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بسم الله الرحمن الرحیم

ف َت َعـالَى اهللُ الْ َم ِل ُ
ُـر ِ
آن ِم ْن
ك الْ َح ُّق َو َل َت ْع َج ْل بِالْق ْ
ق َْب ِل َأ ْن ُيق َْضى ِإلَ ْي َ
ك َو ْح ُي ُه َو ق ُْل َر ِّب ِز ْد ِني ِع ْلم ًا؛

پـس بلنـد مرتبـه و بزرگـوار اسـت خدايـي كـه به
حـق و راسـتي پادشـاه ملـك وجـود اسـت و تو اى
رسـول پيـش از آنكـه وحـى قـرآن تمـام و كامـل به
تـو رسـد در (تلاوت و تعليم) آن شـتاب مكن ،و بگو
پـروردگارا ،بر دانشـم بيفزاى.
سوره مباركه طه  -آيه 114
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پیامرب خدا صىلاللهعلیه وآله و سلّم:

لم ُه؛
جو ُد ُکم ِمن بَعدی َر ُج ٌل َع ِل َم ِعلم ًا َف َنشَ َر ِع َ
اَ َ
بخشـنده ترین شـما پـس از مـن کسـی اسـت کـه
دانشـی بیامـوزد آنـگاه دانـش خود را گسـترش دهد.
میزان الحکمه ،ح13825
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سخن دبیر

به نام خداوند حكيم
پژوهــش و نــوآوري نقــش ويــژهاي در توســعه علمــي و صنعتــي كشــورهاي توســعه يافتــه دارد .ثــروت
و دارایــی حقيقــي ایــن کشــورها ،ســرمايههاي معنــوي ،فكــري و انســاني آن هــا اســت .امــروزه توجــه بــه
ســرمايههاي انســاني يكــي از مهم تريــن معيارهــای توســعه پايــدار و يكــي از عناصــر اصلــي بقــاي ســازمانها
بــه شــمار م ـيرود.
در زمــان بحرانهــاي اقتصــادي ،ارزش فوقالعــاده ســرمايه انســاني و قابلیتــش بــرای نــوآوري و ارايــه
روشهــاي پيشــرفته ســازماندهي ،بیــش از پیــش قابــل درک اســت .لــذا يــك اقتصــاد دانــش بنيــان بــر كيفيــت
بــاالي ســرمايه انســاني اســتوار اســت.
ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران ،حفــظ پويايــي و ظرفیت هــای جشــنواره بينالمللــي
خوارزمــي در شناســايي و معرفــي ســرمايههاي انســاني كشــور را مایــه مباهــات خــود میدانــد.
در ســی و یــک ســالی کــه از آغــاز برگــزاری جشــنواره بينالمللــي خوارزمــي میگــذرد تا کنــون  774طــرح
از پژوهشهــاي بنيــادي و كاربــردي ،طرحهــاي توســعهاي و اختــراع و نــوآوري از پژوهشــگران و فنــاوران
داخــل کشــور و  208طــرح از محققــان خارجــي و پژوهشــگران ايرانــي مقيــم خــارج شناســايي و معرفــي شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از ایــن طرحهــا بــه صــورت گروهــی و بــا مشــارکت چندیــن نفــر بــه انجــام
رســیدهاند بــه ســادگی مــی تــوان بــرآورد نمــود کــه چــه اجتماعــی از ســرمایههای فکــری و انســانی ایــن
کشــور بــر حــول نــام ايــن جشــنواره وزيــن علمــي گــرد آمده انــد و مــا ایــن توفیــق را بســیار قــدر میدانیــم.
ايــن دوره از جشــنواره بــا پذیــرش صــد و ســی و ســه طــرح از دانشــمندان چهــل و نــه كشــور نمــادی از
اثر بخشــي ايــن جشــنواره درگســترش تعامــات علمــي بــا دانشــمندان صاحــب نــام دنيــا و ارتقــاي ســطح علمــي
و فنــاوري داخــل كشــور اســت .بــه همیــن دلیــل بــر آن شــدیم بــرای معرفــی گســتردهتر و نمایــش پیشــینه و
رونــد تحــوالت و دســتاوردهای ســی ســال برگــزاری ایــن جشــنواره معتبــر در ســطح بینالمللــی ،ویــژه نامـهای
بــه زبــان انگلیســی تدویــن و منتشــر نمايیــم کــه خوشــبختانه ایــن مهــم نیــز بــه انجــام رســید و خــدا را بابــت
ایــن توفیــق سپاســگزاریم.
خداونــد متعــال را بــراي موفقیــت تالشــگران عرصــه علــم و فنــاوری ايــران شــكر گزاريــم و امیدواریــم
دســتاورد انديشــمندان و پوینــدگان راه علــم ،صلــح  ،امنیــت و آرامــش را بــرای همــه بــه ارمغــان آورد.
فرج اله مهنازاده
دبير سي و یکمین جشنواره بين المللي خوارزمي
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طــرحهـاي برگزیده

سی و یکمین جشنــواره
بین المللی خــوارزمی
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برگزیده ویژه

گروه تخصصی معماری و شهرسازی

● عنــوان طــرح :نقــش موثــر در مــدون ســاختن معمــاری ســنتی ایــران بــا رویکــرد طراحــی
نقــوش در هنرهای قدســی
● پژوهشگر :استاد حسین ُز َمرشیدی
● تخصص :معماري سنتي ايران
● موسسه علمي  :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

چكيده طرح:
اسـتاد حسـين زمرشـيدي ،از پيشكسـوتان معماري سـنتي و طراحي نقوش ،در سال  1318درشهر مشـهد متولد شد .در بیست

و چهـار سـالگی بـه تهـران آمد و در آزمون اسـتادکاری هنرسـتان صنعتی تهـران (ایران و آلمان) پذیرفته شـد و همزمان در رشـته
سـاختمان درس خواند .در سـال  ۱۳۵۰به آلمان رفت و در رشـته سـاختمان و تربیت دبیر فنی دانشآموخته شـد .پس از بازگشـت
بـه وطـن به عنوان معلم رشـته سـاختمان در هنرسـتان تهران بـه کار ادامـه داد و کتابهای درسـی متعددی برای هنرسـتانهای
کشـور تالیـف کـرد و سـپس عضـو هيات علمـی دانشـگاه گردید .این اسـتاد کوشـا و فعال علاوه بر تدریـس ،با مطالعه مسـتمر،
پژوهـش و بازدیـد از بناهـای تاریخـی در سراسـر کشـور و جمـع آوري اطالعـات از مسـاجد و بناهای ارزشـمند معماری ایـران در
زمينههـاي مختلفـی چـون دوره تاریـخ ،نـوع طـرح و چگونگی اجـرا موفق به تالیـف آثاری برجسـته و کم نظیر در معماری سـنتی
اسلامی ایران گردید و با مکتوب کردن ظرایف و ریزهکاریهای بسـیار ،دانش شـفاهی و مهارت دسـت معماران بزرگ درگذشـته
ایـن سـرزمین را بـرای آینـدگان ثبـت و مسـتدام نگه داشـت .او به معماري سـنتي و غني ايراني عشـق مـيورزد و با ایـن تالیفات
مجموعـهای گرانقـدر و ماندگار بـه جامعه علمي ايـران تقديم کرد.
حسـین زمرشـیدی رتبه دانشـياري و سپس اسـتادي خود را از دانشكده معماري و شهرسـازي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دريافـت نمـوده اسـت و همـواره بـا اشـتياق در آموزش دانش پژوهان و ثبت دانشـی که در ذهـن و نگاه و دسـتهای او به امانت
گذاشته شده اسـت مي کوشد.
آثار و تالیفات این اسـتاد برجسـته شـامل نگارش دهها مقاله  ،چهارده کتاب فاخر در باب معماری اسلامی ،تدوین کتابهاي
درسـی متعـدد در زمینه سـاختمان و نقشـه کشـی و همچنیـن خلق تابلوهای ارزشـمند و منحصر بـه فرد از نقوش و کاشـی معرق
اسـت کـه عناویـن برخـی ازكتابهـا عبارت اسـت از  :مسـجد در معمـاري ايـران  ،گنبـد و عناصر طاقی ایـران  ،طـاق و قوس در
معمـاري ايـران  ،گـره چينـي در معماري اسلامي و هنرهاي دسـتي ،سـه جلد كتاب كاشـي كاري ايـران شـامل  :گلچين معقلي،
گـره معقلـي و خـط معقلي ،عناصر و جزئیات ،معماری ایران دو جلد در مصالحشناسـی سـنتی و اجرای سـاختمان با مصالح سـنتی،
نقـش آجـر و كاشـي در نمـاي مدارس ،تکنولوژی گچبـری و گچکاری  ،پيوند و نـگاره در آجر كاري ،آثار معماری قدسـی (مجموعه
مقاالت).
عناوین و افتخارات:
عضـو سـابق كميتـه فرهنـگ و تمدن اسلام و ايران (شـوراي عالي انقلاب فرهنگي) ،چهـره ماندگار در عرصه معماری سـنتی کشـور
در سـال  ،1381دریافـت نشـان درجـه سـه دانـش از رئیس جمهـور وقت در سـال  ،1383دریافـت عنوان پدیـد آورنده هنرهای قدسـی و الهی
معماری و تقدیر رئیس جمهور وقت برای عنوان خادم برگزیده قرآن کریم در سـال  ،1387عنوان اسـتاد نمونه و ممتاز کشـور در سـال ،1387
دریافـت تقدیـر رئیـس جمهـور و عنوان معلم ماندگار ایران در سـال  ،1388دریافت نشـان همای هنر به عنوان هنرمند شـاخص و پیشکسـوت
معمـاری از سـازمان میـراث فرهنگی .اسـتاد حسـین زمرشـیدی در معماری ،کاشـیکاری و نماسـازی گنبد آرامـگاه خواجه ربیع ،آرامگاه شـیخ
مومـن اسـترآبادی (گنبدسـبز) ،نوسـازی آرامگاه امامـزاده محروق ،نوسـازی آرامگاه عطار نیشـابوری ،نوسـازی آرامگاه شـیخ احمد جامی نقش
داشـته اسـت .کتابخانه شـخصی و آثار و نقوش بسـیار زیبای اسـتاد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک آسـتان قدس رضوی شـده اسـت.
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رتبه اول پژوهش های بنیادی
گروه تخصصی فناوریهای شیمیایی

● عنــوان طــرح :طراحــی و ســاخت کاتالیزورهــای انتخابگــر بــر پایــه ترکیبــات
مزوحفــره منظــم و کاربــرد آن هــا در تبدیــات شــیمیایی
● پژوهشگر :دکتر بابک کریمی
● موسسه همکار :دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

چكيده طرح:
در ایــن طــرح خلــق ترکیبــات مــزو حفــره منظــم جدیــد (بیــش از چهــل ترکیــب بــا ســاختارهای
شــیمیایی و فیزیکــی و تقارن هــای گوناگــون) صــورت گرفتــه اســت .کاربــرد ایــن ترکیبــات و ارائــه
مفاهیــم جدیــد بــرای تهیــه کاتالیزورهــای ناهمگــن نســل نــو گوناگــون بــا اســتفاده از ایــن ترکیبــات
در عرصــه جهانــی توســعه یافتــه اســت کــه شــامل ( )1طراحــی وســاخت انــواع اورگانــو_ ســیلیکاهای مزوحفــره
تناوبــی (  )Periodic Mesoporous Organosilicas, PMOsبــه ویــژه مزوحفره هــای بــر
پایــه کالبــد مایــع یونــی ایمیدازولیــوم )2( ،طراحــی وســاخت انــواع کربن هــای مزوحفــره منظــم (Ordered
 )Mesoporous Carbonجدیــد حــاوی هترواتم هــای نیتــروژن و گوگــرد )3( ،طراحــی وســاخت
بســپارهای مزوحفــره منظــم ( )Ordered Mesoporous Polymersجدیــد و کاربــرد ایــن ترکیبــات در
حوزه هــای کاتالیــزوری و تبدیــات مهــم شــیمی آلــی و زیســت تــوده ،جداســازی و الکتروشــیمی اســت.
تربیـت بیـش از نـوزده دانـش آموختـه دکتـری و پنجاه و یک دانش آموخته کارشناسـی ارشـد نقش به سـزائی
در بومی سـازی و شـکل گیری مکتـب مزوحفـره در کشـور و در میـان اندیشـمندان شـیمی داشـته اسـت .مطالعـه
و بررسـي اثـر موازنـه خـواص فیزیکـی -شـیمیائی ترکیبـات مزوحفـره منظـم سـاخته شـده در کنتـرل انتخابگری
واکنش های شـیمیایی برای دسـتیابی به نسـل جدیـدی از کاتالیزورهـای هوشـمند ( ،)Smart Catalysisطراحی
و سـاخت نانـو رآکتورهـای شـیمیایی بـر پایـه ترکیبات مزوحفـره منظم ،اسـتفاده از کربن هـای غنی از نیتـروژن به
عنـوان کربوکاتالیـزور و بسـتر بـرای تثبیـت فلـزات مختلـف ،بررسـی اثـرات هم افزایـی درون کانال هـای کاتالیزور
در ترکیبـات مزوحفـره چنـد عاملـی و اسـتفاده از ترکیبـات مزوحفـره برای تثبیـت کاتالیـزور نامتقارن و بررسـی اثر
محبـوس شـدن در بهبـود انانتیوگزینـی ایـن کاتالیزورهـا از مهم تریـن پژوهش هـای انجـام شـده در ایـن طـرح در
طـی پانزده سـال گذشـته بوده اسـت.
Si(OMe)3

N N

(MeO)3Si

)Periodic Mesoporous Organosilica (PMO

)Ordered Mesoporous polymer (OMP
or
)Ordered Mesoporous Carbon(OMC

Template+Polymer

(EtO)4Si

(MeO)4Si

Mesoporous Silica
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رتبه اول پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی برق و کامپیوتر

●
●
●
●

عنوان طرح :سامانه موقعیت یاب زمین پایه
سازمان مجری :دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نماینده :مهندس احیا یاوری
همكاران :مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر

