه خوشــوقتي اســت كــه اكنــون آن نهــال نوپــا طــي ســال هاي متمــادي بــا تــالش 
همــه مديــران و عوامــل علمــي و اجرايــي برگــزاري آن در ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران بــه 

درختــي ريشــه دار، رشــید و پــر ثمــر تبديــل شــده اســت.
ــراع و  ــش و اخت ــرح، پژوه ــزار ط ــدود ه ــود ح ــز خ ــات افتخار آمی ــه حی ــه ده ــن در س ــنواره وزي ــن جش اي
نــوآوري برجســته را بــه جامعــه علمــي كشــور معرفــي نمــود، بیــش از دويســت پژوهشــگر و دانشــمند خارجــي و 
ايرانــي مقیــم خــارج را در جمــع برگزيــدگان خــود پذيــرا شــده اســت و نزديــك بــه صــد نهــاد و ســازمان دولتــي 
و خصوصــي، علمــي و اقتصــادي، ملــي و بین المللــي را در فهرســت حامیــان مــادي و معنــوي خــود جــاي داده 
ــر از  ــه كشــوري تقدي ــات عالي رتب ــت و مقام ــور وق ــس جمه ــا حضــور رئی ــه ســاله در مراســمي ب اســت و هم

برگزيــدگان همــان دوره را بــه انجــام رســانده اســت.  

ويژگي هاي سي امين دوره از جشنواره بين المللي خوارزمي 
• تدويــن و بــه روز رســاني آيین نامــه برگــزاري جشــنواره بین المللــي خوارزمــي كــه در تاريــخ  1395/4/29 

بــه امضــاي وزيــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوري ابــالغ گرديــد. 
• تدويــن و بــه روز رســاني آيین نامــه اجرايــي جشــنواره بین المللــي خوارزمــي كــه در آبــان مــاه 1395 بــه 
امضــاي رئیــس ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران و نايــب رئیــس شــوراي راهبــردي جشــنواره 

ابــالغ گرديــد. .
• رونمايــي از "كهربــاي خوارزمــي" كــه در طراحــي و انتخــاب شــكل، مــواد و خصوصیــات آن بــه جايــگاه 
دانشــمند برجســته جهــان اســالم محمــد ابــن موســي خوارزمــى  در رياضیــات، دوام و پايــداري و بلوغ ســي ســاله 
ايــن جشــنواره معظــم و بــا ســابقه، ارزش علمــي و بین المللــي 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. 
ــي و داوري  ــل، در بررس ــاي قب ــده دوره ه ــي برگزي ــمندان خارج ــر دانش ــاركت موث ــدي از مش • بهره من
طرح هــاي خارجــي، بــه عبارتــي در ايــن دوره ايــده اســتفاده از نظــرات علمــي برجســتگان و متخصصــان جهــان 

ــد.  ــق ش ــا محق ــي طرح ه در ارزياب
ــي و  ــاي اجراي ــن رويه ه ــف و تبیی ــا تعري ــي ب ــاي تخصص ــا گروه ه ــد ب ــترده تر و نظام من ــل گس • تعام

شــاخص هاي ارزيابــي.   
• بــا توجــه بــه ضــرورت ارتقــاي ســطح رقابــت و تشــويق پژوهشــگران و فنــاوران برجســته بــراي شــركت 
در ايــن جشــنواره امســال عــالوه بــر رويــه خودنامــزدي، دبیرخانــه بــه شــكلي فعــال و بــا همــكاري گروه هــاي 
ــه  كار  ــف را ب ــراي زمینه هــاي تخصصــي مختل ــي ب ــي نامزدهــاي احتمال تخصصــي و دانشــگاه ها، شــیوه معرف
ــر حســب بررســي ســوابق و پیــش زمینه هــاي علمــي و پژوهشــي، از طريــق  ــه ايــن ترتیــب كــه ب گرفــت. ب
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گزارش دبيرخانه
 سى آمين جشنواره بين المللي خوارزمي 

ــري از  ــع كثی ــراي جم ــي ب ــت علم ــن رقاب ــور در  اي ــش نامه حض ــه و پرس ــوت نام ــي دع ــت الكترونیك پس
پژوهشــگران و فنــاوران ايرانــي و خارجــي ارســال گرديــد . 