چكيده طرح:
م   وموقعیت یابـی ،ناوبـری و زمان سـنجی از نیازهـای دیریـن بشـری و یکـی از ارکان جوامـع اطالعاتـی آینـده
به شـمار مـی رود .بـراي پاسـخگويي بـه ايـن نيـاز ،سـامانههاي مختلفـي از جملـه سـامانه های زمیـن پایـه نظیـر
 OMEGAو  Loran-Cو ســامانه های فضاپایــه نظیــر  ، IRNSS Beidou, GPS, GOLANSSتوســعه
داده شــده اســت .ســامانه موقعيتيابــي  Loran-Cو نســخه بهبــود یافتــه آن  eLoranامــروزه بــه عنــوان
يــك ســامانه محلــي در بســياري از كشــورهاي جهــان تعبيــه شــده و بــه كاربــران محلــي خدمــات ارایــه ميدهــد.
طـرح  LPSبـه منظـور بومی سـازی فنـاوری و ایجـاد یـک سـامانه موقعیت یابـی ،ناوبری و زمان سـنجی ملی
بـرای ایـران تدویـن گردیـده اسـت .تمامـی فناوری هـای الزم از جملـه :فرسـتنده  ،گیرنـده ،سـامانه های کنتـرل،
سـامانه های شبیه سـازی و طراحـی را توسـعه داده و نتایـج طـرح شـامل (و نـه محـدود بـه آن) موارد زیر بـوده که
بـرای اولیـن بار در کشـور انجام شـده اسـت :ا
● پژوهش و ساخت فرستنده رادیوئی با دو نوع فناوری،
● سوئیچینگ پانزده کیلوواتی و یک مگاواتی،
● نیم موج با ماژول پایه چهارصد آمپری قابل موازی سازی برای ساخت فرستنده ها تا چهار مگاوات،
● سامانه کنترل و زمان بندی فرستنده برای کنترل تا ، HCG 64
● پژوهش و ساخت گیرنده و آنتن های گیرنده (به چند روش) ،
● شبیه ساز سیگنال ،eLoran
● سامانه نرم افزاری همزمان سازی و کنترل سامانه،
● سامانه طراحی زنجیره و تخمین پوشش زنجیره.
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رتبه دوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

● عنـوان طـرح :بومیسـازی و بهبـود عملکـرد و رفتـار کلنیهـای زنبـور عسـل بـا اسـتفاده از
ملکههـای اصلاح شـده ایرانـی
● سازمان مجری :موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
● پژوهشگر :دکتر غالمحسین طهماسبی
● همـكاران :رحیـم عبـادی ،محمـد بابایـی ،ناصـر تـاج آبادی ،هوشـنگ افـروزان ،حامـد رضایی،
عیـناهلل سـیفی و نادر مشـایخی
● موسسههای همکار :وزارت جهاد کشاورزی -معاونت امور تولیدات دامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چكيده طرح:
با توجه به وابستگیهای زنبورعسل به محیط اطراف خود و نیز خصوصيات رفتاري و بيولوژيكي زنبورعسل ،در
مناطقي كه این حشره بومی بوده و از ميليونها سال پيش در آنجا زندگي کرده ،مناسبترين راهکار اصالح نژادي
استفاده از توده يا نژاد بومي همان منطقه و تالش براي بهبود خصوصيات توليدي و رفتاري آن توده است .لذا ،با توجه
به اينكه زنبورعسل ایرانی میلیونها سال قبل از انسان در این منطقه میزیسته اصالح نژاد زنبورعسل ایرانی به عنوان
راهکار اصلی برای صنعت زنبورداری انتخاب شد .ابتدا در طی مطالعه ای در اوایل دهه  1370با استفاده از خصوصیات
مرفومتریک و پروتئینهای بدن ،پایداری و بقای این نژاد در ایران و وجود سه جمعیت متمایز آن به اثبات رسید .سپس
در طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایرانی برای بهبود صفات عملکردی و رفتاری این نژاد تالش شد .در سال  1377پس از
ارزيابي صفات توليد عسل ،رفتار بچهدهی ،رفتار تهاجمي ،روی پنج هزار کلنی زنبورعسل در استانهای تهران ،مرکزی،
اصفهان و قزوین با استفاده از روش سطوح حذفي مستقل حدود  %20كلنيهاي برتر انتخاب و براي ادامه طرح خريداري
و به موسسه تحقيقات علوم دامي کشور منتقل گرديد  .پس از آن تا سال  1396و در طی چهارده نسل با ارزیابی صفات
تولید عسل ،رفتار دفاعی و رفتار بچهدهی در پایان هر سال یکصد کلنی برتر به عنوان کلنیهای مادری و چهل کلنی
برتر به عنوان کلنیهای پدری انتخاب و برای تاسیس نسل بعد مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نتايج حاصل از این
طرح در طي چهارده نسل ،مقایسه میانگین سه نسل اول و سه نسل آخر طرح نشان داد که تعداد شاخون کلنیها از
 1/59به  0/08و تعداد نیش کلنیها از  13/96به 1/057کاهش یافته است .به عبارت دیگر این دو صفت در طی چهارده
نسل بیش از ده برابر بهبود یافتهاند .همین مقایسه نشان دهنده این است که صفت تولید عسل نیز افزایشی در حد سه
برابر داشته است .روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات بچهدهی ،رفتار دفاعی و تولید عسل در نسلهای یاد شده نشان دهنده
جهتگیری صحیح و بهبود صفات مورد نظر در سالهای انجام طرح است .عالوه بر روند ژنتیکی و فنوتیپی مطلوب
صفات تولید عسل رفتار دفاعی و رفتار بچهدهی در کلنیهای طرح ،ملکه حاصل از این کلنیها در نسلهای متفاوت
در زنبورستانهای بخش خصوصی با ملکه شاهد و در کلنیهای یکسان و مدیریت مشابه مورد مقایسه قرار گرفت که
نتایج حاصل نشان دهنده برتری ملکههای طرح دراغلب صفات تحت بررسی بود.
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رتبه سوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

●
●
●
●
●

عنوان طرح :معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه ای ،باغچه ای و شاخه بریده
سازمان مجری :پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
پژوهشگر :دکتر محمدرضا شفیعی
همكار :امیر عربی
موسسه همکار :سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

چكيده طرح:
جنس داودي  chrysanthemumبا صد و شصت گونه از خانواده  Astraceaeبه لحاظ تنوع باالي شکل و
رنگ به عنوان يکي از مهم ترين گل هاي شــاخه بريده و گلداني در سطح جهان مي باشد .گل داودي در دهه هفتاد
ميالدي در صدر توليد گل جهان قرار داشــت و در دهه نود اين گل پس از رز در مقام دوم توليد جهاني قرار گرفت.
کشور ما چنانچه دو مانع توليد در سراسر سال و ارایه ارقام جديد را بر طرف نمايد شرايط بسيار مساعدي براي توليد
و صادرات داودي دارد.
بـر ايـن اسـاس و بـا هـدف معرفـي ارقـام جديـد داودي براي توسـعه صـادرات گل کشـور ،طـرح تحقيقاتي دو
رگ گيـري بيـن ده کلـون داودي بـه منظـور ايجـاد تنوع در توده هـاي داودي اجرا گرديد .هر سـاله پـس از انتخاب
والديـن ،انجـام عمليـات اختـه کـردن ،ايزولـه کـردن و دو رگ گيـري و کشـت بـذور هيبريـد حاصـل ،در گلخانه و
سـپس در سـال بعـد انتقـال نشـاهاي حاصـل از بـذر بـه زميـن ،ارزيابي بـر اسـاس بیسـت و دو صفت تاکيد شـده
در دسـتورالعمل بين المللـي  UPOVبـراي آزمون هـاي تمايـز يکنواختـي و پايـداري گل داودي انجـام گرديـد .بـا
تکـرار ايـن فرآینـد در نهايـت موفق به دسـتيابي به حدود هشـتصد نوع جديـد گل داودي گرديديم که خوشـبختانه
پـس از تاسـيس موسسـه تحقيقـات ثبـت و گواهـي بـذر و نهال ،کار ثبت ششـصد نـوع برتر آغـاز و با تایيـد تمايز،
يکنواختـي و پايـداري آن هـا و پـس از نام گـذاري بـه عنوان نخسـتين ارقام اصالح شـده کشـور به ثبت می رسـند .
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رتبه اول طرح هاي توسعهاي
گروه تخصصی برق و کامپیوتر

●
●
●
●
●

عنوان طرح :سامانه انتقال نوری  POTNترابیتی
سازمان مجری :شرکت سامانه های نوآوری و ارتباطات سینا
نماینده :دکتر لطف اله بیگی
همکاران :مصطفی نوربخش ،جالل هادیان و محمد علی کلخورانی
موسسه همکار :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چكيده طرح:
سـامانه انتقـال نـوري  POTNترابیتـی بـا فنـاوری  Coherentبا ظرفیت ارسـال یک صد گيـگا بيت روي هر
طـولمـوج يـک دسـتگاه منعطـف ،قابل ارتقـا و اقتصـادي براي کاربرد در سـطح هسـته ،متـرو و ارتبـاط ناحیهای
شـبکههای زیرسـاخت ارسـال داده اسـت .ايـن سـامانه بـراي ظرفيـت  9.6Tb/sطراحـي و تولیـد شـده اسـت و
قابـلاسـتفاده در توپولوژیهـای نقطـهبهنقطه ،حلقه و مش اسـت .اين سـامانه ،قابليت انـــتقال همزمــــان 96
کانـال( 100Gb/sبـه شـکل  )OTU4بهوسـیله فنـاوری  Coherentرا داراسـت ،ایـن سـامانه بهواسـطه
اســتفاده از  Muxponderامـکان تجمیـع و ارســـال هـم زمـان انـواع مختلـف سيگنـا لهــاي
 ) FE، GE 10GE,100GE (Ethernet , (STM-1, STM-4 STM-16,STM-64(SDHرا در کنـار هم،
تحـت اسـتاندارد()G .709و OTNو بـه همراه FECفراهـم میآورد.
بهعلاوه ،حداکثـر فاصلـه ارسـال بـدون بازسـازي الکتريـکال ( )Regenerationبـا اسـتفاده از فنـاوری
 Coherentو 2400 ، SDFECکيلومتـر اسـت .سـامانه انتقـال نـوري  ،POTNمدل  ST-6700يک سـامانه با
قابلیـت ROADMبـا درجـه نه اسـت که منجر به منعطف شـدن و اسـتفاده بهينه از ترافيک شـبکه خواهد شـد و
امـکان  Add/Dropبـراي هـر يـک از گره هـاي شـبکه قابل پیادهسـازی اسـت .از ديگـر قابلیتهای ايـن تجهيز
مي تـوان بـه پشـتيباني از حفاظـت در سـمت کانال و الين اشـاره کـرد ،که اجازه سـوييچ خودکار عمليـات به کارت
دوم محافـظ بـراي جايگزينـي در زمـان بـه وجود آمدن مشـکل بـراي کارت اصلـي را فراهم مي کنـد .ضمن آن که
در  ST-6700هرکـدام از بخشهـای پـاور و کارتهـای کنترل به شـکل دوتايـي (اصلي و محافظ) طراحیشـدهاند
تـا درصورتیکـه بخشـي دچار مشـکل شـد ،خللـي در عملکرد سـامانه به وجـود نيايد.
100GE
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رتبه اول طرح های توسعه ای
گروه تخصصی مکانیک

● عنوان طرح :طراحی و ساخت توربین گاز MAP2B
● سازمان مجری :شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا
● نماینده :مهندس مرتضی نظام آبادی

چكيده طرح:
توربين گاز  MAP2Bبه طور کامل در شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا ،طراحي ،ساخت و بهره برداري گرديده
است .طراحي به روز و فناوريهاي استفاده شده ،توان جديد اين توربين را در شرايط استاندارد ايزو به  185 MWو بهرهوری
آن را به  %36.4افزايش داده است .اين خصوصيات جديد توربين گاز ،به گروه مپنا اجازه داده است که فرآیندهاي ترکيبي
کالس  Eرا تا بهرهوری  %55عرضه کند .اين دستاورد ،قابليت پيادهسازي بر روي توربينهاي گازي هم خانواده و در حال
بهرهبرداري را دارد و در همان مدت زمان تعميرات اساسي واحد صورت ميپذيرد .عمر قطعات و بازه تعميراتي آنها نيز از سی
و سه هزار ساعت کارکرد معادل به چهل و یک هزارساعت افزايش مييابد.
عالوه بر توان توليدي بيشتر ،کاهش مصرف سوخت گاز طبيعي ساالنه به ميزان بیست ميليون متر مکعب به ازاي هر يک
واحد توربين گازي و کاهش چهل هزار تن توليد گاز گلخانهاي  ،CO2نتيجه عملي استفاده از اين طرح مي باشد.
تغييرات طراحي و ساخت بر روي توربين گاز جديد  MAP2Bنسبت به نسخههاي قبلي اين خانواده شامل اين موارد
است:
● باز طراحي سهبعدي ايرفويل پرههاي کمپرسور و توربين،
● باز طراحي سامانه خنککاري و انتقال حرارت پرههاي توربين،
● باز طراحي المانهاي سامانه هواي ثانويه توربين (سيلينگ و کولينگ)،
● تغيير طرح ياتاقان سمت کمپرسور،
● استفاده از مواد جديد براي پرههاي توربين،
● استفاده از پوششهاي پيشرفته بر روي مسير گاز داغ.
تيم طراحي و توسعه توربين جديد ،اقدام به طرح ريزي و اجراي آزمون جامع اين محصول با استفاده از ابزار دقيق و
حسگرهاي داده برداري ويژه و ادوات اندازه گيري پيشرفته استاتيک و ديناميک روي نمونه پروتوتايپ محصول در واحد شش
گازي نيروگاه پرند نموده است .اين آزمونها
ضمن ثبت پارامترهاي گوناگون در اجزاي
توربين در حال کار (شامل متغيرهاي دما،
فشار ،دبي جرمي و جريان ،سرعت ،لقي
و ارتعاش)          نه تنها محصول جديد را صحه
گذاري و رفتار آن را پايش مي کنند ،بلکه
کدهاي محاسباتي و ابزارهاي توسعه
يافته بومي حين طراحي اين ماشين را نيز
اعتباردهي نموده است.
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رتبه دوم طرح های توسعه ای
گروه تخصصی مکانیک

● عنوان طرح :بسته تزریق پساب واحدهای نمک زدایی
● سازمان مجری :شرکت کاوش صنعت توس
● نماینده :مهندس علیرضا ناصری حسینی

چكيده طرح:
نفت خام در هنگام خروج از چاه همراه با آبی است که در آن مقداري از نمك ها به صورت محلول وجود دارد.
میزان آب نمک خروجی از چاه های نفت به تدریج و با گذشت زمان افزایش می یابد که بدلیل کاهش حجم گاز و
نفت استخراج شده از چاه و درنتیجه باال آمدن سطح آب شور است .هدف از نمك زدایي حذف و يا تقليل دادن ميزان
نمك همراه نفت تا ميزان هشت پوند در هزار بشكه(  )8P.T.Bمي باشد .کاهش خوردگی در تاسیسات نفتی ،کاهش
انسداد تجهیزات ،محافظت از عملکرد کاتالیست ها ،بهبود کیفیت نفت خام ،استفاده از حداکثر حجم لوله ها و ظرفیت
پاالیشگاه ها و جلوگیری از هدر رفت انرژی مصرفی در پاالیشگاه ها از جمله مزایای واحدهای نمک زدایی است .آب
نمک خروجی برای تصفیه و جداسازی ذرات نفت موجود ،وارد سامانه تصفیه پساب شده و سپس با فشار مناسب به
چاه های مرده موجود در اطراف واحد تزریق می شود .واحدهای تصفیه پساب آلوده به نفت شامل تجهیزات اصلی زیر
می باشند :هیدروسیکلون به منظور جداسازی قطرات نفت همراه با آب از حداکثر  1000ppmبه حدود ،100 ppm
ناتشل فیلتر به منظور تکمیل جداسازی قطرات نفت همراه با آب در هیدروسیکلون به کمتر از    25 ppmو جداسازی
ذرات جامد بزرگتر از یکصد میکرون ،تانک ذخیره پساب ،پمپ های بوستر و پمپ های اصلی.
بسته تزریق پساب شرکت کاوش صنعت توس با قابلیت راه اندازی خودکار و کنترل و مانیتورینگ تمامی فرایند
تزریق ،قادر است در شرایط محیطی سخت پساب تولیدی در واحدهای نمک زدایی را تا ده هزار بشکه در روز و تا
فشار  ،1600 PSIGتزریق نماید .در این سامانه تمامی اطالعات فرایندی و پارامترهای عملکردی تجهیز بطور کامل
ذخیره و در صورت نیاز به بانک اطالعات ارسال خواهد شد.
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رتبه سوم طرح های توسعه ای

گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

● عنوان طرح :توسعه فناوری و تولید شش داروی نوترکیب
● سازمان مجری :شرکت سیناژن
● نماینده :دکتر سمیرا انصاری
● همــكاران :هالــه حامــدی فــر ،محمدرضــا ابولحســن ،مهــران منتجبــی،
رامیــن کیــارودی ،ســتاره اویســی ،محمــد غیاثــی ،ســید علیرضا حســینی
و عظیــم محمــدی زاده

چكيده طرح:
شـاخصهای مهم در صنعت بيوتكنولوژي شـامل "فناوري تولید صنعتی"  " ،نیروی انسـانی ماهر برای توسـعه این
فناوري" و " بازار مناسـب" اسـت .کشـور ما از هر سـه شـاخص اصلی برخوردار اسـت که میتوان گفت مهمترین دالیل
رشـد سـریع ایـن فنـاوري در ایران میباشـد .انتقال فنـاوري کـه دارای ارزش افزوده فراوان اسـت ،از طرف شـرکتهای
غربـی بـه ایـران و سـایر کشـورهای در حال توسـعه به سـختی صـورت میگیـرد ،چرا کـه در زمینـه بیوتکنولـوژی فاز
باالدسـتی علاوه بـر ارزش افـزوده ،قابلیت کاربـرد دوگانه دارد .لذا این شـرکتها فقـط به دنبال واگذاری فرموالسـیون
و فـروش مـاده اولیـه پروتئینی میباشـند ،در واقـع ارزش افزوده بـاال و توان فناوري در اختیار شـرکتهای غربی اسـت.
شـرکت سـیناژن در سـال  1373بـا هـدف تولیـد محصـوالت بیوتکنولـوژی نوین تاسـیس گردیـد .اولویت اصلی
سـیناژن فعالیـت در تحقیـق و توسـعه در حـوزه بیوتکنولـوژی بـه منظـور تامیـن نیـاز بـازار منطقـه ای بـوده اسـت.
تالشهـای ایـن شـرکت با تمرکز بر توسـعه محصوالت بیوسـیمیالر در زمینه بیماریهـای ایمونولوژیکـی ،ناباروری،
اختلاالت هورمونی و سـرطان اسـت.
در حـال حاضـر ايـن شـركت تولیـد محصـوالت بیوتکنولـوژی دارویـی خـاص شـامل ،سـینووکس (در حـوزه
بیمـاری ام-اس) ،رسـیژن (در حـوزه بیمـاری ام -اس ،سـینال  -اف در حوزه بیماری ناباروری) ،سـینافکت (در حوزه
بیمـاری نابـاروری) ،سـینوپار (در حـوزه بیماری پوکی اسـتخوان) ،پـگاژن ( در حوزه بیماری سـرطان) ،سـیناپوئیتین
(درحـوزه بیماری هـای کلیـوی) ،سـینورا (در حـوزه درمان بیماری هـای خود ایمنی) و سـیناتروپین (در حـوزه درمان
بیمـاری کمبـود هورمـون رشـد) را در سـبد محصـوالت خـود داشـته و از خـروج ارز از کشـور بـه منظـور خرید این
داروهـا جلوگیـری نمـوده کـه کمک شـایانی بـه اقتصاد کشـور و قـدرت خریـد بیماران داخلی اسـت.
تولیـد پروتئینهـای نوترکیـب بـا مشـارکت متخصصین داخلی بـر پایـه تواناییها و مهارتهـای نوآورانـه از مرحله
تحقيـق و توسـعه تـا تولید همـه مراحل تحت روشها و اسـتانداردهاي مربوط در سـیناژن انجام می شـود .در این راسـتا
همکاریهـای فراوانـی بـا مراکز تحقیقاتی و پژوهشـی داخی و خارجی انجام شـده اسـت.
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برگزیده موفق در تولید ملی
● عنــوان طــرح :تجــاری ســازی سیســتم فیلتراســیون و کنتــرل
مــدار هیدرولیــک مبتنــی بــر اســتانداردهای هوایــی
● نمایندگان :مهندس محمد همتی و مهندس رضا ادیبی
● نام شرکت :سرو هیدرولیک پویا
● برگزیــده :دوم پژوهشهــاي توســعهاي از پانزدهمیــن جشــنواره
جــوان خوارزمــي در ســال 1392

چكيده طرح:
شـركت سـروهيدروليك پويـا شـرکتی دانش بنیـان و فعال در تولیـد انواع تجهیـزات و سـامانههای هیدرولیک،
نیوماتیـک ،سـامانه سـوخت و الکترومکانیـک اسـت کـه موفق شـده با اسـتفاده از دانـش و تجربه حاصـل از اجرای
طـرح برگزیـده خـود در دوره پانزدهـم جشـنواره جـوان خوارزمـی و بـا توجـه بـه نیـاز بـازار ،مراحـل تولیـد بیسـت
محصـول دانش بنيـان در حـوزه متعلقـات صنعـت هوايـي از جمله مـاژول فيلتراسـيون هيدروليك بالگـرد را طراحي
و تدويـن فنـاوري و تجـاري سـازي نمايـد .علاوه بر آن با تقویـت واحد تحقیق و توسـعه خود و طراحی و سـاخت
انـواع آزمونگرهـا بـه عرصـه تعميـر و نگهـداري قطعـات هواپيمـا راه یابـد و بدین ترتیب بـا خـروج از وضعیت تک
محصولـی و محدودیـت مشـتری ،بـازار کاری جدیـدی بیابـد که منجر بـه افزایـش توانمندی متخصصین شـرکت،
بـاز نمـودن راههـای جدیـد کسـب درآمـد از دانـش ،کمک به آمـاده به خدمت نگهداشـتن اسـكادران هوايي كشـور
و جلوگیـری از خـروج ارز بـرای دریافت خدمات مشـابه شـد.
ويژگيهاي شركت در تجاري سازي طرح

شركت سرو هیدرولیک پویا به دليل ويژگيهاي زير شايسته تقدير دانسته شد:
● دارا بودن واحد تحقيق و توسعه فعال،
سرمايه خصوصي،

● بنیانگذاری بر پایه
● موفقيت در توليد ،پايداري شركت ،بقا در بازار و توسعه سبد مشتريان،
● کسب ثروت از تولید دانش بنيان،
● ایجاد تنوع در محصول و توسعه آن،
● اشتغال زايي مولد.
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رتبه اول پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

● عنوان طرح :تحریک ايمني ذاتی برعلیه سرطان
● پژوهشگر :دكتر اريك ويويه
● كشور :فرانسه
● رشته :ايمونولوژي
● موسسه علمي :دانشگاه اكس مارسي

چكيده طرح:

موضوع این پژوهش کشف مکانیسم های عملکرد گروهی از سلول های سفیدخون موسوم به سلول های کشنده طبیعی
( )NK cellsاست .این سلول ها از بدن در مقابل تهاجمات داخلی سلول های سرطانی (و یا خارجی) مانند عفونت های میکروبی
محافظت می کنند .مطالعات انجام شده روی سلول های کشنده طبیعی نه تنها منجر به تبیین بنیان مولکولی فعالیت های این
سلول ها در زمینه شناسایی و انهدام سلول های مهاجم گردید ،بلکه زمینه را برای ایجاد روش های درمانی جدید بر عليه بيماري
سرطان نيز فراهم نمود .ادامه مطالعات منجر به عبور از مرحله اکتشافات پژوهشی به کاربردهای بالینی و تولید نسل جدیدی
از آنتی بادی های درمانی مونوکلونال گردید .هم اکنون ارزیابی اثربخشی این داروها بر علیه سرطان های مختلف در مرحله دو
کارآزمایی بالینی قرار دارد .بر بستر اين پژوهش ها ،گروه جدیدی از لنفوسیت ها موسوم به سلول های لنفوئیدی ذاتی ()ILCs
کشف شدند .امروزه این رده جدید سلولی در تحقیقات بنیادی و کاربردهای بالینی مورد توجه خاص قرار گرفته اند .زیرا مطالعات
 Tمحسوب مي شوند که نقش مهمي در حفظ سالمت بدن بویژه
انجام شده نشان می دهد كه  ILCsهمطراز ذاتي سلول های 
در محل النه گزینی خود در بافت های مخاطی (مثل روده و ریه) ایفا می کنند.

زندگي نامه:

پروفســور اريــك ويويــه دوره دكتــراي عمومــي در رشــته دامپزشــكي را در موسســه ملــي دامپزشــكي آلفــورت پاريــس
گذرانــد و در ســال  1991موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرای تخصصــی در رشــته ایمنــی شناســی از دانشــگاه پاریــس 11
گردیــد .ســپس بــه مــدت چهــار ســال دوره تحقیقاتــی پســادکترا در زمینــه ایمونولــوژی ســرطان را در دانشــکده پزشــکی
دانشــگاه هــاروارد ســپری کــرد .وی از ســال  1995بــه دانشــگاه اکــس مارســی ()Aix-Marseille University
پیوســت و بــا ســمت اســتادی در مرکــز ایمنــی شناســی مارســی -لومینــی ( )CIMLوابســته بــه دانشــکده پزشــکی مارســی
مشــغول بــه کار گردیــد و از ســال  2008تــا کنــون ریاســت ایــن مرکــز را برعهــده دارد .او از ســال  2007عضــو ارشــد
موسســه نخبــگان دانشــگاهی فرانســه ( )IFUو آکادمــی ملــی پزشــکی فرانســه مــی باشــد.
تحقیقــات اریــک ویویــه منجــر بــه تولیــد مــدل حیوانــی ترانــس ژنیکــی شــد کــه باعــث تســهیل مطالعــه درون بدنــی
( )Invivoفعالیــت و سرنوشــت ســلول های کشــنده طبیعــی گردیــد .در ادامــه ايــن مطالعــات ســلول هاي لنفوئيــدي
ذاتــی ( )ILCsو زیــر گروهــی از ایــن ســلول ها کــه در روده مســتقر هســتند را معرفــی کــرد .مطالعــات و پژوهش هــای
انجــام شــده منجــر بــه تآلیــف و انتشــار بیــش از ســیصد مقالــه و چهــار کتــاب جامــع در زمینــه ایمنــی ذاتــی شــده اســت.
در ســال  1998اریــک ویویــه بــه همــراه ســه ایمنــی شــناس دیگــر یــک اســتارت آپ زیســت فنــاوری بــا
نــام  Innate-Pharmaرا راه انــدازی نمــود کــه امــروزه بــه یــک شــرکت زیســت داروئــی فعــال در زمینــه تولیــد آنتــی
بادی هــای درمانــی بــر علیــه ســرطان های مختلــف توســعه یافتــه اســت.
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رتبه اول پژوهشهاي بنيادي
گروه تخصصی فناوری نانو

● عنوان طرح :نانوکریستال های فلزی پالسما مایع کلوئیدی
● پژوهشگر :دكتر جيانفانگ وانگ
● كشور :چین (هنگ كنگ)
● رشته :نانو مواد و نانو فتونيك
● موسسه علمي :دانشگاه چینی هنگ كنگ

چكيده طرح:

نانوکریســتال های فلــزی پالســمونیک ســنتزی دارای طــول مــوج هــای رزونانــس پالســمونیک قابــل کنتــرل،
ســطح مقطــع جذب/پراکندگــی بســیار بــزرگ و میــدان هــای الکترومغناطیســی محلــی تقویــت شــده هســتند .ایــن نانــو
کریســتال  ها قــادر هســتند به طــور چشــمگیری جــذب نــور و انتشــار ســایر گونه هــای نــوری را تحــت تاثیــر قــرار
دهنــد .همچنیــن آن هــا می تواننــد در اثــر تحریــک رزونانــس؛ حامل هــای جریــان داغ موثــری تولیــد کننــد .بــا توجــه
بــه ایــن خــواص جــذاب ،نانوکریســتال های فلــزی پالســمونیک کاربــرد گســترده ای در اپتیــک ،متــا مــواد ،طیــف ســنجی،
حســگرهای شــیمیایی و بیولوژیکــی ،نانوپزشــکی ،برداشــت و تبدیــل انــرژی خورشــیدی و فوتوکاتالیزگرهــا دارنــد .گــروه
تحقیقاتــی دكتــر وانــگ ،روش هــای شــیمیایی تر قــوی را بــرای ســنتز نانوبلورهــای فلــزی پالســمونیک کلوئیــدی از فلــزات
مختلــف در اشــکال مختلــف توســعه داده انــد .ایــن نانوکریســتال های فلــزی دارای خلــوص بــاال بــوده و شــکل و انــدازه
بســیار یکنواختــی دارنــد .طــول مــوج هــای رزونانــس پالســمونیک ایــن نانوکریســتال ها را می تــوان از ناحیــه مرئــی
( ~ 400نانومتــر) تــا نیمــه مــادون قرمــز ( ~10میکرومتــر) کنتــرل کــرد .گــروه تحقیقاتــی دكتــر وانــگ ،مطالعــات تجربــی،
عــددی و نظــری سیســتماتیکی را در ایــن زمینــه انجــام داده و درک عمیقــی در مــورد خــواص پالســمونیک نانوبلورهــای
فلــزی بــه دســت آورده و کاربرد هــای مختلــف فنــاوری آنهــا را کشــف نموده انــد.