• اســتفاده از فضــاي مجــازي، شــبكه هاي اجتماعــي، وبــگاه خبرگزاري هــا، دانشــگاه ها و پســت 
ــور.  ــي كش ــي و صنعت ــز علم ــنواره در مراك ــن جش ــه مخاطبی ــترده تر ب ــاني گس ــالع رس ــراي اط ــك ب الكترونی
ــي پرداخــت به صــورت  ــور اجراي ــك و تســهیل ام ــام الكترونی ــت ن ــامانه ثب ــاي س ــه روز رســاني و ارتق • ب

ــك. الكترونی
    

خاصه عملكرد 
فراخــوان ايــن دوره از جشــنواره در خردادمــاه، از طريــق وبــگاه جشــنواره و ســاير مســیرهاي اطالع رســاني 
ــارج از  ــپانیايي در خ ــوي و اس ــي، فرانس ــي، آلمان ــان انگلیس ــار زب ــه چه ــل و ب ــي در داخ ــي و فیزيك الكترونیك
ــر  ــه شــده ب ــاه خاتمــه يافــت. طرح هــاي ارائ ــان شــهريور م ــان در پاي ــام متقاضی ــد و ثبت ن كشــور آغــاز گردي
حســب موضــوع، به صــورت الكترونیكــي از طريــق ســامانه بــراي ارزيابــي بــه هجــده گــروه تخصصــي ارســال 
ــت  ــاس ماهی ــر اس ــا را ب ــي طرح ه ــاي تخصص ــو گروه ه ــي عض ــأت علم ــاي هی ــان و اعض ــد. كارشناس گردي
ــي  ــنواره بین الملل ــأت داوران جش ــه هی ــر ب ــاي برت ــوده و طرح ه ــي نم ــده  ارزياب ــف ش ــاخص هاي تعري و ش

خوارزمــي پیشــنهاد گرديــد.
در ايــن دوره از جشــنواره 388 طــرح داخلــي و 279 طــرح خارجــي از چهــل و شــش كشــور جهــان بــراي 
حضــور در ايــن رقابــت ثبــت نــام نمودنــد. نتیجــه فعالیــت چنــد ماهــه در هجــده گــروه تخصصــي، پیشــنهاد 

ــات داوران جشــنواره شــد.   ــه هی ســي و هفــت طــرح از ســوي گروه هــاي تخصصــي ب
هیــات داوران كــه باالتريــن ركــن علمــي و تخصصــي جشــنواره اســت وظیفــه بررســي علمــي، فنــي، ارزشــي 
ــه عهــده دارد. پــس از طــي جلســه هاي   و رتبه بنــدي طرح هــاي پیشــنهادي توســط گروه هــای تخصصــي را ب
ــش  ــي و ش ــرح )13( داخل ــیزده ط ــداد س ــنهادي، تع ــاي پیش ــي از طرح ه ــاي تخصص ــاع گروه ه ــدد و دف متع

ــد.  ــي انتخــاب گردي ــي خوارزم ــده ســي امین جشــنواره بین الملل ــوان برگزي طــرح )6( خارجــي به عن
در خاتمــه از تمامــي پژوهشــگران، فنــاوران و نوآورانــي كــه بــا ارايــه طــرح در ايــن رقابــت حضــور يافتنــد 
همچنیــن از اعضــاي هیــات داوران، اعضــاي گروه هــاي تخصصــي، ســتاد اجرايــي و همــه مديــران و همــكاران 
ســازماني كــه بــا تــالش، تخصــص، تعهــد و پیگیري هــاي مســئوالنه خــود امــكان برگــزاري باشــكوه ايــن دوره 

از جشــنواره را فراهــم ســاختند تشــكر و  قدردانــي مي نمائیــم.

دبيرخانه سي امين جشنواره بين المللي خوارزمي
            بهمن ماه 1395
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ف
گروه تخصصيردي

طرح هاي داخلي 
دريافت شده توسط 

دبیرخانه

طرح هاي خارجي و 
ايرانیان مقیم خارج 

از كشور 
 دريافت شده 
توسط دبیرخانه

كل طرح هاي 
دريافت شده  

داخلي، خارجي و 
ايرانیان مقیم خارج 

از كشور

7327100برق و كامپیوتر1

343771زيست فناوري و علوم پايه پزشکي2

333366فناوري هاي شیمیايي3

61016صنايع و مديريت فناوري4

22-22طرح هاي موفق در تولید ملي 5

153045علوم پايه6

3030-علوم پزشکي7

9716عمران8

121022فناوری نانو9

563894كشاورزي و منابع طبیعي10

زيست11 61319محیط 

538مکاترونیك12

50656مکانیك13

241842مواد، متالورژي و انرژي هاي نو14

131629نرم افزار و فناوري اطاعات15

13-13معماري و شهرسازي16

10-10هنر    17

718هوافضا18

388279667جمع

 آمار طرح ها

• آمار طرح هاي پذیرش شده سي امين  جشنواره بين المللي خوارزمي 
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 آمار طرح ها

• طرح هاي برگزیده داخلي سي امين  جشنواره بين المللي خوارزمي 

ف
رتبه گروه تخصصيماهیت پژوهشردي

اول
رتبه 
دوم

رتبه 
جمعسوم

1--1فناوري هاي شيمياييپژوهش بنيادي1

پژوهش هاي كاربردي2

1-1-هوا فضا

1-1-كشاورزي و منابع طبيعي

11--برق و كامپيوتر

طرح هاي توسعه اى3

112-مكانيك

1-1-كشاورزي و منابع طبيعي

1-1-علوم پايه

نوآورى4

برق و كامپيوتر
-1-1

1-1-هنر،معماري و شهرسازي

1-1-كشاورزي و منابع طبيعي

1-1-فناوري هاي شيميايي

1--1برگزيده موفق در توليد ملي5

29213جمع
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• طرح هاي برگزیدگان خارجي سی امين جشنواره بين المللي خوارزمي

ف
گروه تخصصيماهيت پژوهشردي

رتبه
 اول

رتبه 
دوم

رتبه 
جمعسوم

پژوهش هاي بنيادي1

2--2علوم پزشكي

11--فناوري هاي شیمیايي

1-1-فناوري  نانو

زيست فناوري و علوم پايه 
1-1-پزشكي

1-1-علوم پايهپژوهش هاي كاربردي2

2316جمع

 آمار طرح ها
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• تعداد طرح های پذیرش شده به تفکيک گروه تخصصی
 در سی امين دوره جشنواره بين المللی خوارزمی 

نمود ارها
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• تعداد طرح هاي برگزیده در سی دوره جشنواره بين المللي خوارزمي

• تعداد كشورهاي شركت كننده در سی دوره جشنواره بين المللي خوارزمي
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زندگى نامه
ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمى

ابوجعفـر محمـد ابـن موسـي خوارزمـى  بـا كنیـه ابوعبـداهلل از دانشـمندان بـزرگ مسـلمان و ايرانـي در 
زمینـه رياضـي، جغرافـي و نجـوم مي  باشـد. از زندگـى خوارزمـى اطـالع دقیقـي در دسـت نیسـت اال اينكـه 
وي حـدود دهـه سـوم يـا چهـارم قـرن دوم هجـري شمسـي)در برخـي اسـناد 166 هجـري قمـري يا 780 
میـالدي ذكـر شـده اسـت.( در منطقـه خـوارزم آسـیاي میانـه )خیـوه- ازبكسـتان( به دنیـا آمـده اسـت و 
در حـدود سـال 229 هجـري شمسـي درگذشـت . شـهرت علمـى  وي مربـوط بـه كارهايـي اسـت كـه در 
رياضیـات، بـه خصـوص در رشـته جبـر انجـام داده به طوري كـه او را  پـدر جبـر نامیده انـد. بیشـترين تبحـر 