زندگي نامه:

پروفســور جیانفانــگ وانــگ در ســال  1993در رشــته شــیمی معدنــی و طراحــی نــرم افــزار از دانشــگاه علــم و صنعــت
چیــن فارغ  التحصيــل شــد .او مــدرک کارشناســی ارشــد معدنــی را در ســال  1996از دانشــگاه پكــن دريافــت كــرد .ســپس
مــدرک دکتــرای خــود را در رشــته شــیمی فیزیــک از دانشــگاه هــاروارد در ســال  2002دریافــت کــرد .او تحقيقــات
پســا دكتــراي را در دانشــگاه هاي کالیفرنیــا و ســانتا باربــارا از فوریــه  2002تــا ژوئیــه  2005انجــام داد .ســپس در ســال
 2005بــه گــروه فیزیــک دانشــگاه چینــی هنــگ کنــگ بــه عنــوان اســتادیار پیوســت ،در ســال  2011دانشــیار و در ســال
 2015اســتاد تمــام شــناخته شــد .مطالعــه و تحقيــق وي در دوران تحصيــل و پــس از آن ،جدایــی خاكي هــاي نــادر،
نانوســیم های نیمــه هــادی و مــواد مزوحفــره بــوده اســت .عاليــق پژوهشــی فعلــی او بــر روی نانوکریســتال های فلــزی
بــرای كاربــرد نانوپالســماییک ها و نانوفوتونیک هــا و نانوســاختارهای اکســید فلــزی بــرای فوتوکاتالیســت متمركــز اســت.
او بیــش از  170مقالــه منتشــر کــرده اســت.
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رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی مواد ،متالوژي و انرژي هاي نو

● عنوان طرح :تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی
● پژوهشگر :دكتر ماجد شرگي
● كشور :سوييس
● رشته :فيزيك
● موسسه علمي :موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان

چكيده طرح:

بــا اســتفاده از ابزارهــای آزمايشــگاهي نويــن و پيشــرفته طیــف ســنجی بســيار ســریع کــه ايــن گــروه پيشــگام آن
هســتند ،ويژگيهــاي فوتوفيزيكــي هــر يــك از اجــزای تشــكيل دهنــده ســلولهای خورشــیدی حساسشــده و تجهيــزات
فوتوکاتالیســتي را بــا تفكيــك عنصــري و بزرگنمايــي زمانــی از مرتبــه ده فمتوثانيــه بررســي نمودهانــد .حســاسگرهاي
مولكولــي ،كــه بــه درك كامــل چرخــه فوتونــي آنهــا دســت يافته انــد ،حســاسگرهاي حالــت جامــد نظيــر پروســكايتها،
كــه درك ويژگــي عنصــري آنهــا فراهــم شــده اســت و در پايــان مــاده انتقــال دهنــده الكتــرون كــه اكســيدهاي فلــزات
واســطه را شــامل ميشــود ،اجــزای مختلفــي هســتند كــه بوســيله ايــن ابزارهــاي پيشــرفته بررســي شــدهاند .در خصــوص
مــورد اخيــر بــه ســطحي از جزييــات دســت يافته انــد كــه درك عميــق سرنوشــت حاملهــاي بــار در ايــن مــواد را محقــق
ميســازد .در حــال حاضــر نتايــج تحقيقــات ايــن گــروه بــه مرحلــه مهندســي مــواد خورشــيدي بــراي دســتيابي بــه
بــازده بيشــتر تبديــل انــرژي رســيده اســت.

زندگي نامه:

پروفســور ماجــد شــرگي پيشــگام روش طيفســنجي پرتــو ايكــس بســيار ســريع بــا تفكيــك زمانــي در ناحيــه پيكــو
و فمتوثانيــه اســت .او حــد حساســیت ایــن آزمایش هــا را بــا هــدف مطالعــه ســامانه های بســیار رقیــق ماننــد نمونههــاي
زيســتي ،بــه ميــزان قابــل مالحظ ـهاي بهبــود داده اســت .همچنیــن وي بــراي توســعه روش طيــف ســنجي ليــزر فــوق
ســريع بــه ناحيــه فرابنفــش عميــق (كمتــر از ســیصد نانومتــر) نيــز شــناخته شــده ميباشــد .ايشــان پیشــگام روش طیــف
ســنجي فرابنفــش عمیــق دو بعــدی فــوق ســريع نيــز ميباشــند .او بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــای نویــن جزييــات بنيــادي
فوتوفيزيكــي تمامــي اجــزای قطعــات خورشــيدي شــامل اكســيدهاي فلــزات واســطه ،مــواد پروســكايت و حساســگرهاي
كمپلكــس فلــزات واســطه را مطالعــه نمــوده اســت .فعاليتهــاي ايشــان فهــم و درك نوينــي از پديدههــاي فوتونــي و
الكترونــي را در مــواد خورشــيدي ايجــاد كــرده اســت .پروفســور شــرگي بــراي مطالعــه در زمينــه حالتهــاي ريدبــرگ در
فازهــاي چــگال و ســامانههاي زيســتي حســاس و فعــال بــه نــور مشــهور ميباشــد.
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رتبه سوم پژوهشهاي بنيادي

گروه تخصصی زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

● عنوان طرح :تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلولT
● پژوهشگر :دكتر كاترينا گاوس
● كشور :استراليا
● رشته :ايمونولوژي سلولي
● موسسه علمي :دانشگاه نیو ساوت ولز استراليا

چكيده طرح:

شناســایی آنتــی ژن توســط گیرنــده ســلول )TCR)Tمشــخصه سیســتم ایمنــی ســازگار اســت .هنگامــی کــه TCR
یــک آنتــی ژن پپتیــدی را جــذب می کنــد ،ســیگنال ها از طریــق كمپلكــس  CD3مرتبــط می شــوند کــه در آن

تصمیمــات بــر اســاس ســلول  Tصــورت می گیــرد .چگونگــی رویــداد شناســایی آنتــی ژن خــارج ســلولی كــه منجــر بــه
فسفوریالســیون داخــل ســلولی مي شــود ،هنــوز مشــخص نیســت .ایــن موضــوع بــا میکروســکوپي كــه قــادر بــه تفكيــك
و عكــس بــرداري از تــك ســلول اســت ،برطــرف گردیــد .بــرای مثــال ،تمایــز بیــن كمپلكس هــاي  TCR-CD3درگيــر و
غيــر درگيــر در یــک ســلول و می توانیــم مدلــي را پیشــنهاد کنیــم کــه در آن تشــخیص آنتــی ژن ابتــدا بــه خوشــه بندی
گیرنــده تبدیــل می شــود و ســپس تراکــم نانوکیلرهــای گیرنــده بــه ســیگنال منتقــل می شــود .ایــن مــدل مــي توانــد
توضيــح دهــد کــه چگونــه ســلول های  Tمی تواننــد هــم بــه كشــش و هــم دوز آنتــی ژن پاســخ دهنــد .همچنیــن
سنســورهای  FRETجدیــد را بــرای نظــارت بــر میــزان كمپلكس هــاي گیرنــده توســعه داده شــده اســت.

زندگي نامه:

پروفســور كاترينــا گاوس پژوهشــگر ارشــد  NHMRCدر دانشــگاه نیــو ســاوت ولــز و رئیــس بخــش EMBL
اســترالیا در علــوم تــک مولکولــي اســت .او همچنیــن معــاون مرکــز  ARCدر تصویربــرداری پیشــرفته مولکولــی اســت.

او دکتــرای خــود را از دانشــگاه کمبریــج در ســال  1999دریافــت کــرده اســت .وي از ســال  2005گــروه تحقیقاتــی
مســتقل خــود را مديريــت مي كنــد .گــروه پژوهشــی چنــد رشــته ای او ،روش هــای انتقــال ســیگنال در لنفوســیت های
 Tرا بــا اســتفاده از ميكروســکوپ فلورســانس پیشــرفته مــورد بررســی قــرار می دهــد .او جايــزه محقــق جــوان از انجمــن
اســتراليايي و نيوزيلنــدي ســلول و زیســت شناســی در ســال 2010دريافــت نمــوده اســت .همچنيــن مــدال  Gottschalkاز
آکادمــی علــوم اســترالیا در ســال  2012و جایــزه تعالــی در علــوم زیســتی از موسســه علــوم و مهندســی اســترالیا در ســال
 2013بــه وي اهــدا شــده اســت.
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رتبه سوم طرح های توسعه ای

گروه تخصصی زيست فناوري و علوم پايه پزشكي

●
●
●
●
●

عنوان طرح :نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی
پژوهشگر :دكتر بورخارد بودل
كشور :آلمان
رشته :گياه شناسي و سيستماتيك
موسسه علمي :دانشگاه کایزرسالوترن ،آلمان

چكيده طرح:

پوسـته هاي خاكـي بیولوژیکـی ( )BSCجوامـع متشـکل از لیسـه ها ،گلسـنگ ها ،جلبک هـا ،قارچ هـا و باکتری هـای
هتروتـروف بـا تنـوع شـكل هسـتند كـه در اليـه و چنـد میلـی متر زيـر آن و یـا به نـدرت در اليه چند سـانتی متـري خاک
زندگـی می کننـد .آن هـا شـروع بـه کلونیزاسـیون بـر روي خـاک كـرده و کربـن و نیتـروژن را به خـاک برمي گردانند .بسـته
بـه منطقـه اقليمـي ،آنهـا يـا مرحلـه نهايـي پوشـش گياهـي هسـتند يـا زميـن را بـراي تکثير بيشـتر پوشـش گياهـي آماده
مي کننـد .پوسـته خاکـی بیولوژیکـی در تمـام مناطـق اقلیمـی زمیـن رخ می دهـد ،امـا در مناطـق گرم و سـرد خشـک غالب
اسـت .پوسـته های خاکـی بیولوژیـک معمـوال توسـط سـینو باکتری هـا آغـاز می شـوند ،فقـط در مناطـق معتدل آنهـا ممکن
اسـت توسـط جلبک هـای سـبز آغـاز شـوند .در آب و هـواي معتـدل ،پوسـته های خاکـی بیولوژیکی بـه یک ترکیـب گیاهی
پیچیده تـر از جملـه لیسـه ها و گلسـنگ ها تبديـل مي شـوند .بنابرایـن آن هـا به طور قابـل توجهی خـاک را تثبیت کـرده و از
فرسـایش خـاک جلوگیـری می کننـد .گیاهـان نقـش مهمـی در رونـد تثبیت خـاك ایفـا می کنند و بخـش مهمـی از افزایش
کربـن پوسـته بیولوژیکـی را نیـز برعهـده دارنـد .علاوه بر غنی سـازی مـواد مغـذی و تثبیت خاک ،آنهـا همچنیـن می توانند
بـه تنـوع گونه هـاي مناطـق خشـک و نیمـه خشـک منجـر شـوند .تاکنـون بیـش از  1600گونه مختلـف از سـطوح مختلف
سـازمانی و طبقه بنـدی از پوسـته های خاکـی بیولوژیکـی جهـان شـناخته شـده اند.

زندگي نامه:

پروفسـور بورخارد بودل دكتراي خود را در رشـته گياه شناسـي از دانشـگاه ماربورگ در سـال  1986دریافت کرد .در حال
حاضـر او بـه عنـوان اسـتاد گیاه شناسـی در بخـش زیست شناسـی دانشـگاه کایزرسلاوترن کار می کنـد .تحقیقات او شـامل
اکولـوژی و اکوفیزیولـوژی گلسـنگ ها ،جلبک هـا و لیسـه هاي پروتئین اسـت .سیسـتماتیک ،فیلوژنی و فیلوژوگرافی لیسـه ها
و جلبک هـا؛ تنـوع ،محیـط زیسـت و اکوفیزیولـوژی مناطق زیسـتی و فیلم هـای روی سـنگ ها و خاك ها در مناطق خشـك
و نیمـه خشـك و محیط هـای كوچـك جهـان؛ مورفولـوژی عملکـردی و آناتومی گیاهـان موارد مـورد عالقـه تحقيقاتي وي
اسـت .طرح فعلی او « پوسـته قطبی» اسـت.
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نـوآوری

گروه تخصصی فناوری های شیمیایی

 حمایت کنندگان جوايزسی و یکمین جشنــواره
بین المللی خــوارزمی
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حمايتكنندگان داخلي

سي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

● وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

● بنياد ملي نخبگان

● سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

● صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (صحا)

● شرکت داروسازی آوه سینا

● شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو

● شركت مهندسي فرآيدا

● خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)

● خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمي

● خبرگزاري تبسم

● صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
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حمايتكنندگان بین المللی

سي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

● سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
● آکادمی جهانی علوم ()TWAS
● سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
● كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب ()COMSATS
● سازمان همكاريهاي اقتصادي ()ECO
● موسسه فرهنگي اكو ()ECI
● كميسيون ملي يونسكو در ايران ()UNESCO
● دفتر منطقهاي يونسكو در تهران ()UNESCO
● مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO
● مركز بينالمللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA
● مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاريهاي
منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند ()IORA RCSTT
● ناشر بينالمللي الزوير ()ELSEVIER
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جوایز جشنواره بین المللی خوارزمی
جوایز جشنواره بین المللی خوارزمی:
تقدير نامه رياســت جمهوري ،تقدیر نامه وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،تندیس جشــنواره خوارزمی و
جایزه نقدی
جوایز سازمان هاي بين المللي:
● سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ()UNIDO
گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
● كمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقهای یونسکو در تهران ()UNESCO
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 یک نفر از برگزيدگان
● سازمان جهاني مالكيت فكري ()WIPO
مدال و گواهينامه به سه نفر از برگزيدگان
● مجمع جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فناوري ()WAITRO
گواهينامه ،تنديس و جايزه نقدي به يك نفر از برگزيدگان
● سازمان همكاريهاي اقتصادي ()ECO
گواهينامه به پنج نفر از برگزيدگان
● موسسه فرهنگي اكو ()ECI
گواهي نامه و مدال به سه نفر از برگزيدگان
● مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري -اتحاديه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
()IOR-ARC RCSTT
جايزه نقدي و گواهينامه به دو نفر از برگزيدگان
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پيام سازمان های بينالمللي