وی در حـل معادله هـای خطـى و درجـه دوم بـوده اسـت.
نامـش در تمـام فرهنگنامه هـاي جهـان در دانـش رياضـي ثبـت شـده و كتابش بـه مدت 400 سـال كتاب 
درس رياضـي دانشـگاه هاي اروپـا بـود. آثـار علمـى  خوارزمـى  از حیـث تعـداد كـم ولـي از نفـوذ بي بديـل 
برخوردارنـد. خوارزمـى  را مي تـوان بنیان گـذار علـم جبـر، به عنـوان رشـته اي متمايـز از هندسـه شـمرد. يكي 
از مشـهور ترين كتاب  هـاي وي در اروپـا "كتـاب مختصـر در جبـر و مقابلـه" 1 اسـت كـه در قـرن دوازدهـم 
میـالدي بـه التیـن ترجمـه شـد. اين كتـاب دربـاره رياضیـات مقدماتـي اسـت. خوارزمـي، اولین كسـي بود 
كـه اعـداد عالمـت دار را بـه كار بـرد. او بـراي ايـن كار، اصطالحاتـي را بـه كار مى بـرد و اعـداد منفـي را 
ناقـص و اعـداد مثبـت را زايـد مي نامیـد. تـا آن زمـان، كاربرد حـروف در رياضّیـات، متداول نبـود. خوارزمى 
عـدد مجهـول را "شـي ء" و مجـذور مجهـول را "مـال" مي نامیـد. كتـاب جبـر و مقابلـه خوارزمى كـه بـه 
عنـوان الجبـرا بـه التیـن ترجمـه گرديـد باعـث شـد كه همیـن كلمـه در زبان هـاي اروپايـي به معنـاي جبر 
بـه كار رود. نـام خوارزمـى  هـم در ترجمـه بـه جـاي الخوارزمـى  بـه صـورت الگوريتمـى  تصنیـف گرديـد و 
الفـاظ آلگوريسـم، لگاريتـم و نظايـر آنهـا در زبان هـاي اروپايـي كـه بـه معنـي فـن محاسـبه ارقام يـا عالما 

ت ديگـر اسـت، مشـتق از آن مي  باشـد.
كتـاب ديگـر خوارزمى"جمـع و تفريـق بـا عددهـاي هنـدي" 2 نـام دارد. ايـن كتـاب باعث شـد تا سیسـتم 
عـددي در اروپـا از سیسـتم اعـداد التیـن بـه سیسـتم اعداد هنـدي )يا به غلـط ارقام عربـي( تغییـر يابد. اين 
كتـاب نخسـتین كتابـي بـود كـه نظـام ارزش مكاني را بـه نحوي اصولـي و منظم شـرح مـي  داد. كتاب هايي 
كـه وي دربـاره ارقـام هنـدي نگاشـته اسـت، بعـد از آن كـه در قـرن دوازدهـم بـه زبان التین منتشـر شـد، 

انقالبـي در رياضیـات به وجـود آورد و هـر گونـه اعمال محاسـباتي را مقدور سـاخت. 
خــوارزمي، دســتي تــوانا در عــلم نــجوم نــیز داشت. اين دانشمند شهیر اسالم، يكي از منجمان دربار 
مأمـون، خلیفـه عباسـي بـود. كتـاب "زيج السـند هنـد" خوارزمـى  مانند سـاير زيج هـا، عالوه بـر جدول هاي 

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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نجومـى  و مثلثاتـي، مشـتمل بـر مقدمـه نسـبتًا مفصـل در علـم نجـوم اسـت كـه در حكـم نجـوم نظـري 
مــي باشد. ايـن كتـاب نخسـتین اثـر نجـوم بـه زبـان عربـي اسـت كـه بـه  صـورت كامل بـر جـاي مانده و 
شـكل جـداول آن از جـداول بطلمیـوس تأثیـر پذيرفتـه اسـت. نفوذ ايـن كتاب در علـوم مغرب زمیـن چندان 

زيـاد نبـود امـا نخسـتین اثـر از ايـن گونه بـود كـه در قـرن دوازدهم ترجمه شـد.
 كتـاب "صـورت االرض" كـه انـدک زمانـى بعـد از سـال 195-196 ه. ق نوشـته شـده اثـري اسـت در 
زمینـه جغرافیـا و به طـور تقريبـي فهرسـت طول هـا و عرض هـاي همـه شـهرهاي بـزرگ و اماكن را شـامل 
مي  شـود. ايـن اثـر بـه نوبـه خـود مبتني بـر جغرافیـاي بطلمیوسـي بـود. ايـن كتـاب از بعضي جهـات خاصه 

در قلمـرو اسـالم دقیق تـر از اثـر بطلمیـوس اسـت. 
اثـر ديگـري كـه از وي بـر جـاي مانـده اسـت رسـاله كوتاهـي دربـاره تقويـم يهـود اسـت. خوارزمـى  دو 
كتـاب نیـز دربـاره اسـطرالب بـا نام هـاي "العمـل باالصطـرالب" و ديگـري "عمـل االصطـرالب" نوشـت. 
از ايـن دو كتـاب و كتـاب "الرخامـه" دربـاره محاسـبات ظـل )سـايه( آفتـاب و تعییـن اوقـات وي اثـري بـر 
جـاي نمانـده اسـت. كتاب هـاي "تقويـم البلـدان" و"الَفلَـك" نیـز از او مى باشـد كـه بـه زبان هـاي اروپايـي 

ترجمه شـده اسـت.
ابوجعفـر محمدبـن موسـي خوارزمـى  در حدود سـال 850 میالدي مطابـق يا 236 هجري قمري درگذشـت 

.

 برگرفته شده از كتاب تاثیرگذارترين های تاريخ ، شرح حال و آثار يكصد نفر از موثرترين شخصیت های تاريخ جهان 
نوشته: میشل اچ. هارت، ترجمه: محمد حسین آهوی

صفحاتي ازكتاب جبر خوارزمي
برگي از ترجمه التین كتاب جمع و تفريق 

با عدد هاي هند ي
)Algoritmi de Numero Indorum( 
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زندگى نامه
ابوبكر كرجى

متولد: اواسـط قرن چهارم هجري قمري  ايران - كرج    
مرگ: اوايل قـرن پنجم هجري قمري )بين 1۰19 و 1۰29 ميادى(

رشـته فعاليـت: رياضيات ، جبر ، نجوم ، حفر قنات

ـــه دوم  ـــى، در نیم ـــناس ايران ـــى دان و آب ش ـــى« رياض ـــن( كرج ـــا حس ـــین )ي ـــن حس ـــر محمدب » ابوبك
ســـده چهـــارم و اوايـــل قـــرن پنجـــم، هـــم  دوره  بـــا ابوريحـــان بیرونـــى، زكريـــای رازی و پورســـینا 
مي زيســـته اســـت. دســـتاوردهای علمـــى وی ناشـــناخته بـــود تـــا اينكـــه در ســـال 1853 میـــالدی، 
ـــه  ـــان فرانس ـــه زب ـــي،  ب ـــا تحلیل ـــراه ب ـــری وی را هم ـــاب الفخ ـــى از كت ـــه، بخش ـــى، وپك ـــرق آلمان مستش
ـــى از او  ـــای فیبوناتچ ـــى از كاره ـــش عظیم ـــه بخ ـــود ك ـــت نم ـــود ثاب ـــاب خ ـــه در كت ـــرد. وپك ـــر ك منتش