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

تبريكات صميمانه خود را با افتخار به برگزيدگان سي و يكمين جشنواره بينالمللي خوارزمي براي مشاركت
چشمگير آنان در قلمرو علم ،فناوري و نوآوري ابراز ميدارم .كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب
( ،)COMSATSسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ( )IROSTرا براي اعطاي جوايز معتبر جشنواره بينالمللي
خوارزمي ( ،)KIAبه دانشمندان برتري كه ايدهها و پژوهشهاي نوآورانه آنان در زمينههاي تخصصي سزاوار تحسين
و قدرداني است ،بسيار مورد تكريم قرار ميدهد.
در حال حاضر  26کشور در حال توسعه تحت حمایت  COMSATSقرار دارند COMSATS .سعي دارد براي
حفظ پایداری در جنوب با ترغيب کشورهای عضو به ايفاي نقش در زمينه علوم و فناوري با چالشهای اجتماعی و
اقتصادی مبارزه نمايد .این تالش های وافر بهواسطه  21مرکز متعالي  COMSATSکه در سراسر سه قاره از جمله
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین پراکنده شده است ،تحقق مييابد .جاي بسي قدرداني است که  ،IROSTبه عنوان یکی
از  21نقطه كانوني  ، COMSATSبه طور مستمر برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران تالش می کند.
 COMSATSعالوه بر همکاری جنوب-جنوب و شمال-جنوب تالش می کند تا در برنامههایی که با هدف ارتقاء
همکاری مثلثی جنوب-شمال-جنوب انجام می شود ،مشاركت نمايد .در این راستا COMSATS ،از طریق برنامهها
و فعالیتهای مختلف در کشورهای عضو ،دانش ،آموزش و پرورش در زمینه علوم و فناوري را ترویج می دهد .این
برنامهها شامل برگزاري سمینارهاي علمي ،کارگاهها ،کنفرانسها و نشستهای علمی ،فرصتهایی را برای بورس
تحصیلی و فلوشيپ ،دورههاي آموزشي کوتاه مدت ،تبادل متخصصان و منابع آزمایشگاهی همچنین حمایت مالی از
سایر سازمانهای علمی برای فعالیتهای ظرفیت سازی و انتشار دانش از طریق وب سایتها ،وب پورتال ها ،نشریات،
خبرنامه ها و دیگر نشریات تحقیق و توسعه فراهم ميآورند.
 COMSATSبهمنظور تقویت همکاریهای علوم و فناوري ،بین کشورهای عضو ،شش گروه پژوهشی بین المللی
موضوعی ( )ITRGدر زمینههای مختلف علوم و فنآوری راه اندازی کرده است .این گروههاي پژوهشي با مشارکت
دانشمندان و محققان از کشورهای عضو  COMSATSبر روی پروژههای تحقیقات توسعهاي ،تمرکز میکنند.
 IROSTمركز هدايت كننده  ITRGدر «انرژي های تجدیدپذير» و عضو  ITRGدر «تغییرات اقلیمی و حفاظت
از محیط زیست» و «علوم محصوالت طبیعی» است .عالوه بر این COMSATS ،مفتخر است که داراي يك
موسسه عالی آموزشی به نام موسسه فناوري اطالعات است .عالوه بر این ،خدمات اینترنت و سالمت از راه دور
 COMSATSدو پروژه دیگري هستند که متعلق به اين سازمان ميباشند.
اينجانب به سازمان پژوهشها اطمينان ميدهم كه  COMSATSاز تالشهای مداوم  IROSTبرای دستیابی به
توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران حمايت مينمايد .فرصت را براي ابراز مجدد شادباش به برگزيدگان اين جشنواره
مغتنم ميشمارم و  IROSTرا برای برگزاری این جشنواره معتبر كه به مدت سي و يك سال باهدف به رسمیت
شناختن دستاوردهای پیشگامانهاي که فرهنگ علمی را برانگیخته و دیگران را به پیروی از آن ترغيب مينمايد ،مورد
تحسين قرار ميدهم.
دکتر جنيد زیدی
مدیركل کمیسیون علوم و فناوری
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پيام سازمان های بينالمللي

● سازمان همكاري اقتصادي ()ECO
بيان انديشــه و ابراز شــادباش از سوي ســازمان همكاري اقتصادي( )ECOبه مناســبت برگزاري سي و يكمين
جشنواره بينالمللي خوارزمي به راستي براي اينجانب مايه افتخار است.
ايــن جشــنواره كــه از ســال  1987ميــادي بــه نــام ابوجعفــر محمــد ابــن موســي خوارزمــي تاســيس شــده،
تبديــل بــه شــيوهاي بــراي تجليــل و قدردانــي از دســتاوردهاي علمــي محققــان ،مخترعــان ،دانشــگاهيان و
دانشــمندان زمــان مــا شــده اســت.
امســال قصــد داریــم جشــنواره بین المللــی خوارزمــی را کــه در طــول ســاليان نشــانگر یــك ســير صعــودی
اســت ،از طریــق مشــاركت روزافــزون و متنوعــی از سراســر جهــان بــراي ســي و يكميــن بــه نمایــش گذاريــم.
ايــن جشــنواره در واقــع نمــاد اعتبــار و بــه رســمیت شــناختن برتــری انديشـههاي بلنــد در زمــان كنونــي اســت.
باتوجه به شرایط فعلی ،به ویژه برنامه  2030سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار ،ما در  ECOبر این باور هستیم
که علم ،فناوری و نوآوری بایستي به ویژه برای برآورده ساختن چالش های منطقه اکو و به طور کلی در سراسر جهان
مورد تأکید قرارگيرد .یک کشــور تنها از طریق یک پایگاه قوی علمی و فناوري میتواند پایههای رفاه ،توسعه و رشد
اقتصادی را فراهم کند .از این رو ،ســرمایه گذاری در علم و فناوری برای توســعه یک کشور و به دنبال آن کل یک
منطقه ضروری است.
مــا بــا اطمينــان تاكيــد ميکنیــم کــه جوایــزي ماننــد جشــنواره بین المللــی خوارزمــی نــه تنهــا موجــب انگیــزه
و ترغيــب محققــان ،دانشــمندان و نــوآوران زمــان خــود هســتند ،بلکــه باعــث الهــام بخشــيدن بــه اذهــان جوانــان
بــراي تــاش بيشــتر و رويايــي بــا مســائل مهــم و حیاتــی پيــش رو هســتند.
فرصت را مغتنم ميدانم تا صمیمانه ترین تبريكات خود را به برگزاركنندگان ســي و يكمين جشــنواره بينالمللي
خوارزمي ،بهویژه ســازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايــران( )IROSTو وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران و
همه دســتاندركاران اين جشــنواره ابراز نمايم .من شخصا افتخار میکنم که سازمان همکاری اقتصادی ( )ECOدر
بين طرفداران و حاميان جشنوار بین المللی خوارزمی قرار دارد.
در پایــان ،پیــام خــود را بــا تبریــک بــه برگزيــدگان ســي و يكميــن جشــنواره بین المللــی خوارزمــی بــه
ســرانجام ميرســانم .جشــنوارهاي كــه منبــع اعتبــار و انگیــزه بــرای اذهــان درخشــان بــرای انجــام كارهــاي
بیشــتر و دســتیابی بــه اهــداف باالتــر در زمینههــای مختلــف اســت.
سفير خليل ابراهيم آكچا
دبيركل سازمان همكاري اقتصادي
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● مؤسسه فرهنگي اكو ()ECI
بنام خدا
پژوهـش از محورهـا و شـاخصهای اصلـی پیشـرفت و تعالـی جامعـه و راهی برای گسـترش مرزهـای دانش و
گشـودن افقهـای نویـن بـرای تدویـن اهـداف آینده اسـت .آنچه به نتیجـه کار پژوهشـگر ارزش میبخشـد ،عملی
اسـت کـه بـر اسـاس یافته های خـود انجام مـی دهد «به عمـل کار برآید به سـخندانی نیسـت» .علم بـدون عمل
بـی ارزش اسـت و به تعبیر شـاعر:
با علم اگر عمل نكني شاخ بي بري
بار درخت علم نباشد مگر عمل
اندیشـمندی کـه بـرای روشـن نمودن مسـیر زندگی بشـر در کالم بزرگان علـم و دین تفحص میکند و درسـت
را از نادرسـت میشناسـاند ،یـا دانشـمندی کـه سـال های عمـر خود را صـرف تحقیـق و پژوهش می نمایـد تا آالم
انسـان ها را مرهمی باشـد ،شایسـته پاداشـی از سـوی پروردگار یکتاسـت « َو أَ َّن َّ
يم».
الل ِع ْن َد ُه أَ ْج ٌر َعظِ ٌ
پژوهـش چنانچـه گروهـی انجـام شـود از آنجـا کـه مبتنـی بر خـرد جمعی اسـت به مراتب نسـبت بـه پژوهش
فـردى از اسـتحکام بيشـتری برخـوردار اسـت .بـه تعبيـر موالنـا «عقل هـا مـر عقـل را يارى دهد» .بشـر در سـایه
پژوهش پاسـخ بسـیاری از پرسـشهای خود را یافته و به اسـرار بسـیاری دسـت خواهد یافت ،اما مسـایل بیشـمار
دیگـری مطـرح می گـردد کـه یافتن پاسـخی بـرای آن ها مسـتلزم تداوم پژوهش اسـت ،زیـرا علم را پایانی نیسـت:
غواص بحار
طالب علم است
علم دریایی است بیحد و کنار
ِ
ّ
مینگـرد سـیر او از جستجو
گـر هـزاران سال باشد عم ِر او
همچنانکه خاره گل از خاک و آب
هم سؤال از علم خیزد هم جواب
بـه هـر روی ،توسـعه علمـی ،صنعتـی و فرهنگـی هر کشـور بـدون پرداختن بـه مبانی پژوهشـی موفـق و پایدار
نخواهـد بـود و نمیتوانـد مسـیر مطمئنـی را طی کنـد .بنا بر ایـن ،پژوهش مبنای توسـعه و تضمینی برای اسـتمرار
توسـعه به شـمار میآید.
موسسـه فرهنگـی اکـو ،بـه عنـوان یک نهـاد بین المللی و مسـتقل منطقـه که همـواره در جهت پیشـبرد اهداف
علمـی ،فرهنگـی ،هنـری و ادبـی کشـورهای عضـو اکـو تلاش نمـوده اسـت ،مراتـب قدردانی خـود را بـه تمامی
تالشـگران ایـن عرصـه و بویـژه برگـزار کننـدگان ایـن رویـداد مهـم علمـی کـه گامـی موثـر در راسـتای اعتالی
آمـوزش و پژوهـش اسـت اعلام می دارد .این دسـتاورد بـزرگ را صمیمانه به پژوهشـگران اندیشـمند و صاحب نظر
تبریـک می گویـم و آرزوی توفیـق روزافـزون دارم.
دکتر محمد مهدی مظاهری
رییس موسسه فرهنگی اکو
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● مرکز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك ()ICARDA

جشنواره بین المللی خوارزمی در تشویق مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،محققین و مخترعین جوان در
ارائه دستاوردهای علمی ،اختراعات و اکتشافات خود در این رویداد مهم نقش مهمی ایفا می کند .در این رویداد علمی،
دانشجویان و محققین دانشگاه ها ،مراکز علمی دولتی و شرکت های دانش بنیان می توانند با هم رقابت کنند و برای
مشکالت فنی موجود در بخش کشاورزی و صنایع وابسته راهکار مناسب پیدا کنند .جشنواره بین المللی خوارزمی
به طور یقین در افزایش مشارکت نسل جدید و تالش های آن ها در موسسات تحقیقاتی برای توسعه تکنولوژی های
جدید و سازگار در منطقه و ایران تاثیر گذارخواهد بود .مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا)
عمیقا» باور دارد که جشنواره بین المللی خوارزمی در ترغیب محققین جوان جهت ارائه دستاوردهای علمی خود
به بهره برداران موفق بوده است .من حقیقتا» از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به خاطر تالش های
مستمرش برای ارتقاء دانش و فن آوری و سازماندهی این رویداد بین لمللی قدردانی می نمایم.
ایکاردا نوآوری های علمی و فنی جدید را برای افزایش امنیت غذایی و سطح زندگی مناطق روستایی فقیر توسعه
می  دهد .ایکاردا وظیفه دارد برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک کشورهای منطقه در شمال آفریقا،
خاورمیانه و آسیای مرکزی ،تکنولوژی  های مناسب را ایجاد نماید .تحقیقات این مرکز بر تنوع محصوالت زراعی
(گندم ،جو ،نخود ،باقال ،عدس و لگوم های علوفه ای) ،مدیریت منابع طبیعی (آب ،خاک و تنوع زیستی) ،دام کوچک
(گوسفند و بز) ،سیستم های زراعی (کشت متراکم ،تنوع محصولی ،سیستم های زراعی تلفیقی) و مطالعات اقتصادی-
اجتماعی در توسعه کشاورزی در کشورهای کم درآمد متمرکز شده است .تا کنون ایران نقش کلیدی را در همکاری با
ایکاردا و منطقه سی -وانا داشته است .از سال  ،1984همکاری استراتژیک بین ایکاردا و وزارت جهاد کشاورزی منجر
به آزاد سازی  52رقم از محصوالت زراعی گندم ،جو ،نخود و سایر گیاهان زراعی دیگر برای مناطق دیم جهت شرایط
آب و هوایی سرد ،معتدل و گرم شده است که در جهت ارتقای امنیت غذایی و تولید کشاورزی کشور بسیار چشمگیر
بودند .ایکاردا همچنین در توسعه زیرساخت های موسسات ملی و اجرای برنامه های مشترک در جهت افزایش نقش
موسسات ملی ایران در توسعه همکاری های کشاورزی منطقه نقش موثری داشته است.
ایکاردا افتخار این را دارد که از جایزه علمی ارزشمند بین المللی خوارزمی حمایت نماید .به عنوان قدردانی از این
تالش خالصانه این افتخار نصیب اینجانب شده است تا پیام و تبریکات صمیمانه خود را به سازمان پژوهش های علمی
و فناوری ایران ( )IROSTبرای کسب موفقیت های مستمر و هر ساله آن سازمان در برگزاری این رویداد بین  المللی
اعالم نمایم .همچنین اینجانب شادباش صمیمانه خود را به برگزیدگان جایزه امسال برای دستابی به اثرهای علمی
برجسته آن ها اعالم می نمایم.
در پایان ،اینجانب از زحمات و سخت کوشی های تمامی افراد پشت صحنه این رویداد باشکوه که برای تحقق اثرات
برجسته سخت تالش کردند ،تشکر و قدردانی می نمایم.
دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
رئیس دفتر نمایندگی ایکاردا در ایران
سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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● مركـز منطقـهاي علـوم و انتقـال فنـاوري -اتحاديـه همكاريهـاي
منطقـهاي كشـورهاي حاشـيه اقيانـوس هنـد ()IORA RCSTT
حضـور در سـی و یکمیـن جشـنواره بیـن المللی خوارزمـی ( )KIAو حمایـت از این رویداد بسـیار معتبر درعرصه
بیـن المللـی که توسـط سـازمان پژوهـش های علمـی و صنعتی ایران برگزار می شـود بـرای مرکز منطقـهای علوم
و انتقـال فنـاوری اتحادیه کشـورهای حاشـیه اقیانوس هند ( )IORA RCSTTافتخار بسـیار بزرگی اسـت.
مرکــز منطق ـهای علــوم و انتقــال فنــاوری بــا توجــه بــه نقــش ،وظایــف و اهدافــش بــه عنــوان یــک ســازمان
منطقـهای ،از هــر گونــه تحقیقــات پژوهشــی ،علمــی و فنــاوری کــه مــی توانــد بــه رفــاه بشــر منجــر شــود ،بــا
آغوشــی گــرم اســتقبال و حمایــت مــی کنــد.
ایــن مرکــز بــه عنــوان یکــی از آژانسهــای ویــژه شــناخته شــده اتحادیــه کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد،
از ارزش و اهمیــت علــم ،تحقیــق و فنــاوری آگاه اســت و بــر ایــن اســاس متعهــد اســت از برنامه هــای علمــی و
فنــی کــه اذهــان روشــن جوانــان را بــرای کشــف آینــده ای درعلــم تشــویق می کننــد ،حمایــت نمایــد.
بــا عــرض تبریــک بــه همــه برنــدگان ایــن جایــزه بــرای موفقیتهــا و دســتاوردهای درخشــان ایشــان کــه بــا
دانــش و توانایــی خــود باعــث پیشــرفت جامعــه مــی شــوند.
دکتر علیرضا سدرپوشان
رييس مركز منطقهاي علوم و انتقال فناوري
اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند
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● آكادمي جهانی علوم ()TWAS
آكادمــي علــوم جهــان بــراي توســعه علــم در كشــورهاي در حــال توســعه ( ،)TWASمراتــب تبريــك خــود
را ب ــه س ــازمان پژوهش ــهاي علم ــي و صنعت ــي اي ــران ب ــه عن ــوان عه ــدهدار برگ ــزاري جش ــنواره بينالملل ــي
خوارزم ــي ،اب ــراز مــيدارد .اي ــن جش ــنواره نمايانگ ــر اس ــتمرار در تعه ــد نس ــبت ب ــه عل ــم ،فن ــاوري و ن ــوآوري
و حاكـــي از عـــزم راســـخ در قدردانـــي و تجليـــل از برتـــري علمـــي اســـت .كشـــور ايـــران طـــي دهههـــاي
گذشـــته ،در توانمنـــدي علمـــي و فنـــاوري رشـــد چشـــمگيري داشـــته اســـت .آكادمـــي  TWASو ســـازمان
پژوهش هـــا طـــي ســـاليان متمـــادي مشـــاركت صميمانـــهاي بـــا يكديگـــر داشـــتهاند كـــه مزايـــاي بســـياري
را ب ــراي طرفي ــن ب ــه دنب ــال داش ــته اس ــت .بدي ــن معن ــي ك ــه آكادم ــي  ،TWASامتي ــاز وي ــژهاي را ب ــراي
حمايـــت از جايـــزه  TWAS-IROSTبـــه دانشـــمندان جـــوان اعطـــا نمـــوده اســـت ،كـــه بيانگـــر ماموريـــت
طوالن ــي م ــدت اي ــن آكادم ــي و همين ط ــور افتخ ــاري اس ــت ك ــه در هم ــكاري ب ــا ديگ ــر كش ــورها ب ــراي
اطمين ــان از رش ــد پاي ــدار مبتن ــي ب ــر عل ــم در كان ــون توس ــعه اقتص ــادي حاص ــل نم ــوده اس ــت.
پروفسور رومين مورنزي
دبير اجرايي آکادمی جهانی علوم
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اعضاي هيات داوران

•
•
•

دكتر فرج اله مهنازاده
دبير سي و یکمین 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 امير عبداله
دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير

•

دكتر سعيد سمنانيان
استاد دانشكده فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس

• دکتر محمد علی اردکانی
استاد پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

• دكتر رضا فرجي دانا
استاد دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

•
•
•
•
•
•

دكتر اسكندر زند
استاد گياه پزشكي و رييس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
دكتر محمدجعفر عبدخدايي
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
دكتر محمدتقي جغتائي
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دكتر حميد لطيفي
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر سيد حسين حسيني
استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
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 احمد آقاجاني
• دكتر شروين اميري
• مهندس نويد باصري
• مهندس نسرين بورقاني فراهاني
• دکتر محمدرضا ذوالقدر
• دکتر کریم رحماني
• دكتر سيد وهاب شجاعالديني
• مهندس زهرا عبدلي خوباني

• دكتر غالمرضا فراهاني
• دکتر محمد فيروزمند
• دكتر سعيد گرگين
• دكتر غالمرضا محمدخاني
• مهندس لیال مرادی
• مهندس ايرج مشك آبادي
• دکتر وحيد رضا نفيسي
• مهندس زيبا نيك آئين
گروه تخصصي مكانيك/هوافضا

رييس گروه:
• دكتر فواد فرحاني بغالني
اعضاي گروه:
• دكتر محمد علي اردكاني
• مهندس آذر انوري
• دكتر حسنعلي ازگلي
• دکتر عباس اکبرنيا
• مهندس محمد حمید امامی خوانساری
• دكتر محمد اميني
• مهندس محمد بايرامي اردی
• مهندس حميد بختياري

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

گروه تخصصي عمران
رييس گروه:
• دكتر بنفشه زهرایی
اعضاي گروه:
• دكتر سید کیوان آقا بیگ ایکلی
• دکتر زهرا اکبری
• دکتر وحید رضا اوحدی
• دکتر اکبر چشمی
• دکتر عبداله حسینی
• دکتر اورنگ فرزانه
• دکتر محمد خان محمدی

• دکتر حسین رحامی
• دکتر امیر محمد رمضانیان پور
• دکتر سید مهدی زهرائی
• دکتر سید محمد ضیاء علوی
• دکتر رضا غیائی
• دکتر عباس قلندر زاده
گروه تخصصي علوم پزشكي

رييس گروه:
• دكتر محمد وجگانی
اعضاي گروه:
• دكتر سعيد سمنانيان
• دكتر سيد مرتضي كريميان
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• دكتر فرشيد نوربخش

گروههاي تخصصي

رييس گروه:
• دكتر محمد زندی
اعضاي گروه:
• دكتر امير حسين احدي
• دکتر مریم باقری ورزنه
• مهندس بهرام ايماني
• مهندس سيد شتاب بوشهري
• مهندس رضا پناهي
• دكتر بهرام تفقدي نيا
• مهندس مهناز چوخاني زاده مقدم
• دكتر بتول حسين پور
• دكتر علي زنوزي
• دكتر محمدرضا سنجابي
• دكتر شهريار صرامي

گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي

• دكتر روزبه عباس زاده
• دكتر مريم عطاپور
• مهندس سید علی قائم مقامی
• مهندس يداله لبافي
• دكتر محمود مولي نژاد
• دكتر مجيد معصوميان
• دكتر امير موسوي
• دكتر سارا ميرزايي
• مهندس احمد نوروزيان
• دكتر فتانه ياري

گروه تخصصي فناوريهاي شيميايي /فناوري نانو
رييس گروه:
• دكتر محمد حسن ايكاني
اعضاي گروه:
• دكتر علي الياسي
• دكتر نسرين اروج زاده
• دکتر محمد رضا امید خواه
• مهندس طيبه اميدي
• دكتر ذاكر بحريني
• دكتر زين العابدين بشيري صدر
• دكتر عليرضا بصيري
• دكتر هما ترابي زاده
• دکتر مجید جوانمرد داخلی
• دكتر راضيه حبيب پور
• دكتر ناهيد خندان
• دكتر حسين رحماني
• دكتر سميه رحيمي
• دكتر حسين ساالرآملي
• دكتر عليرضا سدرپوشان
• دكتر سهيال شكراله زاده
• مهندس حميرا شكوهي

• دكتر انور شلماشي
• 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 اسالم كاشي
• دكتر سيد مهدي لطيفي
• دكتر سيدحيدر محمودي نجفي
• دکتر برهمن موثق
• سيد وحيد مرتضوي
• دكتر سيد احمد مظفري
• مهندس نيلوفر ناصري
• دكتر زرين نصري
گروه تخصصي علوم پايه

رييس گروه:
• دكتر عطا اله كوهيان
اعضاي گروه:
• دکتر اکبر سلیمانی
• دکتر مجید سلیمانی
• دکتر یاسر عبدی

• دکتر سعید کنعانیان
• دکتر فاطمه محمدی پناه
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گروههاي تخصصي
گروه تخصصي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي /محيط زيست

رييس گروه:

• دكتر جعفر همت
اعضاي گروه:
• دكتر مهرداد آذين
• دكتر زهرا اميني بيات
• دكتر محمدرضا بختياري
• دكتر ناهيد بختياري
• دكتر خسرو حسيني پژوه
• دكتر خسرو رستمي
• دكتر داود زارع
• دكتر گيتا سعادت نيا
• دكتر محمد سهرابي

• دكتر سیده مليحه صفوي
• دكتر فرزانه عزيز محسني
• دكتر عباس فرازمند
• دكتر معصومه قباد نژاد
• دکتر علی اصغر کارخانه
• دکتر سعید میردامادی
• دكتر مهران كياني راد
• دكتر محسن واعظ
• دکتر مهناز هادی زاده
گروه تخصصي مواد ،متالورژي و انرژيهاي نو

رييس گروه:

• دكتر علي كفلو
اعضاي گروه:
• دكتر عزت اله آزاد
• دكتر شاهرخ آهنگراني
• دكتر محمد اسماعيليان
• دكتر كوروش شيرواني جوزداني
• دكتر ولي اله دشتي زاد
• دكتر مرجان رجبي
• دكتر سيد محمد زهرائي

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

گروه تخصصي هنر  /معماري و شهرسازي
رييس گروه:
• دكتر محمد مهدي عزيزي
اعضاي گروه:
• دكتر بهناز امين زاده
• دكتر وحيد چوپانكاره
• دكتر شاهين حيدري
• دكتر محمد خزاعي
• دكتر عبدالهادي دانشپور

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

گروه تخصصی طرحهاي برگزيده موفق در توليد ملي
رييس گروه:
• دكتر عليرضا اللهياري
اعضاي گروه:
• آذر اورنگيان
• مهندس قاسم پور صالحي
• دكتر فرزاد شهری
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• دكتر نگين فالح حقيقي
• دكتر سيد احمد مظفري

اعضای ستاد اجرایی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتر فرج اله مهنازاده  -دبير سي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي
دکتر عليرضا اللهياری  -دبير اجرايي سي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي
دکتر شاهرخ آهنگرانی -معاون پشتيباني و منابع انساني
دكتر عليرضا سدرپوشان ـ مديركل دفتر رياست و روابط عمومي
حسین قویدل ـ مشاور رئيس و مدير كل دفتر حراست
دکتر محمود مولينژاد ـ مدير كل همكاريهاي بين الملل و سازمانهاي تخصصي
مهندس فاطمه آورزماني -کارشناس مسئول جشنواره بينالمللي خوارزمي
مينا بيدار ـ رييس اداره امور جشنوارهها
آذر اورنگيان -رييس اداره حمايت از نوآوران
دکتر نعيمه سيفوند ليقواني -كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
مرتضي قاسمي  -كارشناس دبيرخانه جشنواره بين المللي خوارزمي
زويا رحيمي -كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي
ژيال معماري -كارشناس اداره امور مسابقات علمي و فناوري
دكتر غالمرضا محمدخاني -مدير كل دفتر فناوري اطالعات و شبكه علمي
ایرج غفارزاده ـ سرپرست اداره كل امور مالي
مهندس یداله لبافی -مدير كل امور پشتيباني و رفاه
محمد نعيم آبادي -رييس اداره روابط عمومي
فاطمه جسك -رييس اداره سازمانهاي تخصصي بينالملل

همکاران دبيرخانه
مــژده حســيني ،فرشــته مــرادی ،زهــره كبيــري ،مهنــدس عليرضــا واحــدي ،مهنــدس روح الــه نامجــو،
هــادی صدرايــی و محمــد ربيــع مهرعليئــي
و بــا تشــکر از تمامــي همــکاران در ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران ،روابــط عمومــي،
پشــتيباني و رفــاه ،دفتــر فنــاوري اطالعــات و شــبكه هاي علمي كشــور ،اداره كل امــور مالــي ،دفتــر
حراســت و اداره ســازمانهاي تخصصــي بينالملــل.
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گزارش دبيرخانه

سی آمین جشنواره بينالمللي خوارزمي

بنام خدا
جشنواره بينالمللي خوارزمي رهیافت سنجیدهای برای شناسايي و معرفي دانشمندان ،پژوهشگران و نوآوران برتر در سطح ملی و
بینالمللی است كه بنيان آن پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال  1366بنا نهاده شد و مايه خوشوقتي است كه اكنون آن نهال نوپا
طي سالهاي متمادي با تالش همه مديران و عوامل علمي و اجرايي برگزاري آن در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به
درختي ريشهدار ،رشيد و پر ثمر تبديل شده است.اين جشنواره وزين با بیش از سه دهه حيات افتخار آميز خود نهصد و هشتاد و دو طرح
برگزیده بنیادی ،کاربردی ،توسعهای و اختراع و نوآوري برجسته را به جامعه علمي كشور معرفي نموده است ،دويست و هشت پژوهشگر
و دانشمند خارجي و ايراني مقيم خارج را در جمع برگزيدگان خود پذيرا شده است و در سی و یک سال گذشته نود و چهار نهاد و سازمان
دولتي و خصوصي ،علمي و اقتصادي ،ملي و بينالمللي را در فهرست حاميان مادي و معنوي خود جاي داده است و همه ساله در مراسمي
با حضور رئيس جمهور وقت و مقامات عاليرتبه كشوري تقدير از برگزيدگان همان دوره را به انجام رسانده است.
فرآیند اجرایی

بخشهای مختلف در جشنواره بین المللی خوارزمی شامل رقابت طرحهای داخلی ،طرحهای خارجی ،طرحهای ایرانیان مقیم
خارج ،انتخاب طرح موفق در تولید ملی و برگزیده ویژه است .فراخوان پذیرش طرحها در سی و یکمین جشنواره بین المللی
خوارزمی در فروردین ماه ،از طريق وبگاه جشنواره و ساير مسيرهاي اطالعرساني الكترونيكي و پستی در داخل و به چهار زبان
انگليسي ،آلماني ،فرانسوي و اسپانيايي در خارج از كشور آغاز گرديد و ثبت نام متقاضيان در پايان شهريور ماه خاتمه يافت .طرحهاي
ارایه شده بر حسب موضوع ،بهصورت الكترونيكي از طريق سامانه براي ارزيابي به هجده گروه تخصصي ارسال گرديد .كارشناسان
و اعضاي هيأت علمي عضو گروههاي تخصصي طرحها را بر اساس ماهيت و شاخصهاي تعريف شده ارزيابي نموده و طرحهاي
برتر به هيأت داوران جشنواره بينالمللي خوارزمي پيشنهاد گرديد.
در اين دوره از جشنواره سیصد و هفتاد و هفت طرح داخلي و یکصد و سی وسه طرح خارجي از چهل و نه كشور جهان براي
حضور در اين رقابت ثبت نام نمودند .نتيجه فعاليت چند ماهه در هجده گروههای تخصصي ،پيشنهاد سی طرح از سوي گروههاي
تخصصي به هيات داوران جشنواره شد.
هيات داوران كه باالترين ركن علمي و تخصصي جشنواره است وظيفه بررسي علمي ،فني ،ارزشي و رتبهبندي طرحهاي
پيشنهادي توسط گروههای تخصصي را به عهده دارد .پس از جلسههاي متعدد و دفاع گروههاي تخصصي از طرحهاي پيشنهادي،
ي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي انتخاب گرديد.
تعداد ده طرح ( )10داخلي و پنج طرح ( )5خارجي به عنوان برگزيده س 
ي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي
ويژگيهاي س 