ـــت.  ـــده اس ـــت ش درياف
ـــذاری  ـــت. وی در پايه گ ـــى اس ـــته های مهم ـــات و نوش ـــر دارای تحقیق ـــاب و جب ـــم حس ـــى در عل كرج
اصولـــى در جبـــر، ريشـــه يابى اعـــداد و حـــل معـــادالت نقـــش مهمـــى داراســـت. در زمینـــه علـــوم 

كاربـــردی و مهندســـى نیـــز صاحـــب نظريـــات نـــو و نوشـــته های ارزنـــده ای مى باشـــد.
ـــون  ـــه كان ـــهر ری ك ـــه در ش ـــس از آنك ـــد و پ ـــرج  زاده ش ـــي در ك ـــدس ايران ـــمند و مهن ـــن دانش اي
ـــى  ـــت علم ـــه پايتخ ـــت، ب ـــلط ياف ـــى تس ـــته های رياض ـــاس رش ـــان و اس ـــر بنی ـــود، ب ـــى ب ـــمندان ايران دانش

جهـــان اســـالم، بغـــداد رفـــت و پـــس از 
ـــت و  ـــرج بازگش ـــود ك ـــه زادگاه خ ـــدي ب چن
ـــاره  ـــم درب ـــتور ابوغان ـــر دس ـــا ب ـــا بن در  آنج
ـــرون  ـــن و روش بی ـــى زمی ـــای درون »آب ه
آوردن آنهـــا« گفتـــاری را مى نـــگارد كـــه 
ــردی را در  ــش كاربـ ــاي آن پژوهـ يافته هـ
ـــه«  ـــاء الخفی ـــاط المی ـــام » انب ـــه ن ـــي ب كتاب
ـــر  ـــات ابوبك ـــت.  دوره حی ـــوده اس ـــت نم ثب
ـــای  ـــالل امارت ه ـــكوه و ج ـــى دوره ش كرج
ـــزرگ  ـــعرای ب ـــا و ش ـــور علم ـــى و ظه ايران
و تألیـــف و تدويـــن كتاب هـــای بیشـــمار و 
ـــالمى  ـــدن اس ـــى تم ـــر طالي ـــع عص در واق

ـــت.  ـــران اس اي

ـــته  ـــته اي داش ـــتاوردهاي برجس ـــز دس ـــى  نی ـــى در مهندس ـــر رياض ـــالوه ب ـــى ع ـــى: كرج درآب شناس
ـــا  ـــا و روش ه ـــا نظريه ه ـــتخراج آن ه ـــای اس ـــى و راه ه ـــای زيرزمین ـــش آب ه ـــه پیداي ـــت  وی در زمین اس
ـــود  ـــه وج ـــر ب ـــه ديگ ـــه نقط ـــه ای ب ـــان آب را از نقط ـــى جري ـــت. كرج ـــته اس ـــى داش ـــای بديع و اختراع ه
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اختـــالف ســـطح بیـــن دو نقطـــه وابســـته مى دانـــد وی در كتـــاب »اســـتخراج آب هـــای پنهانـــى« در 
ـــده[  ـــوران كنن ـــنده ای ]ف ـــا جوش ـــاری ي ـــچ آب ج ـــد: هی ـــمه مى نويس ـــش چش ـــى پیداي ـــا چگونگ ـــه ب رابط

در ســـطح زمیـــن يـــا در بطـــن آن وجـــود نـــدارد مگـــر آنكـــه فاصلـــه 
منبـــع آن از مركـــز زمیـــن دورتـــر از فاصلـــه محلـــى باشـــد كـــه بـــر 
ســـطح زمیـــن ظاهـــر مى شـــود و جـــاری مى گـــردد، وضـــع آب چشـــمه 
بـــه هیـــچ وجـــه غیـــر از ايـــن نمى توانـــد بـــوده باشـــد. موضـــوع مهـــم 
ـــك  ـــه در خش ـــر زلزل ـــردازد تأثی ـــرح آن مى پ ـــه ش ـــى ب ـــه كرج ـــری ك ديگ

شـــدن يـــا پیدايـــش چشـــمه های جديـــد اســـت. 