• این دوره از جشنواره با دریافت و پذیرش یکصد و سی و سه ( )133طرح از دانشمندان چهل و نه ( )49کشور نمادی از
اثربخشی در گسترش تعامالت علمی با دانشمندان صاحب نام دنیا و ارتقای سطح علمی و فناوری داخل کشور است.
• تهیه و تدوین ویژه نامه سی سال برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی به زبان انگلیسی شامل تاریخچه ،روند تحوالت،
دستاوردها و فهرست تمامی دانشمندان برگزیده خارجی و دانشمندان ایرانی مقیم خارج،
• تعامل گسترده تر و نظام مند با گروه های تخصصی با تعریف و تبیین شاخص های ارزیابی،
• انتخاب گروه تخصصی برتر بر اساس رعایت آیین نامه جشنواره ،شاخص های ارزیابی و روش های اجرایی صحیح،
• انتخاب عضو گروه تخصصی برتر بر اساس رعایت شاخص های ارزیابی و دفاع و ارایه صحیح و کامل طرح در هیات داوران،
• به روز رسانی و ارتقای سامانه ثبت نام الکترونیک،
• تهیه و تدوین ویژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی ،شامل تاریخچه ،روند تحوالت ،دستاوردها و فهرست
تمام برگزیدگان.
محورهای علمي و گروه های تخصصی جشنواره

جشنواره بينالمللي خوارزمي در محورهای اصلی پژوهشهای بنیادی ،کاربردی ،طرح های توسعهای ،اختراع و نوآوری در
گروههای تخصصي مهندسی برق وكامپيوتر ،مكانيك ،مكاترونيك ،فناوريهاي شيميايي ،فناوري نانو ،مواد ،متالورژي و انرژيهاي
نو ،فناوري اطالعات ،صنايع و مديريت فناوري ،زیست فناوری و علوم پايه پزشكي ،کشاورزی و منابع طبیعی ،محيط زيست ،علوم
پایه ،عمران  ،هوافضا  ،معماری و شهر سازي ،هنر ،علوم پزشکی و نظاير آن در سطح ملی و بینالمللی فعالیت مینماید.
در خاتمه از تمامي پژوهشگران ،فناوران و نوآوراني كه با ارايه طرح در اين رقابت حضور يافتند همچنين از اعضاي هيات داوران،
اعضاي گروههاي تخصصي ،ستاد اجرايي و همه مديران و همكاران سازماني كه با تالش ،تخصص ،تعهد و پيگيريهاي مسئوالنه
خود امكان برگزاري باشكوه اين دوره از جشنواره را فراهم ساختند تشكر و قدرداني مينمایيم.
در این دوره یازده نهاد و سازمان داخلی و یازده سازمان بینالمللی از جشنواره بینالمللی خوارزمی حمایت کردهاند .از تمامی این
نهادها و سازمان های دولتی  ،خصوصی و بین المللی قدردانی مینماییم .
دبيرخانه دائمی سي و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي
اسفند ماه 1396
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آمار طرحهای برگزیده

•

طرحهاي برگزيده سی و یکمین جشنواره بينالمللي خوارزمي  -بخش داخلی

رديف

رتبه اول

3

طرح های توسعه ای

رتبه دوم

2

پژوهشهاي كاربردي

رتبه سوم

پژوهش های بنيادي

جمع

1

ماهيت پژوهش

گروه تخصصي
فناوريهاي شيميايي

1

-

-

1

برق و كامپيوتر

1

-

-

1

معماری

1

-

-

1

كشاورزي و منابع طبيعي

-

1

1

2

مكانيك

1

1

-

2

برق و کامپیوتر

1

-

-

1

-

1

1

1

-

-

1

6

2

2

10
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پیام برگزیدگان خارجی دوره سی ام

بســيار مفتخــرم كــه جايــزه خوارزمــي را دريافــت نمــودم .مــن از هیــات داوران بــرای
ایــن افتخــار بســیار سپاســگزارم .جهــان امــروز نیازمنــد علــم و نــوآوری بیشــتری اســت و
جایــزه خوارزمــي پلــی بیــن دانشــمندان در ایــران و جهــان خواهــد بــود.

•

دكتر آندرس لوزانو

استاد علوم و عصب شناسي دانشگاه تورنتو-كانادا

مايــل هســتم کــه از دبیرخانــه جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی كمــال قدردانــی را
بنمايــم .مــن بســیار تحــت تاثیــر مهمــان نوازیشــان قــرار گرفتــم .امیــدوارم کــه ايــن جايزه
قــدم اولــي بــه ســوي یــک همــکاری پربــار باشــد ،بــه طــوری کــه اهــداف مشــترک علــم
و فنــاوری مــا هرگونــه مانــع دیگــری را از ميــان بــردارد.

•

دکتر آندریا سي فراری

استاد فناوري نانو دانشگاه كمبريج ،انگلستان

دريافــت ايــن جايــزه معتبــر افتخــار بزرگــی بــرای مــن اســت .از آنجاييكــه مــن در
زمینــه الگوریتم هــای عــددی و نــوع جدیــدی از محاســبات کار می کنــم ،بنابرایــن کار
مــن بــه طــور مســتقیم بــا خوارزمــی کــه در حســاب ریاضــی کار می کنــد ،مرتبــط اســت.
جــدا از علــوم ديگــر ،نــام خوارزمــي «الگوریتــم» را بــه دنیــا آورده اســت .مــن ايمــان دارم
كــه ایــده جوایــز بیــن المللــی علمــي ،یــک ایــده عالــی بــرای کمــک بــه ایجــاد جهــان
بهتــر اســت و مــن خوشــحالم کــه شــما آن را بــرای ســی ســال مــداوم انجــام می دهیــد.
بــا تشــکر بســیار بــرای ایــن مهمــان نــوازی عالــی شــما و همکارانتــان.

•

يارسالو سرگيِف
دكتر ُ

رييس البراتوار محاسبات عددي در دانشگاه کاالبريا (ايتاليا)
و استاد دانشگاه دولتي لوباچوفسکي روسيه
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معرفی بخش برگزیده ویژه جشنواره بین المللی خوارزمی

جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی در فــراز و نشــیبهای ســی و یــک ســال برگــزاری مســتمر و هــر ســاله
خــود تغییــرات و تحوالتــی را پشــت ســر نهــاد کــه هــر یــک نقــش موثــری در تقویــت بنیانهــای اجرایــی
آن داشــت و منصفانــه میبایســت اذعــان نمــود متولیــان علمــی و اجرایــی آن در هــر دوره تــاش بســیار
نمودنــد تــا جوانــهای بــر شاخســار رو بــه رشــد آن بیافزاینــد و بــا ایجــاد مســیرهای نویــن و اصــاح
رویههــای مناســب ،اهــداف بلنــد ایــن جشــنواره وزیــن را کــه همانــا کمــک بــه توســعه علمــی کشــور از
طریــق شناســایی ،معرفــی و تقدیــر از پژوهشــگران و فنــاوران نــوآور ایــن ســرزمین اســت محقــق ســازند.
در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه قــدر و منزلتــی کــه ایــن جشــنواره صاحــب نــام و اعتبــار در بیــن اســاتید،
پژوهشــگران و دانشپژوهــان و فنــاوران صنعــت کشــور یافــت از بیســت و هفتمیــن دوره بخشــی بــا عنــوان
«معرفــی برگزیــده ویــژه» بــه ایــن جشــنواره افــزوده شــد تــا در هــر دوره از برگــزاری ،در زمینههــای مختلــف
علمــی ،دانشــمندی در قیــد حیــات ،بــا نــام «برگزیــده ویــژه» مــورد تقدیــر قــرار گیــرد.
بدیــن ترتیــب هــم ســرمایههای معنــوی ایــن ســرزمین بیشــتر شــناخته میشــوند ،هــم از یــک عمــر
تــاش پژوهشــی و ارزشآفرینیهــای علمــی و فرهنگــی آنــان در مســیر توســعه پایــدار قدردانــی میگــردد،
هــم الگوهایــی از پشــتکار ،خدمتگــزاری ،دانــش پژوهــی و اعتمــاد بــه نفــس بــه رهپویــان ایــن مســیر معرفــی
خواهــد شــد.
در ایــن بخــش دانشــمندی بــا حســن شــهرت اجتماعــي برگزیــده میشــود کــه شــاخصهایی چــون
اجمــاع اهــل نظــر بــر شایســتگی او ،دارا بــودن نقــش موثــر در تحــول و توســعه علــوم و صنايــع نويــن كشــور،
گســترش و احیــا فرهنــگ ملــی -اســامی و ســنتهای ارزشــمند اجتماعــی و معرفــی علــم و صنعــت و هنــر
ایــران بــه مــردم کشــور و دیگــر ملــل  ،مرتبــه علمــی دانشــگاهی ،تاليــف ،چــاپ و نشــر كتــاب و مقــاالت
علمــی در مجــات معتبــر ،میــزان اســتنادها بــه تاليفــات و آثــار شــخصيت مــورد نظــر ،داشــتن نقــش موثــر
در تربيــت شــاگردان ،دانشپژوهــان و اســتعدادهاي برتــر همــان زمينــه علمــي ،تعــداد طرحهــاي پژوهشــي
و مطالعاتــي در ســطح ملــي و بينالمللــي ،ابــداع ،ابتــکار و اختــراع بــرای انتخــاب آنــان در نظــر گرفتــه
می شــود.
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جمالتی از سخنرانی برگزیدگان ویژه
جشنواره بین المللی خوارزمی در روز مراسم

•

استاد مجید سمیعی

بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی خوارزمی 11 -اسفند ماه سال 1392

•

برگزیده ویژه برای :پیشبرد مرزهای دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان
و تالش در ارتقای این دانش در ایران

ايــن جشــنواره نشــان دهنــده ايــن اســت كــه كشــور مــا بــراي علــم و دانــش اهميــت بســيار
ي كــه در جهــت علــم و دانــش
زيــادي قائــل اســت همانگونــه کــه در سراســر دنيــا بــراي افــراد 
فعاليــت ميكننــد احتــرام و ارزش قائلنــد  ...نــام و نشــان ها مهــم نیســتند خواهــش میکنــم نگوئيــد مــن تحصيــل كــرده
اینجــا و آنجــا هســتم ،بگوئيــد مــن خــودم چــي هســتم ،چــه كاري ميتوانــم ارايــه كنــم و چــه تحقيقاتــي انجــام دادم ...
تحصیــات و مــدرک يــك چیــز اســت انجــام دادن کارهــاي علمــي بــزرگ و موثــر یــک چیــز دیگــر  ...برگــزاری چنيــن
جشــنوارهای هــم بــرای آن اســت تــا افــرادي كــه در مســیر توســعه علــم و دانــش كارهــاي فوقالعــادهاي كردهانــد مــورد
تشــويق قــرار ميگيرنــد و انگیــزهای شــود تــا جوانــان بيشــتر فعاليــت نماینــد.

•

استاد حسن تاجبخش

بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی خوارزمی 12 -اسفند ماه سال 1393

•

برگزیده ویژه برای :احیای طب سنتی و معرفی تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران

مــا چهــار اســتوانه بــزرگ در طــب اســام داريــم کــه همــه ايرانــي هســتند علــي ابــن طبــري
ســهل بــا كتــاب فــردوس الحكمــه  ،محمدبــن زكريــاي رازي كــه همــان اهميــت را بــراي جهــان
اســام و جهــان شــرق دارد كــه بقــراط بــرای غــرب دارد بــا كتــاب الحــادي و طــب معصومــي،
علــي ابــن مجوســي اهــوازي بــا كتــاب كامــل الصناعــه و چهارمیــن آنهــا افتخــار بشــريت حســين ابــن عبدالــه ســينا بــا كتاب
قانــون در طــب.
ترجمــه كتابهــای رازي و ابــن ســينا پایههــای اصلــی علــم بودنــد و پنــج يــا شــش قــرن در تمــام دانشــكدههاي
پزشــكي اروپــا تدريــس ميشــدند  ...همچنیــن ســيد اســماعيل جورجانــي كــه مــا همــه وامــدار او هســتيم .وی رســاله طبــی
مفصلــی بــه فارســی نوشــت بــه نــام ذخیــره خوارزمشــاهی ،کــه بــا ایــن كتــاب ارزنــده طــب فارســي را بنیانگــذاری نمــود.