ـــكان  ـــا ام ـــوس و ابوالوف ـــون ديوفانت ـــندگانى چ ـــه نويس ـــر :  اگرچ در جب
اســـتفاده از توان هـــای بـــاالی دلخـــواه مجهـــول را خاطـــر نشـــان 
ــوده  ــى بـ ــتین كسـ ــى نخسـ ــه كرجـ ــد كـ ــر مى رسـ ــه نظـ ــد، بـ كرده انـ
ـــط داده  ـــا را بس ـــن توان ه ـــر اي ـــتمل ب ـــای مش ـــِر عبارت ه ـــه جب ـــد ك باش

ـــى،  ـــاب ارزش موضع ـــای حس ـــر مبن ـــا ب ـــر چندجمله ای ه ـــدی جب ـــن مدل بن ـــد از اي ـــدی راش ـــت. رش اس
بـــه عنـــوان »حســـابیدن جبـــر« يـــاد مى كنـــد. كرجـــى يكـــى از پیشـــاهنگان ايـــن رونـــد بـــود. 

ـــى«   ـــای پنهان ـــتخراج آب ه ـــاب »اس ـــى در كت ـــن:  كرج ـــت زمي ـــه و كروي ـــروي جاذب ـــخن از  ني س
ـــط  ـــد توس ـــرن بع ـــن ق ـــه چندي ـــت ك ـــادل و حرك ـــن تع ـــه و قوانی ـــروی جاذب ـــت و نی ـــوح از كروي ـــه وض ب
دانشـــمندان اروپايـــى )گالیلـــه و كپلـــر و نیوتـــن و ...( مطـــرح شـــد ســـخن مى رانـــد. وی مى گويـــد: 

ــت.  ــكل اسـ ــروی شـ ــش كـ ــتى ها و بلندی هايـ ــت ها و پسـ ــا و دشـ ــام كوه هـ ــا تمـ ــن بـ زمیـ

ـــای  ـــازه( مبن ـــه )ب ـــاب در فاصل ـــال حس ـــم اعم ـــرد منظ ـــي : او از راه كارب ـــراع كرج ـــي اخت ـــراز مربع  ت
ـــری  ـــام الفخ ـــه ن ـــروف وی ب ـــاب مع ـــاد وكت ـــى نه ـــر پ ـــرای جب ـــازه ای ب ت
نخســـتین شـــرح جبـــر چندجمله ای هـــا بـــود، كرجـــى كوشـــش داشـــت 
كـــه عملیـــات حســـاب رادر مـــورد عبـــارات وجمله هـــای ناگويـــا بـــه 

ـــدد. كاربن

از مهم ترين دستاوردهاى كرجي:  چندي 
ـــه  ـــى ارائ ـــات روش هاي ـــف قن ـــیب ك ـــتا و ش ـــت راس ـــرای هداي وی ب
ـــزی  ـــر آن چی ـــق ب ـــت منطب ـــى درس ـــول رياض ـــر اص ـــه از نظ ـــرده ك ك
اســـت كـــه امـــروزه در نقشـــه برداری های زيرزمینـــى انجـــام مى شـــود 
ـــت  ـــل تئودولی ـــى مث ـــل ابزارهاي ـــه دلی ـــرا، ب ـــا در اج ـــدک آنه ـــاوت ان و تف

اســـت كـــه در آن زمـــان موجـــود نبوده اســـت.
ابوبكـــر كرجـــى در جبـــر و حســـاب نوآوری هـــای بســـیاری انجـــام 

داده اســـت و قبـــل از او خوارزمـــى و ابوكامـــل شـــجاع بـــن اســـلم مصـــری تنهـــا گام هايـــى در ايـــن 
زمینـــه برداشـــته بودنـــد.
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در جبـر پـا را از خوارزمى فراتر مى گذارد و بـه معادالت با درجات باالتر از دو مى پردازد.

اختـراع تراز دايره اى و اختراع زاويه ياب و ارتفاع ياب
معرفـى يكـى از مهم تريـن روش هـای حـل مسـاله بـه نام اصـل اسـتقرای رياضى كـه هنوز هـم در حل 

بسـیاری از مسـائل رياضـى بسـیار دشـوار، بـه عنـوان يكـى از بهترين روش ها مى باشـد.
 

 آثار: 
يكـي از كتـب او "الفخـری فـى صناعـه الجبر و المقابلة" اسـت كـه آن را بـا چگونگى محاسـبات جبری آغاز 
كـرده و بخشـى ويـژه اين رشـته سـاخته كـه در كتاب های جبر پیـش از او ديده نمى شـود. ديگري كتـاب "الكافى 
فـى الحسـاب" كـه دارای هفتـاد بخش درباره اعمال حسـاب و هندسـه و جبر اسـت، "نفیس البديع فى الحسـاب" 
نشـان دهنـده پیشـرفت دانـش جبـر تـا سـال های آغازيـن سـده پنجم هجـری اسـت، "علـل الحسـاب و الجبر و 
المقابلـة و شـرحها"، پژوهشـى در برگیرنـده بخش هـای گوناگونى پیرامـون جذر، "العقـود و االبنیـه" كتابى درباره 
سـاختمان و پل سـازی اسـت از ديگـر آثـار به فى الحسـاب الهند، انبـاط المیاه الخفیـة، االجذار، المسـائل و االجوبه 
فـى الحسـاب، مختصـر فـى الحسـاب و المحاسـبه مي تـوان اشـاره كـرد. وی چندين كتـاب ديگر نیز نگاشـته كه 
تنهـا يـاد و اسـمى از آنـان در تذكره هـای علمـى و پژوهش های دانشـمندان آمده اسـت. برخـى از آنهـا عبارتند از 

الـدوز، نوادر االشـكال، فى االسـتقراء و كتـاب الوصايا.

از جملـه نسـخه های خطـى موجـود كرجـي كتابـى اسـت بـه نـام »البدايـع فـى الحسـاب«  كـه در كتابخانه 
واتیـكان قـرار دارد، ديگـری نسـخه خطـى از كتاب »الكافـى فى الحسـاب« در كتابخانه لويس سـاباط و همچنین  
نسـخه ای خطـى از يـك كتـاب ديگر بـه نام »علل حسـاب الجبـر و المقابلـه« متعلق بـه كتابخانه بادلیـان كه در 

آكسـفورد انگلسـتان نگهداري  مي شـود. 

زندگي نامه
دانشمندان ايرانى 
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• جشنواره بين المللی خوارزمی - اولين دوره - 1366

سه دهه برگزارى 
جشنواره بين المللى خوارزمى 

در گذر زمان ) سى سال افتخار(
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• جشنواره بين المللی خوارزمی- ششمين دوره - 1371

سه دهه برگزارى 
جشنواره بين المللى خوارزمى 

در گذر زمان ) سى سال افتخار(
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• جشنواره بين المللی خوارزمی - هجدهمين دوره - 1383

سه دهه برگزارى 
جشنواره بين المللى خوارزمى 

در گذر زمان ) سى سال افتخار(



67سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی

• جشنواره بين المللی خوارزمی- بيست ویکمين دوره - 1386

سه دهه برگزارى 
جشنواره بين المللى خوارزمى 

در گذر زمان ) سى سال افتخار(
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سه دهه برگزارى 
جشنواره بين المللى خوارزمى 

در گذر زمان ) سى سال افتخار(

• جشنواره بين المللی خوارزمی - بيست و هفتمين دوره - 1392