•

استاد سید محمد بلورچیان

سیامین جشنواره بینالمللی خوارزمی  25 -بهمن ماه سال 1395

•

برگزیده ویژه برای :توسعه دانش ترکیبهای ارگانو سیلیکون در ایران

مــن خيلــي خوشــحالم كــه ناظــر توســعه علمــی ايــران در حــدود  52ســال هســتم .از روز اول
انگيــزهام ايــن بــود كــه کاری کنیــم در كشــور بــه تحقيقــات پايــه دســت پيــدا كنيــم و نمــودی
از ايــران را در دنیــا بــه نمایــش بگذاریــم  ...پژوهشــگاه شــيمي و مهندســي شــيمي ايــران را
تاســيس كــردم و بــه مــدت بیســت ســال مســئوليت آنجــا را داشــتم و خوشــحالم کــه امــروز زحماتــم بــه بــار نشســته
اســت .مــا بايــد بدانيــم امــروزه علــم بــه قــدرت و ثــروت تبديــل شــده اســت .دیگــر نــه تعــداد جمعيــت مطــرح اســت،
نــه طــا ،نــه المــاس و نــه حتــی وســعت جغرافیایــی ،امــروز قــدرت علــم مطــرح اســت  ...دیگــر فعالیــت فــردی جــواب
نمیدهــد بايــد تيمهــاي تحقيقاتــي تشــكيل دهيــم  ...نــام افــراد مهــم نیســت کاری کــه انجــام میدهنــد بایــد دیــده
شــود  ...مــا بايــد نهایــت تــاش خــود را بــکار بگیریــم تــا پیشــرو بمانیــم .ولــي ایــن امــور حوصلــه و صبــوری ميخواهــد.
سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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ابوجعفر محمد ابن موسي خوارزمی

•
• مرگ 229 :هجری قمری

متولد :دهه سوم یا چهارم قرن دوم هجري قمري ايران  -خوارزم

ی بــا كنيــه ابوعبــداهلل از دانشــمندان
ابوجعفــر محمــد ابــن موســي خوارزم ـ 
بــزرگ مســلمان و ايرانــي در زمينــه رياضــي ،جغرافــي و نجــوم ميباشــد .از
زندگــی خوارزمــی اطــاع دقيقــي در دســت نيســت اال اينکــه وي حــدود دهــه
ســوم يــا چهــارم قــرن دوم هجــري شمســي(در برخــي اســناد  166هجــري قمــري يــا  780ميــادي ذكــر
شــده اســت ).در منطقــه خــوارزم آســياي ميانــه (خيــوه -ازبكســتان) به دنيــا آمــده اســت و در حــدود ســال 229
ی وي مربــوط بــه کارهايــي اســت کــه در رياضيــات ،بــه خصــوص
هجــري شمســي درگذشــت  .شــهرت علم ـ 
در رشــته جبــر انجــام داده بهطوريکــه او را پــدر جبــر ناميدهانــد .بيشــترين تبحــر وی در حــل معادلههــای
خطــی و درجــه دوم بــوده اســت.
نامــش در تمــام فرهنگنامههــاي جهــان در دانــش رياضــي ثبــت شــده و كتابــش بــه مــدت  400ســال كتــاب
درس رياضــي دانشــگاه هاي اروپــا بــود .آثــار علمــی خوارزمــیاز حيــث تعــداد کــم ولــي از نفــوذ بيبديــل
برخوردارنــد .خوارزم ـی را ميتــوان بنيان گــذار علــم جبــر ،بهعنــوان رشــتهاي متمايــز از هندســه شــمرد .يکــي
از مشــهورترين کتابهــاي وي در اروپــا «کتــاب مختصــر در جبــر و مقابلــه» 1اســت کــه در قــرن دوازدهــم
ميــادي بــه التيــن ترجمــه شــد .ايــن کتــاب دربــاره رياضيــات مقدماتــي اســت .خوارزمــي ،اوليــن كســي بــود
كــه اعــداد عالمــت دار را بـهكار بــرد .او بــراي ايــن كار ،اصطالحاتــي را بـهكار میبــرد و اعــداد منفــي را ناقــص
رياضيــات ،متــداول نبــود .خوارزمــی عــدد
و اعــداد مثبــت را زايــد ميناميــد .تــا آن زمــان ،كاربــرد حــروف در
ّ
مجهــول را « شــي ء» و مجــذور مجهــول را « مــال» ميناميــد .کتــاب جبــر و مقابلــه خوارزمیکــه بــه عنــوان
الجبــرا بــه التيــن ترجمــه گرديــد باعــث شــد کــه هميــن کلمــه در زبانهــاي اروپايــي بــه معنــاي جبــر بــه
ی هــم در ترجمــه بــه جــاي الخوارزمــیبــه صــورت الگوريتمــیتصنيــف گرديــد و الفــاظ
کار رود .نــام خوارزم ـ 
آلگوريســم ،لگاريتــم و نظايــر آنهــا در زبانهــاي اروپايــي کــه بــه معنــي فــن محاســبه ارقــام يــا عالمــا ت ديگــر
اســت ،مشــتق از آن ميباشــد.
2
كتــاب ديگــر خوارزمــی «جمــع و تفريــق بــا عددهــاي هنــدي» نــام دارد .ايــن کتــاب باعــث شــد تــا سيســتم
عــددي در اروپــا از سيســتم اعــداد التيــن بــه سيســتم اعــداد هنــدي (يــا بــه غلــط ارقــام عربــي) تغييــر يابــد .ايــن
کتــاب نخســتين کتابــي بــود کــه نظــام ارزش مکانــي را بــه نحــوي اصولــي و منظــم شــرح مــيداد .كتابهايــي
كــه وي دربــاره ارقــام هنــدي نگاشــته اســت ،بعــد از آن كــه در قــرن دوازدهــم بــه زبــان التيــن منتشــر شــد،
انقالبــي در رياضيــات بهوجــود آورد و هــر گونــه اعمــال محاســباتي را مقــدور ســاخت.
خـــوارزمي ،دســـتي تـــوانا در عـــلم نـــجوم نـــيز داشــت .اين دانشــمند شــهير اســام ،يكي از منجمان دربار
مأمــون ،خليفــه عباســي بــود .کتــاب « زيــج الســند هنــد» خوارزمــیماننــد ســاير زيجهــا ،عــاوه بــر جدولهــاي
1 - The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing
2 - The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation
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نجوم ـی و مثلثاتــي ،مشــتمل بــر مقدمــه نســبت ًا مفصــل در علــم نجــوم
اســت كــه در حكــم نجــوم نظــري مــيباشد .ايــن کتــاب نخســتين اثــر
نجــوم بــه زبــان عربــي اســت کــه بـه صــورت کامــل بــر جــاي مانــده و
شــکل جــداول آن از جــداول بطلميــوس تأثيــر پذيرفتــه اســت .نفــوذ ايــن
کتــاب در علــوم مغــرب زميــن چنــدان زيــاد نبــود امــا نخســتين اثــر از
ايــن گونــه بــود کــه در قــرن دوازدهــم ترجمــه شــد.
کتــاب « صــورت االرض» کــه انــدک زمانــی بعــد از ســال -۱۹۵
 ۱۹۶ه .ق نوشــته شــده اثــري اســت در زمينــه جغرافيــا و بهطــور
تقريبــي فهرســت طولهــا و عرضهــاي همــه شــهرهاي بــزرگ و
اماکــن را شــامل ميشــود .ايــن اثــر بــه نوبــه خــود مبتنــي بــر جغرافيــاي
بطلميوســي بــود .ايــن کتــاب از بعضــي جهــات خاصــه در قلمــرو اســام
دقيقتــر از اثــر بطلميــوس اســت.
اثــر ديگــري کــه از وي بــر جــاي مانــده اســت رســاله کوتاهــي
دربــاره تقويــم يهــود اســت .خوارزمــیدو کتــاب نيــز دربــاره اســطرالب
بــا نامهــاي « العمــل باالصطــرالب» و ديگــري «عمــل االصطــرالب»
نوشــت .از ايــن دو كتــاب و كتــاب «الرخامــه» دربــاره محاســبات ظــل
(ســايه) آفتــاب و تعييــن اوقــات وي اثــري بــر جــاي نمانــده اســت.
كتابهــاي «تقويــم البلــدان» و «ال َفلَــك» نيــز از او میباشــد كــه بــه
زبانهــاي اروپايــي ترجمــه شــده اســت.
ابوجعفــر محمدبــن موســي خوارزمــیدر حــدود ســال  850ميــادي
مطابــق يــا  236هجــري قمــري درگذشــت .

صفحاتي ازکتاب جبر خوارزمي

برگرفته شده از كتاب تاثیرگذارترین های تاریخ  ،شرح حال و آثار یک صد نفر از موثرترین
شخصیت های تاریخ جهان
نوشته :میشل اچ .هارت ،ترجمه :محمد حسین آهوی

بـرگـي از ترجمـه التين کتـاب جمـع
و تفريق با عدد هاي هند ي

()Algoritmi de Numero Indorum
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معرفی یک دانشمند ایرانی

ابوحنیفه دینوری گیاهشناس کرد ایرانی

•
• مـرگ 282 :هجری قمری ( قرن نهم میالدی)
• رشـته فعاليت :گیاه شناسی و تاریخ نگاری

متولد :اوایل قرن سوم هجري قمري ايران  -کرمانشاه

احمـد بـن داود بـن َونَ ْند دينوري مشـهور بـه ابوحنیفـه دینوری،
دانشـمند ،گیاهشـناس و تاریخنـگار ایرانـی اسـت کـه طـول حیـات
وی در دوران سـامانیان و عصـر رشـد و شـكوفايي علمـي جهـان اسلام ،بـه تاریـخ تقریبـی ( ۲۸۲-۲۲۲هجـری
قمـری) ثبـت گردیـده اسـت .دينـوري در بيشـتر علوم و فنـون رايج عصـر خويش صاحب نظـر بود .او اخترشـناس،
گیاهشـناس ،جغرافـیدان ،ریاضـیدان ،نحـوی و لغتشـناس و تاریخنـگاری بـود کـه در اوایـل قرن سـوم هجری
قمـری در دینـور یکـی از بخشـهای کنونـی شهرسـتان صحنـه اسـتان کرمانشـاه دیـده بـه جهـان گشـود .دوران
ی را در زادگاهـش گذرانـد و در دوران جوانـی بـرای فراگیری علـم به عراق ،حجاز ،شـام و نواحی
کودکـی و نوجوانـ 
خلیـج فـارس مسـافرت کـرد .مدتـی در اصفهـان سـاکن شـد و علـم نجـوم و ستارهشناسـی را فراگرفـت .در منابع
بسـیاری سـاخت رصدخانههـا در اصفهان و دینور به وی نسـبت داده شـده اسـت .بعـد از آن به زادگاهش بازگشـت
و بـه تألیـف کتابهایـش مشـغول شـد .او در رشـتههاي مختلـف علمـي ،ماننـد ادبيات عـرب ،علوم قـرآن ،حديث،
بالغـت ،گياهشناسـي ،نجـوم ،حسـاب و هندسـه ،فقـه ،تاريـخ و جغرافيـا كتاب نوشـته اسـت .بالغ بر بيسـت عنوان
كتـاب بـراي او ذكـر كردهاند.
یکـی از آثـار معـروف او «کتابالنبـات» اسـت که به شـناخت گیاهـان اختصاص داشـته و به تأیید کارشناسـان
ایـن رشـته ،دینـوری اطالعات منـدرج در این کتاب را براسـاس تحقیق و تتبع خود اسـتخراج نمودهاسـت و دیگران
از او نقـل قـول کردهانـد .النبـات در نـوع خود و در عصـر خود بينظير بوده اسـت.
دينـوري در ايـن كتـاب ،اوصـاف گياهان گوناگون را همراه با شـواهدي از شـعر شـاعران عـرب آورده و مباحث
لغـوي و تاريخـي ايـن شـواهد را نيـز ذكـر كـرده اسـت .او بـه توصيـف تفصيلي اقسـام خاكهـا و تركيـب آنها و
حـاالت مكانهـا و سـرزمينهاي مختلـف و توزيـع آب در آنها و حاالت عمومي الزم براي رشـد گياهـان پرداخته،
سـپس اوصـاف عمومـي گياهـان و تركيـب هـر گيـاه را بهطـور جداگانـه توصيف كـرده و گياهان را به سـه قسـم
عمومـي تقسـيم كـرده اسـت .از میـان آثـار فراوانـی کـه عمـرش را صـرف نـگارش آنها کـرد ،تنهـا کتابی بـ ه نام
«اخبـار الطـوال» در زمینـه تاریـخ عمومـی باقـی مانده اسـت .کـه از مهم تريـن منابع تاريخ ايران ساسـاني اسـت و
حـوادث دولتهـاي عـرب را پـس از اسلام تا پايـان خالفـت المعتصم ،خليفـه عباسـي دربردارد.
اخبارالطـوال ابتـدا بـه تاریـخ خلقت میپـردازد و مطالبی در مـورد پیامبرانی چـون ادریس ،نوح ،هـود ،ابراهیم
و داود و سـلیمان تـا ظهـور عیسـی(ع) بیان میدارد .سـپس بـه مطالبی درباره ظهور زرتشـت میپردازد .شـرح حال
و سرگذشـت پادشـاهان ایران ،از جمشـید تا دارا و اسـکندر و ملوکالطوایف و سـپس ساسـانیان تا انقراض ایشـان
از مباحـث دیگـر کتـاب اسـت .تاریـخ اسلام در این کتاب بـا تفصیـل پیکارهای اعـراب و ایرانیـان در دوره خالفت
عمـر شـروع و بـه پایان خالفـت معتصم ختم میشـود.
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دینـوری یکی از مورخان اهل سـنت اسـت کـه در کتاب
او شـرح جنگهای جمل ،صفین و خـوارج در دوران حکومت
امیرالمومنیـن علـی علیهالسلام و دوره حکمرانـی معاویـه
و یزیـد ،واقعـه کربلا و شـهادت امـام حسـین علیه السلام
مفصـل بیان شـده اسـت .کتـاب اخبـار الطوال دینـوری یکی
از مهم تریـن منابـع تاریخ اسلام اسـت که نویسـنده آن پس
از رسـیدن بـه واقعـه عاشـورا به شـرح مفصلی از حـوادث آن
روز مـی پردازد .قیـام مختار و همراهانـش ،حکومت زبیریان،
انقـراض بنیمـروان و قیـام مـردم ایـران بـه خصـوص قیـام
خراسـان بـه رهبری ابومسـلم از دیگر مباحث کتاب اسـت .از
ویژگیهـای کتـاب دینـوری آن اسـت کـه مؤلـف به خالف
شـيوه برخـي از تاريـخ نويسـان اسلامي وقايـع را سـال بـه
سـال و يـا بـر حسـب سلسـله و كشـور يـاد نمـي كنـد ،بلكه
آنهـا را از آغـاز تـا فرجـام پيوسـته مـي آورد .از کتابهـای
دیگـر او کتـاباالکـراد اسـت کـه پیرامـون اصـل و نسـب
کردهـا نوشتهاسـت .کتابهـای تاریـخ او بین سـالهای ( ۱۹۱۲ - ۱۸۸۸میالدی) بهوسـیله «والدیمیـر گیرگاس»
و «کراخکوفسـکی» در هلنـد بـه زبـان فرانسـه ترجمه و انتشـار یافتهاسـت.
مجموعـه صـد و ده جلـدی «آفریننـدگان فرهنـگ و تمدن اسلام و بوم ایران» بـه قلم دکتـر علیاکبر والیتی
جلـد  87خـود را بـه معرفی این دانشـمند ایرانی اختصاص داده اسـت.
آثار دینوری:

ابـن ندیـم آثـار دینـوری را برشـمرده و دانـش او را برگرفتـه از بصریها و کوفیها دانسـته اسـت .او دینوری را
متجـرد در لغـت و هندسـه و حسـاب و هیئـت معرفـی کـرده و وی را موثق شـمرده اسـت .فهرسـت آثـار او عبارت
است از :
کتـاب تفسـیرالقران ،کتاباالنـواء ،کتـاب اصالحالمنطـق ،امامـت و سیاسـت ،کتـاب لحنالعامـه ،کتابالفصحا،
کتـاب حسـابالدور و الوصایـا ،کتابالزیـج ،کتابالنبـات (در دو جلـد) ،کتابالجبـر و المقابلـه ،کتـاب جواهرالعلـم،
کتابالـرد علـی رصداالصبهانی  ،کتابالشـعر و الشـعراء ،کتابالتاریخ ،کتاب اخبارالطوال ،کتاب فیحسـابالخطائین،
کتابالبلـدان ،کتابالقبلـة والـزوال ،کتابالبحـث فیحسـابالهند ،کتابالجمـع والتفریـق ،کتـاب نوادرالجبـر،
کتاباالکـراد.
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